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Særutskrift: Retningslinjer for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
44/16 Formannskapet 13.04.2016

Vedlegg:
1 Utkast: Retningslinjer for nydyrkingstilskudd i Balsfjord kommune

Saksopplysninger:

Vedlagt ligger et utkast til retningslinjer for nydyrkingstilskudd. Saken fremmes til politisk 
behandling før saken sendes til faglagene på høring. Politisk nivå får saken til sluttbehandling 
etter høringsrunden.

Vurdering:

Det er noen grensetilfeller som må vurderes i saken, som formannskapet inviteres til å ta stilling 
til:

1) Skal tilskuddet gjelde for areal i tilgrensende områder i nabokommunene? Tenkt 
eksempel at en gårdbruker i Balsfjord nydyrker areal i for eksempel Tromsø kommune. 
Rådmannen foreslår at nydyrkingstilskuddet kun gjelder areal som dyrkes opp innenfor 
kommunegrensen.

2) Skal tilskuddet kun gjelde grunneiere og foretak med driftssenter innenfor 
kommunegrensene? Tenkt eksempel at gårdbruker bosatt i Tromsø ønsker å nydyrke 
areal inne i Balsfjord. Rådmannen foreslår at nydyrkingstilskuddet er et 
stimuleringstilskudd for grunneiere og foretak med driftssenter i Balsfjord.

3) Skal tilskuddet også gjelde søknader om nydyrking fra før 2016 hvor arbeidet ikke er 
fullført og godkjent av kommunen? 
Rådmannen foreslår at disse innvilges tilskudd på lik linje med de søknadene som 
kommer inn etter 1.1.2016.

4) Skal tilskuddet gis til oppdyrking av myr? Det ligger lagret store mengder karbon i myr, 
noe som vil bli frigjort i form av klimagass etter som massene i myra blir omdannet i 
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kontakt med oksygen. For å redusere klimagassutslippene som følge av oppdyrking av 
myr kan det være en løsning å ikke tildele tilskudd til oppdyrking av myr. 
Rådmannen foreslår at oppdyrking av myr også blir berettiget tilskudd så lenge det ikke 
er et forbud mot oppdyrking av myr.

I en artikkel i Nationen 5 mars 2016 står det at den reelle totale oppdyrkingskostnaden per dekar 
fort havner 25 000 og 40 000 kroner (gjelder sak om nydyrking på Jæren). Rådmannen foreslår 
et støttebeløp på kr 2 000,- per daa ferdig nydyrket og isådd areal. Det vil ikke dekke alle 
kostnadene med nydyrkingen, men vil være en motivasjonsfaktor. En tilskuddssats på kr 2000 
per daa vil rekke til oppdyrking av 100 daa årlig i økonomiplanperioden.

Rådmannen har vurdert om det skal være en ordning med delutbetaling, men forslår at det ikke 
legges opp til delutbetaling av to grunner: Det medfører merarbeid i form av oppfølging av hver 
sak, og evt tilbakekreving av tilskudd dersom prosjekt ikke blir fullført. For det andre tenkes det 
at det vil være en ekstra motivasjon for å ferdigstille prosjektene nettopp for å få utbetalt 
tilskuddet som dekker deler av kostnadene.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar utkastet til retningslinjene for nydyrkingstilskudd til orientering, og 
saken sendes på høring til faglagene i Balsfjord i 4 uker.

Nydyrkingstilskuddet gjelder for areal nydyrket innenfor kommunens grenser, for 
grunneiere uansett bosted eller foretak med driftssenter i Balsfjord. Nydyrkingstilskuddet 
innvilges til alle nydyrkingssakene som er under utarbeiding og som ikke er 
ferdiggodkjent. Oppdyrking av myr vil også være berettiget tilskudd frem til et evt forbud 
mot oppdyrking av myr.

Behandling i Formannskapet - 13.04.2016:

AP v/Odd Ronald Nilsen fremmer slikt forslag:
Tilskuddet gjelder for søknader som er kommet inn etter 01.01.2016 
(erstatter 2.setning i 2.avsnitt).
2. setning i 2. avsnitt i rådmannens innstilling strykes.

Det ble først votert over Odd Ronald Nilsens forslag. 
Odd Ronald Nilsens forslag enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endring.
Rådmannens innstilling, med endring, enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet - 13.04.2016:

Formannskapet tar utkastet til retningslinjene for nydyrkingstilskudd til orientering, og 
saken sendes på høring til faglagene i Balsfjord i 4 uker.

Nydyrkingstilskuddet gjelder for areal nydyrket innenfor kommunens grenser, for 
grunneiere uansett bosted eller foretak med driftssenter i Balsfjord. Tilskuddet gjelder for 
søknader som er kommet inn etter 01.01.2016.
Oppdyrking av myr vil også være berettiget tilskudd frem til et evt forbud mot 
oppdyrking av myr.

Etter fullmakt

Torunn Guleng
sekretær


