
Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Gratangen kommune.   
  
1.Vilkår/beregning   
Tilskuddsberettiget areal: Eier/driver av landbruksjord i Gratangen kommune kan søke 

kommunen om nydyrkingstilskudd. 

Tilskuddet gjelder planer godkjent etter 01.01.2022. Tilskuddet kan utbetales for areal som er 

ferdig godkjent og oppmålt av kommunen.  

  

Arealbegrensning per søker: På grunn av begrensede midler er det satt en arealbegrensning på 

20 daa per søker pr. år.    

Dersom det er flere søknader en det er midler, gjøres det en prioritering i forhold til dato 

søknaden kommer inn og godkjent dyrkingsplan.              

Er prosjektet større enn 20 daa kan det søkes nye midler året etter, arbeidet må ikke være på 

startet før tilskuddet er gitt.  

         

Areal som ikke innvilges tilskudd det enkelte år er fortsatt tilskuddsberettiget og kan omsøkes 

på nytt ved neste søknadsfrist.   

  

Søknadsfrist: 1.juli.   

Søknader som kommer inn etter denne dato behandles fortløpende dersom det gjenstår midler 

for årets søknadsomgang.   

  

Tilskuddssats: 3000 kr/daa. 

Tilskudd under 3000.- utbetales ikke.  

Kommune har avsatt totalt kr 400.000 til ordningen for 2022.  

  

  

2. Krav til søknad:   

Det skal før nydyrkingsarbeidet starter foreligge plan for nydyrking godkjent av kommunen.   

Søknad om tilskudd må inneholde opplysninger om:   

-Navn på tiltakshaver, Kontonr., organisasjonsnummer og mottatt produksjonstilskudd i  

  jordbruket.  

-Kommunens saksnr. på godkjent dyrkingsplan (antall dekar godkjent og oppmålt).   

 -Arbeidsfrist 3 år jfr. godkjent dyrkingsplan. Er ikke arbeidet gjennomført innen 

  fristen utløp, går midlene tilbake til kommune.  

-Det gis tilskudd til dyrking av areal til jordbruksproduksjon (Fulldyrka jord og 

  overflatedyrka jord som kan høste maskinelt. Det gis ikke tilskudd til beite.)  

          

3.Kontroll og tilbakebetaling:   

Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av                       

tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves                       

tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med             

forutsetningene for innvilgning av tilskudd.    

               

4. Administrasjon og klage:   

Retningslinjene gjelder fra 01.01.22. Vedtatt i Gratangen formannskap den 19.04.2022.    

 



 

 

Vedtak om tilskudd fattes av Enhet forvaltning og utvikling.  

Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages etter reglene i lov 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Formannskapet er 

klageinstans.   

Klagen skal fremsettes skriftlig innen 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part.   

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt den har 

fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.   

   

   

5. Mislighold:   

Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene 

er i tråd med forutsetningene.   

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 

med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.   
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