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Retningslinjer for dyrkingstilskudd i Tolga kommune  

Med bakgrunn i føringer gitt under møte i Tolga formannskap 21.08.2014 er følgende 
retningslinjer for håndtering av dyrkingstilskudd bestemt:

1. Tilskuddsberettiget areal: Alt dyrkingsareal som er ferdig godkjent eller under 
behandling hos Tolga kommune.

2. Arealbegrensning per søker: På grunn av stor søkermengde og begrensede midler er 
det satt en arealbegrensning på 50 daa per søker for 2014. For senere 
søknadsbehandlinger vil arealbegrensning vurderes. 

Areal som ikke innvilges tilskudd det enkelte år, er fortsatt tilskuddsberettiget, og kan 
omsøkes på nytt ved neste søknadsfrist, men ikke dyrkes jmf. 6.  

3. Søknadsfrist: En årlig frist, 1. mai. 

4. Politisk behandling: I løpet av juni.

5. Veiledende tilskuddssats: 500 kr/daa.

6. Igangsetting av tiltak: Søknad må leveres kommunen før tiltaket igangsettes. 
Dersom søknad ikke er behandlet før planlagt igangsetting, må igangsetting 
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godkjennes skriftlig av kommunen. Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger 
vedtak på søknad om dyrking. 

7. Utbetaling: For å få utbetalt tilskudd, må du sende skriftlig anmodning om dette til 
kommunen, med dokumentasjon av at dyrkingsarbeidet er gjennomført. 
Dokumentasjons kan være kopier av fakturaer, timelister for eget arbeid, 
regnskapssammendrag og bilder, i tillegg til et kart over dyrket areal. 

Tilskudd utbetales kun til ferdig godkjent areal jmf. vedtak etter jordloven, og faktisk 
dyrket areal.   

8. Kontroll: Kommunen kan iverksette kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å 
gi alle nødvendige opplysninger som kreves i denne forbindelse.

9. Tilbakebetaling: Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det 
oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

For øvrig gjelder «Retningslinjer for kommunalt næringsfond og disposisjonsfond næring i 
Tolga kommune».
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