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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: V14

Arkivsaksnr: 2012/1048-4

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 18/2013 13.05.2013

Landbruksvikarordningen i Tana - framtidig driftsordning

Vedlegg
1 Landbruksvikar 2011 - forhåndsvarsel om mulig tilbakebetaling
2 Svar på klage
3 Spørreskjema  - Landbruksvikarordning
4 Statens  landbruksforvaltning - Rundskriv 51-07
5 Statens landbruksforvaltning - Rundskriv 46-08

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen bes komme tilbake med en plan for fullfinansiering av stillingen hvor det tas høyde 
for redusert tilskudd fra Fylkesmannens landbruksavdeling. 

Saksopplysninger
Etter at landbruksvikarordningen i 2008 ble overført til bøndene, har Tana kommune i flere år 
påtatt seg ansvaret for landbruksvikarordningen. Dette fordi det ikke var mulig å få til en annen 
organisering. I den forbindelse var det ikke på noe tidspunkt informert om at tilskuddet til 
ordningen ville kunne bli redusert som følge av lite bruk.
Landbruksvikarordningen er ikke en pålagt kommunal oppgave. Vi tar med dagens ordning all 
økonomisk risiko for ordningen. Det finnes ingen annen tilsvarende ordning for andre 
primærnæringsgrupper.
Tana kommune utfører denne tjenesten på vegne av Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
(NLRF), hvor vi får overført kr. 250.200,- av et tilskudd på 270.200. Norsk landbruksrådgiving 
Finnmark får tilskuddet fra Fylkesmannen i Finnmark.
Forutsetning for å få en stabil tjeneste er å kunne tilby en 100 % stilling. Tilskuddet i avtalen 
dekker ikke opp en 100 % stilling, slik at Tana kommune har dekket det overskytende ca. 40 %
Stillingen som landbruksvikar er kombinert med merkantil stilling på Informasjon og 
serviceavdelingen med ansvar for sekretærfunksjonen for dispensasjonsutvalget. På denne 
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måten gir dagens organisering oss også mulighet til å tilby en god sekretærfunksjon for 
dispensasjonsutvalget.

De siste to årene har det kommet vedtak om avkortning av tilskuddet. Avkortningen skjer på 
bakgrunn av forangående års rapporter, og får konsekvenser for det påfølgende budsjettår. 
Vedtakene begrunnes med for lite bruk av ordningen, og dermed for høye kostnader i forhold til 
antall dager med vikartjeneste. Det ble gjennomført et drøftingsmøte med Fylkesmannen i 
Finnmark v/Landbruksavdelingen hvor det ble informert om ordningen i Tana og bakgrunnen 
for den organiseringen vi har. I etterkant av møtet ble det sendt inn en klage på vedtaket fra 
NLRF med det resultat at tilbakebetalingskravet ble redusert noe.
Vedtaket fra Fylkesmannens landbruksavdeling viser tydelig at det liten forståelse for 
viktigheten av fleksibiliteten og beredskapen som dagens ordning gir.

Med bakgrunn i de signalene som kom fra Fylkesmannen om får bruksdøgn gjennomførte en 
undersøkelse overfor bøndene våren 2012 om bruken av vikarordningen. Vi spurte om antall 
årsverk knyttet til gårdsdriften, bruken av landbruksvikarordningen, årsaken til at 
landbruksvikarordningen ikke har vært benyttet og innspill til hva som skal til for at 
landbruksvikarordningen skal brukes.
Det kom inn kun 15 besvarelser og av disse var det kun 2 som hadde benyttet seg av 
landbruksvikaren. Hovedårsaken til at de ikke hadde benyttet seg av landbruksvikaren var at de 
hadde egen avløser, landbruksvikaren ikke var tilgjengelig og at det ikke var behov for 
landbruksvikar.

Konsekvensen av fylkesmannens vedtak er at tilskuddene reduseres med ca 125.000 hvert år, 
noe som medfører at budsjettkapitlet får et årlig underskudd tilsvarende reduksjonen. 
Det er gjennomført møte med fagforeningen til den tilsatte landbruksvikaren, hvor sakens 
karakter er tatt opp og informert om.  

Vurdering
Brukerne av dagens landbruksvikarordning er de små gårdsbrukene som ikke har organisert seg 
med egne avløserordninger. Det er disse som vil bli rammet om dagens ordning opphører. 
Landbruksvikartjenesten er ikke en kommunal oppgave noe som presiseres i rundskriv 51/07 og 
46/08 fra Statens landbruksforvaltning. 

Hvis det er ønskelig at tjenesten fortsatt skal ytes fra kommunen vil det være nødvendig å 
redusere budsjettert inntekt/overføring på budsjettkapittelet ut i fra de siste års erfaringer 
Det lite realistisk å forvente at tilgjengeligheten vil være bedre i og med det er kun en person i 
en delt funksjon som utfører tjenesten. Det kan synes som om det vil være vanskelig å 
organisere tjenesten på en annen måte, da tilskuddet ikke vil dekke en full stilling.
Årlig har det vært budsjettert med 40.000 i inntekt fra bønder og 250.200 i overføring fra Norsk 
Landbruksrådgiving Finnmark. Regnskapet viser at vi har i snitt hatt 125.000 i overføring og 
70.000 i inntekt. For 2012 viser regnskapet at netto driftsresultat er 309.138,74, slik at 
budsjettkapitlet har et driftsunderskudd på 147.539,74. Detter viser hva 
landbruksvikarordningen inkl. sekretærfunksjonen for dispensasjonsutvalget/merkantiltjeneste 
på informasjons- og serviceavdelingen koster kommunen.
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For 2013 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 153.268. Etter det siste vedtak fra 
Fylkesmannens landbruksavdeling må vi ta høyde for en reduksjon på fylkesmannens tilskudd 
med kr. 125.100,-. Dette innebærer at kapitlets netto driftsbudsjett må øke med tilsvarende, fra 
153.268 til 278.368

Det er et alternativ å si opp avtalen med Norsk Landbruksrådgiving Finnmark, slik at bøndene 
må organisere avsløsertjenesten selv.
Dette vil medføre at vi må fylle nåværende stilling med andre oppgaver i organisasjonen. Dette 
tilsvarer ca. ½ årsverk som må fylles med andre oppgaver.
Et slikt tiltak reduserer kostnaden på budsjettkapitlet tilsvarende, samt at tilskudd og inntekt 
forsvinner. Gjennom en slik organisering mister vi den fleksibiliteten vi har i dag. Hvis man må 
endre forutsettes det at arbeidet med Dispensasjonsutvalget endres betraktelig. En slik endring 
forutsetter at vi klarer å etableres mekanismer som reduserer antall søknader betraktelig. I 
utgangspunktet vil en slik organisering medføre at møtene i stor grad vil måtte gjennomføres 
uten dedikert møtesekretær.

En organisering som forutsetter færre søknader og færre møter er lite realistisk. Dagens nivå på 
vel 700 søknader vil vi måtte forholde oss til, og tiltak for å redusere muligheten til å få 
dispensasjon fra motorferdselloven er lite realistisk.  Det vil oppleves som og medføre at 
servicegraden/servicevennligheten til kommunen reduseres betraktelig.
Muligheten for de små driftenhetene til å organisere landbruksvikarordning er også lite 
realistisk, slik at en oppsigelse av avtalen med Norsk Landbruksrådgiving Finnmark vil ha 
betydelige negative konsekvenser for disse.

For å opprettholde dagens servicetilbud overfor bønder og innbyggerne er det behov for en 
budsjettregulering på kapittel 1260 Landbruksvikar med kr. 125.100, slik at den årlige 
budsjettrammen vil være kr. 278.368,-.
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÀRKKU FYLKKAMANNI

	

Landbruksavdelingen Eanandoalloossodat

Norsk Landbruksrådgiving Finnmark
Bonakas
9845 TANA

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
19.11.2012 Sak 2011/4786 11.01.2013

Ark 524.3

Saksbehandler/direkte telefon: Elisabeth Jomisko - 78 95 05 95

Landbruksvikar 2011 - forhåndsvarsel om mulig tilbakebetaling

Vi viser til vårt innvilgningsbrev om tilskudd til landbruksvikar for 2011, samt endelig
rapportering fra dere datert 19.11.2012.

Foreløpige vurdering
Rapporteringsskjemaet datert 20.11.2012 viser et underskudd på landbruksvikar-
virksomheten med kr 322 443,-. Fylkesmannen vurderer tilskuddets størrelse på kr 270 200,-
som urimelig stort i forhold til bruk av vikaren med 44 dagsverk.

