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Bakgrunn for endringer 

Stimuleringspakken har vært et effektivt hjelpemiddel for næringsutvikling innen landbruket 

i kommunen. Det har vært innvilget tilskudd til drenering, nydyrking, kjøp av melkekvote og 

andre tiltak. En økning fra 1 million til 2 millioner kroner for årene 2020-2024 er vedtatt i 

forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for samme periode.  

Stimuleringspakken ble sendt ut på høring 26. februar 2020 til gårdbrukere, faglag og andre 

landbruksorganisasjoner i kommunen.   

 

 

Fakta om Stimuleringspakken 

I 2013 ble Stimuleringspakken vedtatt for Gjøvik kommune. Siden da har 1 million kroner 

årlig blitt utbetalt til drenering- og nydyrkingstiltak, kjøp av melkekvote og andre tiltak som 

sperregjerde, bekkelukking og støtte til informasjonstiltak i jord- og skogbruket.  

Stimuleringspakken har bidratt til økte investeringer i næringa og stimulert til skjøtsel av 

kulturlandskapet. 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd har hatt muligheten til å søke om tilskudd til 

drenering, nydyrking og kjøp av melkekvote. Tilskuddene har blitt innvilget administrativt. 

Foretak, faglag, organisasjoner og andre med landbrukstilknytning har hatt mulighet til å 

søke om tilskudd til andre landbruksfremmende tiltak. Tilskuddene har vært behandlet 

politisk i Utvalg for Samfunnsutvikling.   

Tilskuddene har blitt utbetalt etter ferdiggodkjenning.  

 

 Drenering 

Nåværende sats er 6 kroner i tilskudd pr. løpemeter grøft eller 500 kroner pr. dekar. 

Det statlige tilskuddet har vært 30 kroner pr. løpemeter grøft eller 2000 kroner pr. 

dekar. Søknader om kommunalt tilskudd har blitt behandlet etter Forskrift om 

tilskudd til drenering av jordbruksjord. Den totale rammen har vært 550 000 kroner 

årlig.  

 

 Nydyrking 

For nydyrking er det ikke statlig tilskudd. Det har blitt gitt 2500 kroner pr. dekar, 

begrenset opp til 35 dekar pr. år. Søknader om kommunalt tilskudd har blitt innvilget 

når plan for nydyrking er godkjent etter Forskrift om nydyrking. Den totale rammen 

har vært 150 000 kroner årlig. 

 



 Melkekvote 
Foretak som har kjøpt melkekvote har vært berettiget et kommunalt tilskudd. Kjøp av 

statlig kvote har gitt maksimum 1,50 kr pr. liter i tilskudd. Utbetalt tilskudd til statlig 

kvotekjøp trekkes fra kroner 150 000 kroner som er satt av til ordningen, og 

restbeløpet deles eventuelt pr liter kjøpt privat, maksimum 1,50 kr pr. liter. 

Eventuelle restbeløp overføres grøfting eller nydyrking. Tidligere år har rammen vært 

150 000. I 2020 er det vedtatt at rammen er 300 000 kroner med bakgrunn i den 

statlige utkjøpsordningen på melkekvote.   

 

 Andre tiltak 

Det er gitt tilskudd til tiltak i vassdrag som faller dyrere enn tradisjonell grøfting, 

oppsetting av sperregjerder, og det er gitt tilskudd til informasjonstiltak for skog- og 

jordbruk, retta mot ungdommer. Politikerne får saken til avgjørelse i Utvalg for 

Samfunnsutvikling. Den totale rammen har vært 150 000 kroner.  

 

 

Nye retningslinjer 

 Drenering 
Tilskuddsatsene dobles, rammen beholdes. 12 kroner i tilskudd pr. løpemeter 

grøft eller 1000 kroner pr. dekar. Tall fra Norsk Landbruksrådgiving i 2019, viser at 

kostnaden per meter grøft ligger på om lag 113 kroner. Med det statlige 

tilskuddet vil det utgjøre 42 kroner pr. meter. Det er en tilskuddsdekking på 37 %. 

Total ramme: 550 000 kroner årlig. 

 

 Nydyrking 
Tilskuddsatsen øker med 500 kroner og den totale rammen dobles. 3000 kroner 

per dekar, begrenset opp til 35 dekar per år. De ti siste årene har det i snitt vært 

nydyrket 166 dekar pr. år. Total ramme: 300 000 kroner årlig. 

 

 Kjøp av melkekvote 
Videreføres som tidligere, men med en total ramme på 300 000 kroner per år.  

Dersom kjøp av melkekvote opphører vil rammen overføres til andre formål som 

Stimuleringspakken dekker.  

 

 Bikuber 
Det er 9 foretak i Gjøvik som er registrert med bikuber. Til sammen er det 399 

kuber, i snitt 44 pr foretak. Den totale rammen fordeles på foretakene som har 

bikuber, men maks 250 kroner pr. kube. Total ramme: 100 000 kroner årlig.   

 



 Arrangering av kurs/fagmøter (forbruksmateriell, møtemat, lokaler) 
Tilskudd til landbrukskontoret og faglag for å arrangere kurs og fagmøter for ulike 
målgrupper. Tilskuddet vil bidra til leie av lokaler, møtemat og annet 
forbruksmateriell. Total ramme: 50 000 kroner årlig. 
 

 Andre tiltak 
Videreføres med tidligere tiltak. Vegetasjonskartlegging, beredskapsbeiter, 

fellestiltak/prosjekt for bekjempelse av fremmede arter, fellestiltak/prosjekt for å 

fjerne gamle gjerder. Søknader om tilskudd på inntil 100 000 kroner i 

kostnadsoverslag vedtas administrativt. Andre tema som kan falle inn under 

andre tiltak vedtas politisk i Utvalg for Samfunnsutvikling. Total ramme: 700 000 

kroner årlig. 

 

 

 

 


