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Retningslinjer for støtte til gjødsellager 2018  
 

 

Prioritering av tiltak 

På gardsbruk med mindre enn 10 månaders gjødsellagerkapasitet, kan det løyvast tilskot til 

nytt gjødsellager. Gardsbruk som ligg ved vassdrag, som fylkesmannen har prioritert med 

omsyn på ureining, blir prioritert i høve støtte. 

 

 

Søknadsfrist 

Innovasjon Norge opnar for sakshandsaming i tida 1. april og fram til 20. mai. Søknader som 

kjem inn i nemnde tidsrom, vil bli handsama opp mot kvarandre, der dei beste prosjekta blir 

støtta. 

 

 

Godkjende kostnader 

Følgjande kostnader kan godkjennast: Frittståande gjødsellager og tilbygg til eksisterande 

gjødsellager. Kostnader knytt til tappeplass og fastmontert tappekran.  

 

Kostnader som ikkje blir godkjent: 

Slangar og pumper.  

Oppføring av tak på eksisterande gjødsellager. 

 

 

Krav til prosjektet 

Lageret skal innfri krav om lagring av gjødsel i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 

opphav, del III, kapittel 6: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Del III. Kap 6. 

Krav til lagring. 

 

I tillegg blir det krevd følgjande: 

Landbruksføretaket skal ha minst 10 månaders lagerkapasitet etter at prosjektet er 

gjennomført. 

Lageret skal vere overbygd slik at regnvatnet ikkje tek opp lagerkapasitet. 

Rundt lageret skal det vere drenering med inspeksjonskum for kontroll av mogelege lekkasjer.  

Tapping frå lager skal ha dobbelt sikring.  

Tappekran og luker skal vere sikra med lås eller kjetting. 

Tappeplass må vere utforma slik at ein unngår ureining. 

Lager, portar og utstyr skal vere godkjend i høve Norsk Standard/andre godkjenningsordningar. 

 

Byggjeløyve til oppføring av gjødsellager må vere gitt av kommunen før innsending av 

søknad om støtte, til Innovasjon Norge. 

 

 

Eigeninnsats 

Inntil kr 350,- per time for manuelt arbeid, inntil kr 500,- pr time for eigen traktor med førar og 

inntil kr 850,- pr time for eiga gravemaskin med førar kan godkjennast i timesats for eige 

arbeid ved tilrettelegging av arealet og oppføring av gjødsellager. Det er kun eigeninnsats til 

søkjar/støttemottakar og evt. ektefelle/sambuar som blir godkjend i prosjektet.  

 

 

Støttenivå 

Det kan løyvast inntil 35 prosent tilskot til godkjende kostnader. Normalt vert det gitt 10 til 15 

prosent tilskot.   

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951#KAPITTEL_3
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Korleis søkje om støtte? 

Drøft gjerne prosjektet med Innovasjon Norge tidleg i planlegginga og seinast før søknaden blir 

send til Innovasjon Norge.  

Søknaden, som skal sendast elektronisk til Innovasjon Norge, fyllast ut på 

www.innovasjonnorge.no. Ta kontakt med landbruksetaten i kommunen for hjelp med  

søknaden. Tiltaka i prosjektet skal ikkje vere starta opp før Innovasjon Norge har 

handsama og avgjort søknaden.  

 

 

Vedlegg 

√ Oversikt som syner ressursar og gjødselkapasitet, etter at prosjektet er gjennomført. 

 

√ Kostnadsoverslag frå Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving eller tilsvarande 

   organisasjonar, leverandørar, eventuelt entreprenørar. 

√ Orientering om tiltak i prosjektet og materiale som skal nyttast. 

√ Plan-, snitt- og fasadeteikningar av bygningen i målestokk 1:100. 

√ Kart som viser plassering av lager http://gardskart.skogoglandskap.no/. 

√ Byggjeløyve frå kommunen til oppføring av gjødsellager. 

 

√ Lånetilsagn/intensjonsavtale frå bank om lån til prosjektet. 

 

√ Næringsoppgåve for førre inntektsår. 

√ Skattemelding til søkjar, og eventuelt til sambuar/ektefelle, førre inntektsår. 

 

 

Utbetaling 

Er utmålt tilskot over kr 100.000, kan det gjerast to delutbetalingar. Inntil 90 % av tilskotet kan 

delutbetalast i takt med gjennomførte tiltak. Utbetalingsanmodning om delutbetaling skal 

sendast til landbruksetaten i kommunen. Landbruksetaten godkjenner delutbetalinga og sender 

utbetalingsanmodning til Innovasjon Norge.  

 

Når prosjektet er ferdig, skal landbruksetaten i kommunen synfare og ferdiggodkjenne 

prosjektet. Sluttutbetalinga av tilskotet kan gjerast når prosjektrekneskap stadfesta av 

autorisert rekneskapsførar, timelister for eigeninnsats til søkjar/støttemottakar og eventuelt 

ektefelle eller sambuar, og ferdiggodkjenning frå landbruksetaten i kommune, er godkjend av 

Innovasjon Norge. Det er kun eigeninnsats som er oppført i søknaden som blir godkjend i 

prosjektrekneskapet. Eigeninnsats utover godkjend finansieringsplan, som låg til grunn for 

løyvinga, blir ikkje godkjend ved sluttutbetaling. 

 

 

Kontaktperson 

Vemund Aartun, Innovasjon Norge Vestlandet - Sogn og Fjordane 

epost: vemund.aartun@innovasjonnorge.no Tlf: 992 93 696 

http://www.innovasjonnorge.no/
http://gardskart.skogoglandskap.no/
mailto:vemund.aartun@innovasjonnorge.no