Mulig krav om tilbakebetaling
Fylkesmannen kan etter forskrift 22. november 2007 nr 1167 om tilskott til
landbruksvikarverksemd § 7 kreve tilbake hele eller deler av tilskuddet ved brudd på
forskriftens bestemmelser. Det kan gjøres dersom forskuddsutbetalt tilskudd ikke er brukt
etter formålet med ordningen.

Fylkesmannens vurderer å kreve deler av tilskuddet på kr 270 000,- tilbakebetalt, fordi vi
mener tilskuddets størrelse ikke er i samsvar med omfanget av bruken av landbruksvikar.

Før Fylkesmannen foretar endelig vurdering om eventuell tilbakebetaling, skal dere varsles
og gis mulighet til å uttale dere i saken innen en gitt frist, jf. lov 10. februar 1967 nr 00 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16. Frist for tilbakemelding settes
til 10.02.2013. Dersom vi ikke har fått tilbakemelding innen fristen, vil vi foreta en endelig
vurdering av saken, og eventuelt fatte vedtak om tilbakebetaling av deler av tilskuddet. Et
eventuelt vedtak om tilbakebetaling vil bli vurdert opp mot forskrift om tilskot til
landbruksvikarverksemd.

Med hilsen

Torhild Gjølme Elisabeth Jomisko
landbruksdirektør førstekonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Deanu gieldafTana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett•
Statens hus 78 95 03 00 78 95 05 78 postmottak@frnfi.no www.fylkesmannen.no/Finnrnark
9815 VADSØ Side 9
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/329-2

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 19/2013 13.05.2013

Alf Kollstrøm - Tilskudd til kjøp av fiskebåt

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Alf Kollstrøm for investering 
i fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr. 100.000,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 3.100.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets vedlagte skjema for anmodning 

om utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Alf Kollstrøm søker om støtte på kr. 100.000,- til investering i fiskefartøy og utstyr. 
Investeringskostnaden er på kr. 3.100.000,-.

Søkeren er registrert som yrkesfisker på blad B. Han startet med fiske i 2008 med en 27 fot 
Viksund for deretter å gå over til en 33 fot Cleopatra fra høst 2009. Han har fisket på heltid i 1,5 
år og har levert fisk både i Tana, Kongsfjord og Gamvik. Nå ønsker han å satse mer på fiske og 
vil derfor kjøpe en større båt. Den nye investeringen vil føre til at han må ansette minst to 
personer.

Båten vil ha en kvote på ca. 68 tonn torsk, 200 tonn hyse, 16000 kg blåkveite og 2300 kg 
krabbe. Verdien på total fangst blir på kr. 2.186.000,- og når direkte utgifter er trukket fra 
gjenstår kr. 673.225,- til båt (vedlikehold, forsikring og avdrag) og 790.894,- til mannskap. 
Prisene som er lagt til grunn er etter det laveste prisnivået og søker mener det vil bli en 
prisøkning slik at resultatet blir bedre enn det som er lagt til grunn.
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Kapitalbehov
Kjøp av fartøy kr. 2.650.000,-
Rigging av autoline kr.    250.000,-
Sheltring av båt kr.    200.000,-
Kjøp av line og krok kr.    100.000,-
Sum kostnader kr. 3.200.000,-

Finansieringsplan
Salg av M/S Isbjørn kr. 1.800.000,-
Tilskudd Sametinget kr.    250.000,-
Tilskudd Tana kommune kr.    100.000,-
Lån fra Innovasjon Norge kr. 1.050.000,-
Sum finansiering kr. 3.200.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy og søknad om 
støtte til modernisering/effektivisering. Kjøp av line og krok anses som driftskostnader og er 
ikke med i godkjent kostnadsoverslag. Søkeren er registrert i fiskermantallet på blad B og fyller 
dermed vilkårene for å få støtte fra primærnæringsfondet. Ut fra retningslinjene for 
primærnæringsfond kan det gis tilskudd med inntil 15 prosent av godkjent kostnadsoverslag på 
2.650.000,- for kjøp av brukt fartøy, og inntil 20 prosent av godkjent kostnadsoverslag på 
450.000,- for modernisering/effektivisering. Søknaden tilrås innvilget som omsøkt.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/349-2

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 20/2013 13.05.2013

Laksnes utleie - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens forslag til vedtak

Laksnes utleie - Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy

Tana kommune gir av primærnæringsfondet tilsagn om tilskudd til Laksnes utleie v/Jan Eivind 
Guttorm for investering i fiskefartøy.

1. Tilskudd inntil kr. 40.000,-.
2. Til grunn for tilsagnet er godkjent kostnadsoverslag på kr. 700.000,-.
3. Standardvilkår for utbetaling fremgår av tilsagnbrevets skjema for anmodning om 

utbetaling fra primærnæringsfondet.

Saksopplysninger
Laksnes utleie v/Jan Eivind Guttorm søker om støtte på kr. 100.000,- til investering i brukt 
fiskefartøy. Investeringskostnaden er på kr. 700.000,-.

Søker er registrert i fiskermantallet på blad B og har drevet fiske med egen båt i 2012. 
Fiskebåten han har i dag er uegnet som lønnsom fiskebåt da den er gammel, dårlig og har liten 
dekkplass. 

Laksnes utleie søker om støtte til investering i fiskefartøyet Grimsøy/Taule som er en 29 fots 
sjark i glassfiber. Båten er en 2007 modell og fremstår som ny da motoren bare har gått 1200 
timer. Båten leveres fullt utstyrt med tanke på fiske.
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Formålet er å drive fiske etter torsk, hyse, sei og kongekrabbe i Tanafjorden. Det har også vært 
forespørsler om krabbesafari og fisketurer i Tanafjorden av turister. Tiltaket vil gi 1,5 nye 
arbeidsplasser i Tana kommune. 

Kapitalbehov
Fiskefartøy kr. 700.000,-
Frakt Bodø-Tana kr.   25.000,-
Sum kr. 725.000,-

Finansieringsplan
Sametinget kr. 140.000,-
Tana kommune kr. 100.000,-
Lån kr. 300.000,-
Egenandel kr. 185.000,-
Sum kr. 725.000,-

Vurdering
Det omsøkte er å betrakte som søknad om støtte til investering i brukt fiskefartøy. Transport av 
båt anses som en driftskostnad og tas ikke med i godkjent kostnadsoverslag. Det omsøkte 
fartøyet er registrert i fartøyregisteret. Søkeren er registrert i fiskermantallet på blad B. Søkeren 
oppfyller dermed vilkårene for å få støtte fra primærnæringsfondet. Ut fra retningslinjene for 
primærnæringsfond kan det gis tilskudd med inntil 15 prosent av godkjent kostnadsoverslag for 
kjøpt av brukte fartøy, begrenset oppad til kr. 40.000,-. Søknaden tilrås innvilget med inntil kr. 
40.000,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/318-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 21/2013 13.05.2013

Arvid Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote

Vedlegg

1 Søknad primærnæringsfond - 7/87 Sirma

Rådmannens forslag til vedtak

Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,50,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Arvid Varsi søker om støtte til kjøp av 9 929liter melkekvote

Om søker:

Gnr/Bnr 7/87

Side 29



Eget areal 211
Leid areal 329
Sum areal 540
Kyr 36
Melkekvote 250 325l

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
2010 2009 2006 2005 2004

Melkekvote 7.056,- 13.160,- 29.185,- 5.132,-
Nydyrking 17.600,-

Vurdering

Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013:

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter.
Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/5

Arkivsaksnr: 2013/887-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 22/2013 13.05.2013

Else M. og Ulf T. Ballo - primærnæringsfondet - tilskudd til kjøp av 
melkekvoter

Vedlegg
1 Søknadsskjema primærnæringsfond - 15/5 Holmfjell

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,5,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 Kjøp av melkekvoter i retningslinjene for 
bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. 

På grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med 
kr.0,5 per liter, tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 6 søknader om kjøp av melkekvote av totalt 17 søknader.

I kommunestyre 18.12.2012 ble det fattet følgende vedtak: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 
fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 
tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 
fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.
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Else M. og Ulf T. Ballo søker om støtte til kjøp av 9 929 liter melkekvote. De eier gården gnr 15 
bnr 5 i Holmfjell. Søkerne er medlemmer i samdriften Fàvlemohkki samdrift Da.

Om søker:
Gnr/Bnr 15/5
Eget areal
Leid areal
Sum areal 380
Melkekvote 187 327 

Tidligere søknader fra primærnæringsfond:

2009 2006 2005 2004 2003

Melkekvote 6721 12 649 2307 4815 5233
Kraftforsyning 
Samdriften 14 260

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning vedtatt av 
kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 Kjøp av melkekvoter i retningslinjene for 
bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. 

I Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. 

På grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 
0,50 per liter. Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda - Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

2013 Ballo Else Margrethe, Ulf Holmfjell 9845 Tana 95417471

Bruk:-.iti.i,r •

Gnr: Bnr:
15 5

daa D retall Antall Melkekvote I
Areal eget Ku 187327
dyrket

leid Sau

I alt 380 Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etablerl ngsti Iskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,
kostnad kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
nærin e:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøp av melkekvoter, liter: 9929 I

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag. 0
Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse 0
Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

Side 35



Statens landbruksforvaltning
NorwegianAgrieuttural Authority

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Dercs referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

ELSE MARGRETHE BALLO
HOLMFJELL
9845 TANA

27.12.2012
200806444-20

2025-15/5/0

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-0033 Oslo, Norway

Besøksadresse:Stortingsgt. 28

Telefon: +47 24 13 10 00

Telefaks: +47 24 13 10 05

E-post: postmottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Foretaksregisteret: NO 981 544 315

Bankkonto: 7694 05 02280

Godkjenning av kjøp av kvote fra staten 2012 - ELSE MARGRETHE
BALLO

Vi viser til mottatt søknad om kjøp av kvote.

Vedtak

Søknad om kjøp av kumelkkvote innvilges. Du får kjøpe 9 929 liter kvote.

Kjøpet må betales innen fristen 15.02.2013, og får virkning fra 01.03.2013.

Begrunnelse for vedtaket

I følge forskrift 23.11 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk § 8 andre ledd kan
staten selge kvote til eier av landbrukseiendom med .grunnkvote.

Hvor mye kvote hver enkelt kjøper får tildelt avhenger av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel innenfor hver omsetningsregion. Når det er høyere etterspørsel etter kvote
enn den mengden som er til salgs, fordeles kvoten likt mellom kjøperne opp til den
mengden de har søkt om å få kjøpe.

Du har søkt om å kjøpe 30 000 liter kumelk. Eiendommen du søker om å kjøpe kvote til
ligger i FINNMARK. Tilgjengelig kvotemengde i regionen er nå fordelt, og du får tilbud
om å k's3 e:
Innvilaet kvotek.o 9 929 liter å kr 2,50 24 822,50 kr
Geb r 200,00 kr
Merverdiavaift (25%) 6 255,62 kr
Sum å betale 31 278,12 kr

Faktura
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 20/15

Arkivsaksnr: 2013/897-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 23/2013 13.05.2013

Tormod Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote

Vedlegg
1 Søknadsskjema Primærnæringsfond - 20/15 Gardak

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,50,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger

Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Tormod Nilsen søker om støtte til kjøp av 9 929liter melkekvote. Søker er en av tre deltagere i 
samdriften Nàvet Doallu Da. Tormod Nilsen eier gården gnr 12 bnr 15 i Holmesund.
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Om søker:
Gnr/Bnr 12/15
Eget areal 308
Leid areal 976
Sum areal 1284
Kyr 91
Melkekvote 219 497l

*leid areal totalt Navet Doallu Da. Samlet kvote i samdriften er 757 191liter.

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2009 2006 2005 2003 2002 2001 1999

Melkekvote 6.144,- 11.260,- 9.452,- 70.00,-
Kjøp av gård
Kraftforsyning 17.800,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Primærnæringsfond landbrukSØKNADSSKJEMA

Deanuf gielda —Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

 ILJNI 10Wt-10 f)'k LIOS DS1)

Bruksopplysninger:

Gnr: Bnr:

Areal

dyrket

eget

leid

I alt

daa

133

Dyretall

Ku

Sau

Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Antall Melkekvote (I)

 Cbq L-P 

qL

Soknaden gjekler:

1. Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:


01,Tkrz_t"arc.cdCr ozji.e*:/4
%10-1,-f\i\re-f

1--"k NsW k_s_\&33C).k-e- tith .

cr,c

5. Kjøp av melkekvoter, liter:
( 1(1c1 Wer

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vefflegg.

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

Side 39



Statens landbruksforvaltning
Nonvesian Agneultural Authority

TORMOD NILSEN
GARDAK
9845 TANA

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-0033 Oslo, Norway

Besoksadresse: Stortingsgt. 28

Telefon: +47 24 13 10 00

Telefaks: +47 24 13 10 05

E-post: postrnottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Foretaksregrsteret: NO 981 544 315

Bankkonto: 7694 05 02280

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

27.12.2017
200803071-13

2025-12/15/0

Godkjenning av kjøp av kvote fra staten 2012 - TORMOD N1LSEN

Vi viser til mottatt søknad om kjøp av kvote.

Vedtak

Søknad om kjøp av kumelkkvote innvi!ges. Du får kjøpe 9 929 hter kvote.

Kjøpet må betales innen fristen 15.02.2013, og får virkning fra 01.03.2013.

Begrunnelse for vedtaket

følge forskrift 23.11.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk § 8 andre ledd kan

staten selge kvote til eier av landbrukseiendom med grunnkvote.

Hvor mye kvote hver enkelt kjøper får tildelt avhenger av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel innenfor hver omsetningsregion. Når det er høyere etterspørsel etter kvote
enn den mengden som er til salgs, fordeles kvoten likt mellom kjøperne opp til den
mengden de har søkt om å få kjøpe.

Du har søkt om å kjøpe 190 432 liter kumelk. Eiendommen du søker om å kjøpe kvote til
ligger i FINNMARK. Tilgjengelig kvotemengde i regionen er nå fordelt, og du får tilbud
om å k.ø

Innviloet kvotekjø 9 929 liter å kr 2,50 24 822,50 kr

Gebyr 200,00 kr

Merverdiavoift (25%) 6 255,62 kr

Sum å betale 31 278,12 kr

Faktura
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Statens landbruksforvaltning
s Nerwtgifin Asrieu{turai Authery

TORMOD MLSEN
GARDAK
9845 TANA

Vi viser til vedlagte brev om kjøp av melkekvote 2012, Paminnelse om betaling vil ikke bli utsendt Dersom kvotekjøp ikke blir
betalt innen betalingsfrrsten, vil retten til kvotekjøpet falle bort

Artikkel Beskrivelse Enhet Antall T Sats Beløp 1

45101 Melkekvote ku 9 929 2,50 24 822,50
45301 Gebyr melkekvote STK 1 200,00 200.00

Eventuelle henvendelser bes rettet til tlf. 24 13 10 00. Husk å oppgi kundeidentifikasjon (K1D) ved betaling.




Ekski. mva. Mva.: Totar

Sum 25.022,50 6.255,63 31.278,13-

Betal til:

S:atens landbruksforvaltning
Postboks 8140, dep
0033 OSLO

orgarusasjonsnr : 981544315

Betalingsfrist: (7-T-5.02.2013

Benytt KID ved betaling: 18651274740

Betal til Kontonr: 70500591046

Fakturanummer
Kundenummer
Fakturadato
Forfallsdato

Ordrenummer

i-lovednummer

IVar ref

Telefon

65127474
302017
02,01.2013
15.02.2013

65057181

2025-12/15/0

Seksjon
produksjonsregulering

24 13 10 00

Side 1 av 1
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/118

Arkivsaksnr: 2013/895-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 24/2013 13.05.2013

Torstein Emanuelsen - primærnæringsfondet 2013 - tilskudd til kjøp av 
melkekvote

Vedlegg
1 Søknadsskjema primærnæringsfond - 15/118 Holmfjell

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,5,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 Kjøp av melkekvoter i retningslinjene for 
bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. 

På grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med 
kr.0,5 per liter, tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger
Det er kommet inn 6 søknader om kjøp av melkekvote av totalt 17 søknader.

I kommunestyre 18.12.2012 ble det fattet følgende vedtak: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 
fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 
tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 
fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.
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Torstein Emanuelsen og Solveig Ballo søker om støtte til kjøp av 9 929 liter melkekvote. eier 
gården gnr 15 bnr 118 i Holmfjell. Søker er medlem i samdriften Fàvlemohkki samdrift Da.

Om søker:
Gnr/Bnr 15/118
Eget areal 184
Leid areal 206
Sum areal 390
Melkekvote Ikke oppgitt

Tidligere søknader fra primærnæringsfond:

2010 2009 2006 2005
Melkekvote 7 666 6023 10 969
Livdyr 10 000

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning vedtatt av 
kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 Kjøp av melkekvoter i retningslinjene for 
bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. 

I Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. 

På grunn av mange søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 
0,50 per liter. Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/88

Arkivsaksnr: 2013/896-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 25/2013 13.05.2013

Harald Persen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote

Vedlegg
1 Søknadsskjema Primærnæringsfond - 12/88 Holmesund

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,50,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger

Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Harald Persen søker om støtte til kjøp av 9 929liter melkekvote. Søker er en av tre deltagere i 
samdriften Nàvet Doallu Da. Harald Persen eier gården gnr 12 bnr 88 i Holmesund.
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Om søker:
Gnr/Bnr 12/88
Eget areal 300
Leid areal 861
Sum areal 1284
Kyr 91
Melkekvote 177 136l

*leid areal totalt Navet Doallu Da. Samlet kvote i samdriften er 757 191liter.

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2009 2006 2005 2003 2002 2001 1999
Melkekvote 6.144,- 11.260,- 9.452,- 70.000,-
Kjøp av gård
Kraftforsyning 17.800,-

Vurdering

Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

  Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gietda —Tan.a kommune

År Etternavn Fornavn Adresse

(2013 111-7R-19ii) L

Poststed Tel. Nr.

Bruksopplysninger:

Gnr: Brisr:

Areal eget

dyrket
leid

I alt

daa

3g6%

ki3

Dyretall

Ku

Sau

Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Antall Melkekvote (I)

r 1 "4-1,

Soknaden gjekler:

1. Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:

v-fat ce,rco,cy-) rein//
/-

"Pt

ntk,n,e,kpe
a

5. Kjøp av melkekvoter, liter: gq Ltuf--
(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg.

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag. LI

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura LI

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura LI

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse LI

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF L 4
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Statens landbruksforvaltning
Nonvegian Aaricultural Authority

HARALD PERSEN
HOLNIESUND
9845 TANA

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-0033 Oslo, Norway

Besoksadresse: Stortingsgt. 28

Telefon: +47 24 13 10 00

Telefaks: +47 24 13 10 05

E-post: postmottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Foretaksregisteret: NO 981 544 315

Bankkonto: 7694 05 02280

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

27.17.7012
200803072-13

2025-12/88/0

Godkjenning av kjøp av kvote fra staten 2012 - HARALD PERSEN

Vi viser til mottatt søknad om kjøp av kvote.

Vedtak

sf.krad om kjcp av kumeIkkvotc innviIges. Du får kjøpe 9 929 liter kvote.

Kjøpet må betales innen fristen 15.02.2013, og får virkning fra 01 03.2013.

Begrunnelse for vedtaket

I følge forskrift 23.11.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk § 8 andre ledd kan
staten selge kvote til eier av landbrukseiendom med grunnkvote.

Hvor mye kvote hver enkelt kjøper får tildelt avhenger av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel innenfor hver omsetningsregion. Når det er høyere etterspørsel etter kvote
enn den mengden som er til salgs, fordeles kvoten likt mellom kjøperne opp til den
mengden de har søkt om å få kjøpe.

Du har søkt om å kjøpe 232 793 liter kumelk. Eiendommen du søker om å kjøpe kvote til
ligger i FINNMARK. Tilgjengelig kvotemengde i regionen er nå fordelt, og du får tilbud
om å kjø e:

Innviluet kvotek.ø 9 929 liter å kr 2,50 24 822,50 kr

Geb /r 200,00 kr
Merverdiav,,ift (25%) 6 255,62 kr
Sum å betale 31 278,12 kr

Faktura
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Statens landbruksforvaitning
NeTwesian .'3,sricut1uraiAutherily

HARALD PERSEN
HOLMESUND
9845 TANA

1Fakturanummer

1Kundenummer

!Fakturadato

1Forfallsdato
1

lOrdrenummer

iHovednummer

Var ref

Telefon

65127535

302018

02.01.2013

15.02.2013

65057242

2025-12188/0

Seksjon
produksjonsregulering

24 13 10 00

Side 1 av 1

Vi viser til vedlagte brev om kjøp av melkekvote 2012 Parninnelse om betaling vil ikke bli utsendt Dersom kvotekjøp ikke blir

betalt innen betahngsfristen, vil retten til kvotekjøpet falle bort.

At:tikkel IBeskrivelse Enhet Antall Sats Beløp

45101 Melkekvote ku 9 929 2,50 24 822,50

45301 Gebyr melkekvote STK 200.00 200,00

Eventuelle henvendelser bes rettet til tlf. 24 13 10 OG. Husk å oppgi kundeidentifikasjon (KID) ved betaling.

Betal til:

Statens landbruksforvaltrung
Postboks 8140, dep
0033 OSLO

Orgarusasjonsar : 981544315

Betalingsfrist:

Benytt K1Dved beta ling:

Betal til Kontonr:

15.02.2013 ,

18651275358

70500591046

Mva.
6.255,63

Total

31.278,13

Ekskl. niva.

ISum 25.022,50,
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/13

Arkivsaksnr: 2013/898-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 26/2013 13.05.2013

Mari Trosten - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Melkekvote

Vedlegg
1 Søknadsskjema Primærnæringsfond - 12/13 Holmesund

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden innvilges med kr 4 965,- tilsvarende kr 0,50,- per liter.

Begrunnelse:
Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Mari Trosten søker om støtte til kjøp av 9 929liter melkekvote. Søker er en av tre deltagere i 
samdriften Nàvet Doallu Da. Mari Trosten eier gården gnr 12 bnr 13 i Holmesund.
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Om søker:
Gnr/Bnr 12/13
Eget areal 260
Leid areal 1021
Sum areal 1284
Kyr 91
Melkekvote 338 504l

*leid areal totalt Navet Doallu Da. Samlet kvote i samdriften er 757 191liter.

Tidligere søknader fra primærnæringsfond:
2010 2009 2006 2005 2003 2002

Melkekvote 14.000,- 10.541,- 21.848,- 4.910,- 5.365,-
Kjøp av gård 26.997,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

Under særbestemmelser for tilskudd jordbruk pkt 5 (s.3 i retningslinjene for bruk og forvaltning 
av primærnæringsfondet) Kjøp av melkekvoter kan tilskudd gis med inntil kr 2,50 per liter. I 
Forskriften om kvoteordningen fra 01.01.2012 ved kjøp av kvote fra staten betales det kr 2,50 
per liter, samt et gebyr på kr 200. Tidligere var prisen kr 3,50 per liter. På grunn av mange 
søknader og begrensede midler foreslås søknad om støtte innvilget med kr 0,50 per liter. 
Tilsvarende kr 4 965,-.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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21, priinærnæringsfond landbrukSØKNADSSKJEMA

	

•

Deangielda —Tanalcommune

	

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

p/DI3 LH 1,11\)19`/: I N q70b(ila5--

Bruksopplysninger:

Gnr: Bnr:

IQ_ /3
daa

36

Dyretall Antall

ct a‘,s

et'N

Melkekvote

Areal

dyrket

eget

leid

I alt

Ku

Sau

Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Søknaden gjelder:

Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:

c9 ciye-
*dteide.( Nfakre±Dc‘111k£A)

Qi-erx:kqtyq bnr

5. Kjøp av melkekvoter, liter: go‘r
(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Ve(liegg.

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

/(411c_0Z3 Di-)13 t`t'CLK.Side 52



Statens landbruksforvaltning
Norwesian Agriculturai Auttwrity

MARI TROSTEN
HOLMSUND

TANA

Postadresse: Postboks 8140 Dep.

NO-0033 Oslo, Norway

Besoksadresse: Stortingsgt. 28

Telefon: +47 24 13 10 00

Telefaks: +47 24 13 10 05

E-post: postmottak@slf.dep.no

Internett: www.slf.dep.no

Foretaksregisteret: NO 981 544 315

Bankkonto: 7694 05 02280

Vår dato:

Vår referanse:

Deres dato:

Deres referanse:

Vedlegg:

Kopi til:

77.17.7012
200803070-12

225- 2/13/0

Godkjenning av kjøp av kvote fra staten 2012 - MARI TROSTEN

Vi viser til mottatt søknad om kjøp av kvote.

Vedtak

Seknad om kjop av kurrielkkvote imiviIge. Du får kjepe 9 929 liter kvote.

Kjøpet må betales innen fristen 15.02.2013, og får virkning fra 01.03.2013.

Begrunnelse for vedtaket

I følge forskrift 23.11.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk § 8 andre ledd kan
staten selge kvote til eier av landbrukseiendom med grunnkvote.

Hvor mye kvote hver enkelt kjøper rar tildelt avhenger av forholdet mellom tilbud og
etterspørsel innenfor hver omsetningsregion. Når det er høyere etterspørs2.1 etter kvote
enn den mengden som er til salgs, fordeles kvoten likt mellom kjøperne opp til den
mengden de har søkt om å få kjøpe.

Du har søkt om å kjøpe 71 425 liter kumelk. Eiendommen du søker om å kjøpe kvote til
ligger i FINNMARK. Tilgjengelig kvoternengde i regionen er nå fordelt, og du får tilbud
om å k'ø e:

Innviloet kvotek•ø 9 929 liter å kr 2,50 24 822,50 kr
Gebyr 200,00 kr
Merverdiavoift (25%) 6 255,62 kr
Sum å betale 31 278,12 kr

Faktura
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Enhet BeløpAntall j SatsArtikkel Beskrivelse

9 929 2,5045101 Melkekvote ku
45301 Gebyr melkekvote

24 822,50
200,00STK 200,00

Sum

Mva,

6.255,63

Total

31.278,13

Ekskl, mva.

25.022,50

Statens landbruksforvaltning
Nvrwesia t Å itu rai:lutavrt.),

MARI TROSTEN
HOLMSUND
9845 TANA

_ .,:•
Fakturanummer
Kundenummer
Fakturadato
Forfallsdato

Ordrenummer

Hovednummer

Var ref.

Telefon

Siae 1 av 1

Vi viser til vedlagte brev om kjøp av melkekvote 2012. Paminnelse om betaling vil ikke bli utsendt. Dersom kvotekjøp ikke blir
betatt innen betalingsfristen, vil retten kvotekjøpet falle bort.

Eventuelle henvendelser bes rettet til tlf. 24 13 10 00. Husk å oppgi kundeidentifikasjon (KID) ved betaling.

Betalingsfrist: ( 15.02.2013

Benytt KID ved betaling: 18651271365

Betal til Kontonr: 70500591046

Betal til:

Statens landbruksforvaltning
Postboks 8140, dep
0033 OSLO

Organisasjonsnr. 981544315

65127136
302019
02.01.2013
15.02.2013

65056843

2025-12/13/0

Seksjon
produksjonsregulering

24 13 10 00
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 18/1

Arkivsaksnr: 2013/870-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 27/2013 13.05.2013

Stian Lille - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 
landbrukseiendom

Vedlegg
1 Søknadsskjema primærnæringsfond - 18/4 Bonakas

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av landbrukseiendom avslås. 

Begrunnelse:
Søker oppfyller ikke kravene i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet -
særbestemmelsene for jordbruk. Kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" 
er ikke oppfylt. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 3 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av landbrukseiendom 
av totalt 17 søknader.

I kommunestyre 18.12.2012 ble det fattet følgende vedtak: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale 
næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av 
Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man fravike reglene i 
primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Stian Lille søker om tilskudd til kjøp av eiendom gbnr 18/4 m fl i Bonakas. Kjøpesum er kr.1100 
000,-. Han har ikke søkt om tilskudd fra primærnæringsfondet tidligere. 
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Om søker:
Stian Lille har kjøpt landbrukseiendom Bonakas vestre gbnr 18/4, 18/61 og 18/243 i Bonakas. 
Eiendomsoverdragelsen er tinglyst 10.02.2012. Søker har ikke etablert landbruksforetak og driver 
ikke egen landbruksproduksjon på eiendommen. Arealene leies ut til aktive gårdsbruk i nærområdet. 
Det har vært melkeproduksjon på eiendommen, men kvoten er nå ”sovende” og ikke i produksjon. 

Søker har ikke søkt om tilskudd fra primærnæringsfondet tidligere. 

Arealressurs:

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i 
"Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. 

Øvre grense settes til kr. 150 000,-

Vurdering
Søknad er fremmet innen frist. 

Søker oppfyller ikke kravene i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet -
særbestemmelsene for jordbruk. I retningslinjene så står det at kravene i "Generell forskrift om 
produksjonstilskudd i jordbruket" må være oppfylt. Søker har ikke etablert landbruksforetak, og 
oppfyller ikke kravet om en omsetning på minimum kr. 20 000,- pr år av landbruksvarer.
Landbrukseiendommen er stor nok for å kunne gi en landbruksproduksjon som kommer innenfor 
ordningen for produksjonstilskudd. 

Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av landbrukseiendom foreslås avslått. 

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder

Side 56



SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda —Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

13-4.1 9(/5 q51

Bruksopplysninger:
Bnr:

1s
daa Dyretall Antall Melkekvote (I)

Areal eget Ku

	

dyrket
leid Sau

I alt Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Søknaden gjelder:
Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

' 0

	

Tilskudd søkes med kr.: 15
Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:

karaKe-

Kjøp av melkekvoter, liter:

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg:

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura LI

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura 111

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse 111

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

Side 57



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 17/68

Arkivsaksnr: 2013/888-2

Saksbehandler: Lill-Ragnhild Kristiansen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 28/2013 13.05.2013

Trygve Ballo - Søknad til primærnæringsfond

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av eiendom innvilges med kr. 150 000,-.  

Begrunnelse
I hht. retningslinjene for primærnæringsfond kan det i etableringstilskudd gis støtte til kjøp av 
gård med inntil 20% av kjøpesum. 

Søker oppfyller kravene for å motta produksjonstilskudd etter ”Generell forskrift om 
produksjonstilskudd i jordbruket”. 

Saksopplysninger

Det er kommet inn 17 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet.

I KST sak 18.12.2012 ble for driftsbudsjett for 2013 avsatt kr 300 000 til primærnæringsfond 
jordbruk.
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Opplysninger om søker:

Trygve Ballo søker kr 300 000,- i støtte til kjøp av landbrukseiendom gbnr 17/34. 

Søker og partner overtok eiendommen i oktober 2012. På eiendommen står det våningshus med 
utleiedel, garasje og verksted/butikk. 

Gnr/Bnr 2025 - 17/34
Fulldyrket 90
Sum areal 222

Gnr/Bnr 2025 - 17/68
Eget areal 315
Leid Areal 128
Sum areal 443

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:

2001 2003 2006 2009 2010 

Melkekvote 8 636 10 464 5 814 8 750
Kjøp av gård 25 800

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i 
"Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.

A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen. 
Øvre grense settes til kr. 150 000,-

B. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. 
Øvre grense settes til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300 000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.
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Vurdering
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reglene for tildeling av midler for primærnæringsfondet:

Jordbruksarealene er på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Søker oppfyller 
vilkårene for motta støtte etter den ”Generelle forskriften om produksjonstilskudd”.

I følge retningslinjene for primærnæringsfondet kan det kan det søkes om tilskudd til kjøp av 
landbrukseiendom på inntil 20% av kjøpesum. Det er satt en øvre grense på kr. 150 000,-.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/41

Arkivsaksnr: 2013/893-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 29/2013 13.05.2013

Arve Henrik Nilsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av 
landbrukseiendom

Vedlegg

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om tilskudd til kjøp av landbrukseiendom innvilges med kr. 45 000,-, tilsvarende 10 % 
av kjøpesum. 

Begrunnelse
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning vedtatt av 
kommunestyret 21.2.2013. 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.
Det kan innvilges tilskudd til kjøp av eiendom med inntil 20 % av kjøpesum. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 3 søknader om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av 
landbrukseiendom av totalt 17 søknader.

I kommunestyre 18.12.2012 ble det fattet følgende vedtak: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 
fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 
tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 
fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.
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Arve Henrik Nilsen i Luftjokdalen søker om tilskudd til kjøp av eiendom gbnr 37/5 og 37/36 i 
Seida. Kjøpesum er kr. 450 000,-. Han har ikke søkt om tilskudd fra primærnæringsfondet 
tidligere. 

Om søker:
Arve Henrik Nilsen driver sauebruk på eiendom gbnr 35/41 m fl. Han hadde pr.01.01.2013: 47 
voksne sauer og 16 sau under 1 år. Søker har begrenset med arealressurs på egen gård. Han har 
kjøpt eiendom gbnr 37/5 og 37/36 for å styrke landbrukseiendommens arealressurs.
Eiendomsoverdragelsen er tinglyst 28.08.2012. 

Søker er etablert gårdbruker og har drevet gården Aune siden 1998. 

Arealressurs:
Gnr/Bnr 35/41
Eget areal 42
Leid areal 115
Sum areal 157

Primærnæringsfond - Retningslinjer for bruk og forvaltning

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. 
Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom.
A. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20 % av kjøpesummen. 

Øvre grense settes til kr. 150 000,-

Vurdering
Søknad er fremmet innen tidsfrist. 

Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning vedtatt av 
kommunestyret 21.2.2013.

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”. Det kan innvilges 
tilskudd til kjøp av eiendom med inntil 20 % av kjøpesum. 

Søker har begrenset med landbruksarealer og leier mer enn 70 % av arealene til sin produksjon. 
Leie av arealer medfør en utsikkerhet i forhold til arealtilgang og forproduksjon. Kjøp av 
landbrukseiendom som tilleggsareal vil styrke produksjonen på gården. 

Da det er begrenset med midler i primærnæringsfondet så foreslås søknad om tilskudd til kjøp 
av landbrukseiendom innvilget med kr. 45 000,-. Det tilsvarer 10 % av kjøpesum. 
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Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 34/3

Arkivsaksnr: 2013/787-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 30/2013 13.05.2013

Katrin Aleksandersen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
forprosjekt sauefjøs

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til forprosjekt sauefjøs avslås.

Begrunnelse:
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra 
fondet til forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Katrin Aleksandersen søker støtte til forprosjekt, etablering av nytt sauefjøs. Det søkes kr 
16 626,- inkl. mva (kr 11 900,- eks. mva) i støtte til dekning av utgifter til fjøstegninger.  

Om søker:
Gnr/Bnr 34/3
Eget areal 188
Leid areal 138
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Sum areal 326
Sauer 56
lam 78

Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
1999

Kjøp av gård 70.000,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er formålet med fondet å skape
bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av
primærressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, gjennom å bevare
hovedtrekkene i bosettingsmønster i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen,
øker verdiskapningen og sysselsettingen i primærnæringen skal prioriteres.

Søker er ung kvinne som startet opp med sauebruk i kommunen som ønsker å utvikle 
arbeidsplassen og bygge ny driftsbygning for opp til 400 sau. Støtte til tiltaket vil være med på å 
skape bærekraftig og lønnsom drift for dette bruket.

Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond kan det ikke gis støtte fra 
fondet til forprosjekt sauefjøs; utgifter til fjøstegning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom, og oppstart av tilleggsnæringer jf pkt 2. og 4. i 
retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 31/90

Arkivsaksnr: 2013/871-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 31/2013 13.05.2013

Fred Johnsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - utvidelse av fjøs

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til utvidelse av eksisterende fjøs avslås.

Begrunnelse:
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til ombygging og bygging av ny driftsbygning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom. 

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Fred Johnsen i samarbeid med sønnen Frans Alfred Johnsen som er med i trainee programmet 
søker om kr 150 000 i støtte til ombygging og utvidelse av eksisterende fjøs. Kostnadsoverslaget 
på tiltaket er kr 3 194 981,-

Om søker:
Gnr/Bnr 31/90
Eget areal 374
Leid areal 431
Sum areal 805
Kyr 31
Melkekvote 311 666l
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Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2010 2009 2006 2005 2003

Melkekvote 13.214,- 9.981,- 20499,- 5.610,- 4.070,-
Nydyrking 14.400,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er formålet med fondet å skape
bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av
primærressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, gjennom å bevare
hovedtrekkene i bosettingsmønster i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen,
øker verdiskapningen og sysselsettingen i primærnæringen skal prioriteres.

Søker er en godt etablert gårdbruker som ønsker å skape og utvikle sin arbeidsplass og for 
sønnen som er med i trainee programmet i landbruket. Trainee programmet: Ordningen er et
tilbud for kandidater primært med utsikter for å overta eller videreføre hjemgården. Formålet 
med programmet er å øke rekrutteringa til gårder med melkeproduksjon. Støtte til tiltaket vil 
være med på å skape bærekraftig og lønnsom drift for dette bruket.

Det har tidligere under de gamle retningslinjene gitt tilskudd til bygging av ny driftsbygning til 
en ung bonde i 2012.

Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til ombygging og bygging av ny driftsbygning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom. 

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 35/101

Arkivsaksnr: 2013/890-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 32/2013 13.05.2013

Jelti's melk og kjøtt - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Nybygg

Vedlegg
1 Søknadsskjema primærnæringsfond- 35/101 Fingervann

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til nybygg avslås.

Begrunnelse:
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til bygging av driftsbygning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved generasjonsskifte 
og ved kjøp av eiendom jf retningslinjer for bruk og behandling primærnæringsfond.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Jelti’s melk og kjøtt DA søker om støtte til nybygg. Jelti’s melk og kjøtt DA består av 
medlemmene Stine Marie Jelti og Marie Jelti. Ny driftsbygning var ferdig januar 2013. 
Kostnadene på tiltaket var kr 10,4 millioner.

Om gården:
Gnr/Bnr 35/101
Eget areal 520
Leid areal 730
Sum areal 1250

Side 68



Kyr 28
Melkekvote 361 068l

Jelti’s melk og kjøtt har ikke tidligere fått støtte fra primærnæringsfond. 

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfondet vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er formålet med fondet å skape
bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av
primærressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, gjennom å bevare
hovedtrekkene i bosettingsmønster i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen,
øker verdiskapningen og sysselsettingen i primærnæringen skal prioriteres.

Samdriften er nyetablert. Støtte til tiltaket vil være med på å skape bærekraftig og lønnsom drift 
av bruket og vil være med på å skape arbeidsplass for ungdom som ønsker å satse i næringen. 
Det vil innen et par år være generasjonsskifte på gården til Marie Jelti. 

Det har tidligere under de gamle retningslinjene gitt tilskudd til bygging av ny driftsbygning til 
en ung bonde i 2012.

Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til bygging av ny driftsbygning. Det kan kun gis etableringstilskudd ved 
generasjonsskifte og ved kjøp av eiendom jf retningslinjer for bruk og behandling 
primærnæringsfond.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda —Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed TeL Ni

1-ttik OR ;(1 3C

Bruksopplysninger:

Gnr: Bnr:

Areal eget
dyrket

leid

I alt

daa

52U

Dyretall Antall

Ku

Sau

Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Melkekvote (I)

Søknaden gjelder:

Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd

Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,

næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøp av melkekvoter, liter:

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg:

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse LII

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF LI
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Jelti's Melk og Kjøtt DA

Fingervann

9845 Tana

Til

Tana Kommune

Primærnæingsfond

9845 Tana

Søknad om tilskudd Nytt fjøs samdrift.

I følge rettingslinjene for fondet kan enn ikke søke om tilskudd etter at byggeprosjektet er ferdig.

Men vi hadde en bygge tid fra August til Jul 2012 og flyttet inn januvar 2013.

Kostnadoverslaget var på 9.3 mill med en egenandel på 600 tusen. Da vi var ferdig måtte vi låne 1,1

mill. fra lokal banken i Tana for slutt regningen var betalt.

Da har vi ikke regnet med kostnadene for etableringen av samdrifta .

Det er i dag satt i gang ett topp mordæne fjøs som Ungdommene kan drive tidsmessig med økt

satsing på jorbruket i Tana i mange år framover.

Og håper fondet kan være med å støtte opp om med ett tilskudd.

Tana den 24. apr. 2013

Hilsen

John Øystein Jelti
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: V18

Arkivsaksnr: 2013/883-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 33/2013 13.05.2013

Nils Hj. Varsi og Marit S. Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet 
- Etablering internett

1 Søknadsskjema - Primærnæringsfond - Sirma

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til etablering av internettilgang via bredbånd avslås.

Begrunnelse:
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet er det ikke noen ordning for 
å direkte støtte tiltaket. 

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 
fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 
tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 
fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Marit Skøyen Varsi og Nils Hjalmar Varsi søker om støtte til etablering av internettilgang via 
fiber/bredbånd. De har vært uten internettilgang siden 1.7.2012 da tidligere nettleverandør 
Direct Connect kuttet internettforbindelsen. Varanger Kraft har nylig strekt bredbåndskabel fra 
Forsholm (Oiva Johansen) til Marit Skøyen Varsi og Nils Hjalmar Varsi. Kostnaden på 
etableringen er rundt kr 30 000 (muntlig antydning fra Varanger Kraft). Prisen for å strekke 
bredbånd til gården er så pass høy pga av den lange strekningen. Normalt koster det rundt 
kr.4000,- for å få koblet seg til fiberkabel via Varanger kraft. 
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Søkerne opplyser at de er avhengige av tilgang til internett for å kunne utføre pålagt rapportering 
og bestilling av varer fra gården. Etter at Direct Connect kuttet å gi dem internettilgang så 
prøvde de å bruke internett over mobil. Den løsningen ga ikke en tilfredsstillende tilgang til 
internett. Derfor så dem seg nødt til å koble seg på bredbånd via fiber. 

Om søkerne:
Gnr/Bnr 7/1/13
Eget areal 362
Leid areal 159
Sum areal 521
Kyr 31
Melkekvote 207 629l

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:
2006 2005

Melkekvote 4.660,- 1.692,-

Vurdering
Søker oppfyller kravene til retningslinjene for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet 
vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og 
nødvendig driftsbygninger. Gården oppfyller kravene i ”Generell forskrift om 
produksjonstilskudd i jordbruket”.

Gårdbrukere er i dag avhengig av internettilgang for å kunne drive gård. Det meste av 
bestillinger og rapporteringer må leveres over internett som f.eks.; søknad om 
produksjonstilskudd i jordbruket, rapportering av kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og 
veielister for melk, kalvinger og slakteopplysninger til meieriet. Søker bor i et område av 
kommunen der det ikke er internettdekning. Etter at tidligere nettleverandør Direct Connect 
kuttet internettforbindelsen til gården har de ikke hatt stabilt nett til å kunne utføre nødvendige 
tjenester. Gårdsdriften er derfor avhengig av et stabilt nett for å kunne følge med på resultater, 
levere og lese informasjon om rapporter og søknader.

Det finnes ingen andre støtteordninger for å få sikre internettilgang. 

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet er det ikke noen ordning som 
kan brukes direkte til etablering internett. Det kan kun gis støtte til forsterkning av 
kraftforsyning til bruk ved investering i bygg og anlegg som krever større strømkapasitet jf pkt 3 
i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet. Det kan og gis støtte i samband 
med etablering av tilleggsnæring. 

Søknad faller utenom ordningene angitt i retningslinjer for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfondet og søknad foreslås derfor avslått. 

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 7/87

Arkivsaksnr: 2013/889-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 34/2013 13.05.2013

Arvid Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Nydyrking 11 daa

Vedlegg

1 Søknadsskjema primærnæringsfond - 7/87 Sirma

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til 11 daa nydyrking innvilges med kr 2 000,- per daa. Tilsvarende kr 22 000,-.

Begrunnelse:
I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond, under særbestemmelser for 
jordbruk pkt 1 Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord kan tilskudd innvilges med 
kr.2 000,- pr daa og kr 800,- pr daa ved opparbeiding av tidligere dyrket mark.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Arvid Varsi søker om tilskudd på kr 22 000,- til nydyrking av 11 daa.

Om søker: 
Gnr/Bnr 7/87

Eget areal 211

Leid areal 329

Sum areal 540

Kyr 36

Melkekvote 250 325l
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Tidligere støtte fra primærnæringsfondet:
2010 2009 2006 2005 2004

Melkekvote 7.056,- 13.160,- 29.185,- 5.132,-
Nydyrking 17.600,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfondet vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond, under særbestemmelser for 
jordbruk pkt 1 Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord kan tilskudd innvilges med kr 
2 000,- pr daa og kr 800,- pr daa ved opparbeiding av tidligere dyrket mark.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA 'Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda —Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

2013id Varsi Arvid Sirma Sirma 47032388

Bruksopp y. inger:
Gnr: Bnr:
7 87

daa Dyretall Antall Melkekvote (I)

Areal eget 220 Ku 39 308000
dyrket

leid 381 Sau

I alt 601 Purker

Slaktegris

Hest

Annet 50

Søknaden gjelder:
Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
næringstype:

Tilskudd søkes med kr.:

11

22000

5. Kjøp av melkekvoter, liter:

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

Vedlegg:

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag.

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF

12
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/100

Arkivsaksnr: 2013/735-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 35/2013 13.05.2013

Markus Heiberg - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - kjøp av dyr

Vedlegg

1 Søknadsskjema primærnæringsfond - 12/100

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte fra primærnæringsfond til kjøp av dyr avslås

Begrunnelse:
Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til kjøp av buskap. Søknaden gjelder kjøp av buskap ved utvidelse av drift. Til kjøp av 
buskap ved generasjonsskifte kan innvilges tilskudd med inntil 50 % av kjøpe summen jf pkt 2. 
B i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Markus Heiberg søker om tilskudd til kjøp av dyr. Kostnaden investeringen er kr 108 800,-

Markus Heiberg har bygget ny driftsbygning som var ferdig mars 2013. I forbindelse med 
etablering i ny driftsbygning var det behov for å kjøpe inn livdyr for å komme i gang med 
produksjon.

Side 78



Om søker:
Gnr/Bnr 12/100
Eget areal 371
Leid areal 244
Sum areal 615
Kyr 24
Melkekvote 227 778l

Tidligere støtte fra primærnæringsfond:

2012 2011 2009 2001
Melkekvote 6.544,-
Kjøp av gård 64.000,-
Kraftforsyning 35.000,-
Nybygg 50.000,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfond vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”.

I retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond er formålet med fondet å skape
bærekraftig og lønnsom primærnæring i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av
primærressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, gjennom å bevare
hovedtrekkene i bosettingsmønster i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen,
øker verdiskapningen og sysselsettingen i primærnæringen skal prioriteres.

Søker er en relativ ung gårdbruker i kommunen som har satset i næringen og skapt sin egen 
arbeidsplass. Støtte til tiltaket vil være med på å skape bærekraftig og lønnsom drift for dette 
bruket. 

Etter retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfondet kan det ikke gis støtte fra 
fondet til kjøp av buskap. Søknaden gjelder kjøp av buskap ved utvidelse av drift. Til kjøp av 
buskap ved generasjonsskifte kan det innvilges tilskudd med inntil 50 % av kjøpe summen jf pkt 
2. B i retningslinjer for bruk og forvaltning av primærnæringsfond.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk

Deanu gielda —Tana kommune

År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr.

20,13 /71_

Bruksopplysninger:
Gnr: Bnr:

rif4 1,5 1-16ThY)e.5/<.,)?

/4//

daa Dyretall Antall Melkekvote (I)
Areal eget Ku

	

dyrket
leid Sau

I alt Purker

Slaktegris

Hest

Annet

Søknaden gjelder:
1. Tilskudd til nydyrking av, daa:

Tilskudd søkes med kr.:

Etableringstilskudd
Kjøp av eiendom og/el. buskap kr.: 3 000

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøpesum dokumentert med:

Forsterking av kraftforsyning,

kostnad, kr.:

Tilskudd søkes med kr.:

Oppstart av tilleggsnæring,
nærin st e:

Tilskudd søkes med kr.:

Kjøp av melkekvoter, liter:

(for mer opplysninger se retningslinjer for primærnæringsfond)

- 5e.0 ( (eA 1Q”

Vedlegg:

Nydyrking: Nydyrkingsplan med kostnadsoverslag. LII

Etableringstilskudd: Kjøpekontrakt og/el. faktura LII

Forsterking av kraftforsyning: Tilbud og/el. faktura LI

Oppstart av tilleggsnæring: Foretningsplan /prosjektbeskrivelse LII

Kjøp av melkekvote: Kvotebrev fra SLF LI

("), C-
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Side 1 / 2

Bankgiro: 8380 08 08882
Foretaksregisteret:
NO 938752648 MVA

k‘ORG-



309nortura
- fra råvarer til merkevarer

NORTURA SA
Postadresse:
Lørenveien 37
Oslo
Telefon: 03070
Telefaks:73 56 48 00 firmapost@nortura.no

Heiberg Markus
Holmesund

9845 TANA

Rute 7400 Livdyr
Kundenr 15078

Butikk
Telefon 97042681

Faktura
Avdeling
Fakturadato
Forfallsdato
Rentedato
Betalingsmåte
Rentesats
Reklamasjonsfrist
Ordrenummer
Best.dato
Lev.dato

2013537841
441610
13.03.2013
02.04.2013
02.04.2013
OCR-GIRO
8,5 % fra rentedato
09.03.2013
141150
04.03.2013
06.03.2013

Kundens ref.
Faktura ref.
KID nr. 20135378410

Lev. kvant Vare Uts.pris Eng.pris Pris/Rab Nettobeløp Mva %

Ordrenummer: 141150 Avdeling: 441610 / BTSMA / Livdyr Nord




1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 15 800,00 B 15 800,00 25

Husdyrnr. 246





Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.





1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 17 200,00 B 17 200,00 25
Husdymr. 251





Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.





1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 15 100,00B 15 100,00 25
Husdymr. 256





Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.





1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 16 500,00 B 16 500,00 25
Husdyrnr. 255





Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.





1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 8 350,00 B 8 350,00 25
Husdymr. 867
Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp

8 3 8 0 0 8 0 8 8 8 2 102  2 3 3 , 7 5

Betalingsinformasjon

BIankettnummer

	

4 9 3 01 4 4 7 8 7 5 6 1 5 56 8 7 9 6 8

Betalings-

	

frist L 02.04.2013 j

Betalerens kontonummer

GIRO
Faktura 2013537841
Kundenr 15078
Ved annen betalingsmåte vennligst benytt oppgitte
KID-nr

Underskrift ved girering
fl fl

E
Betalt av

fl
Betalt til

fl

Heiberg Markus NORTURA SA
Holmesund Lørenveien 37

Postboks 360 økern
9845 TANA Oslo

Belast
konto 4 9 3 0 1 4 4 7 8 7 5

Kvittering
titbake

Kroner Øre Til konto BlankettnummerKundeidentifikasjon (K1D)

2 0 13 5 3 7 84 1 0 1 0 2 2 3 3 7 5 < > 8 3 8 0 0 8 0 8 8 8 2 <6155687968>

Side 81



Faktura 2013537841
Side 2 I 2

Lev. kvant Vare Uts.pris Eng.pris Pris/Rab Nettobeløp Mva %
Ordrenummer: 141150 Avdeling: 441610 / BTSMA I Livdyr Nord

1,00 Stk 130221 Livkvige nrf 0 6 437,00 B 6 437,00 25
Husdyrnr. 869
Fra Fauske. Transporteres av Dyretransport Nord.

6,00 Stk 131659 Provisjon livkvige/ku 0 400,00 2 400,00 25

6,00 Stk 0,00 K 81 787,00

Nortura SA har salgspant i de solgte dyrene inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er
betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-17.

	

Mva % Avg.grl Avgift Fakturabeløp
15

	

25 81 787,00 20 446 75 102 233,75

	

Totalt beløp i NOK 81 787,00 20 446,75 102 233,75

	

Okse/Kvige Ku Kalv Gris Purke Råne Sau/Vær Lam Annet
Antall 6,00
Vekt 0,00
Beløp 79 387,00

Info: K= Kronerabatt P= Prosentrabatt M=Avtalt pris
Merking: 0=EFTA(Oval) F= NORGE(Firkant)
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/25

Arkivsaksnr: 2013/903-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 36/2013 13.05.2013

Laila Johannessen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet -
Tilleggsnæring/hovslager

Rådmannens forslag til vedtak
Tiltaket støttes med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr. 21 000,-. 

Begrunnelse
Søker oppfyller kravene i generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 

I h.h.t. retningslinjer for tilskudd og forvaltning av primærnæringsfondet så kan det ved oppstart 
av tilleggsnæringer gis tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Saksopplysninger
Det er kommet inn 17 søknader til primærnæringsfondet 2013.

I kommunestyre 18.12.2012 ble det fattet følgende vedtak: 

Primærnæringsfondet tilføres kr 300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det 
fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 200.000,- må være i tråd med 
tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele beløpet så kan man 
fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Laila Johannessen søker om støtte til tilleggsnæring – hovslager. Tiltaket hun søker midler til er 
å legge et nytt dekke på mønstringsbanen slik at den kan brukes hele året. Kostnadsoverslag er 
på totalt kr. 80 000,-, og hun søker om 30%, kr. 21 000,-, i tilskudd. 

Om søker: 
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Laila Johannessen driver utleiestall og forproduksjon på eiendom gbnr 15/25 m fl. Hun har tatt 
utdanning som hovslager, og tar nå imot kunder fra hele øst- og midt-Finnmark. Hun har bygget 
en hovslagersmia som var ferdigstilt i 2009. 

Søker har ikke søkt om støtte fra primærnæringsfondet de siste 5 år. 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket
Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må 
kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og 
markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

Vurdering
Søker oppfyller kravene i generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Søker har etablert seg som hovslager og har i tillegg utleieplasser, ride- og mønstringsbane. Hun 
søker nå om å utbedre tilbudet med å opprette en helårs mønstringsbane. 

I h.h.t. retningslinjer for tilskudd og forvaltning av primærnæringsfondet så kan det gis tilskudd 
ved oppstart av tilleggsnæringer med inntil 30 %. 

Det foreslås at tiltaket støttes med inntil 30 % av kostnadssum, maksimalt med kr. 21 000,-. 

Jørn Aslaksen
Rådmann Svein Ottar Helander

Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 30/24

Arkivsaksnr: 2013/872-2

Saksbehandler: Terese Nyborg

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 37/2013 13.05.2013

Ester Utsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - Oppstart av 
tilleggsnæring

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om støtte til oppstart av samarbeidsprosjekt reindrift/landbruk avslås.

Begrunnelse:
Søknaden vil kunne oppnå støtte gjennom kommunens næringsfond. Grunnet mange søknader 
og begrensede midler prioriteres søknader som ikke kan få tilskudd gjennom andre 
tilskuddsordninger.

Saksopplysninger
Det ble i kommunestyremøte den 18.12.2012 vedtatt følgende: Primærnæringsfondet tilføres kr 
300.000,- + kr 200.000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 
200.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For hele 
beløpet så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40 % kan gå til fiskebåtkjøp.

Esther Utsi søker kr 100 000,- i midler til utredning – utvikling av samarbeidsprosjekt 
reindrift/landbruk i Austertana. 

Prosjektet tar utgangspunkt i gården Harelund i Austertana i samarbeid med aktører fra 
reinbeitedistrikt 7 (Utsifamilien). Prosjektet vil være tilleggsnæring til høyproduksjonen på 
gården. Første trinn i prosjektet på gården er å få til ustresset norsk kjøtt ved å bruke gården til 
stresse ned rein før slakt. I dag importeres slik kjøtt fra finland. Prosjektet vil i samarbeid med 
lokale kokker for utvikle menyutvalg.

Neste trinn i prosjektet er å bygge rekonstruksjon som viser hvordan boforholdene har endret 
seg for utsifamilien fra de flyttet fra Jukkasjærvi på 1700 tallet til i dag.
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I tillegg vil det i fremtiden arbeides med å videreutvikle og selge reinkjøtt og villsau samt andre 
naturprodukter som bær, urtes og sopp. 

Tiltak: Kostnad
Rydding av skog og gjerder 35.00,-
Kurs med næringsutvikler 30.00,-
Utarbeiding prosjektbeskrivelse 5.000,-
Reiseutgifter, møter, studietur 30.000,-
Prøveproduksjon kjøtt, bær med 
mer 25.000,-
Sum 125.000,-

Finansieringsplan:
Omsøkte midler 100.00,-
Egenkapital 25.00,-
Sum 125.00,-

Vurdering
Det omsøkte tiltak er delvis i samsvar med retningslinjene for bruk og forvaltning av 
primærnæringsfondet vedtatt av kommunestyret 21.2.2013: 

Bruket har jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendig driftsbygninger. Gården 
oppfyller ikke kravene i ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket”. Det søkes 
ikke produksjonstilskudd i jordbruket fra Ester Utsi, arealene leies ut til aktivt gårdsbruk.

I retningslinjer for bruk og forvatning av primærnæringsfond under pkt 4 Tilskudd til oppstart 
av tilleggsnæringer er følgende vedtatt:
Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, 
direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.
Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Øvre grense er kr 70 000,- Det kan aksepteres samfinansiering fra det øvrige 
virkemiddelapparat.

Søknaden vil kunne oppnå støtte gjennom kommunens næringsfond, grunnet mange søknader
og begrensede midler prioriteres søknader som ikke kan få tilskudd gjennom andre
tilskuddsordninger i landbruket og fiske.

Jørn Aslaksen
Rådmann

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-12

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 38/2013 13.05.2013

Referatsaker / Orienteringer - MLU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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