
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1062   

Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD-KVOTEKJØP  

 SØKER:  FRIBORG GÅRD. 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommune innvilger søkeren Friborg gård et tilskudd stort kr 104.000.- i 

forbindelse med kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

2. Tilskuddet dekkes over kommunens primærnæringsfond for jordbruket. 

3. Tilskuddet gis mot en bindingstid på 5 år, og avskrives med 20% pr år. Dersom 

søkeren legger ned sin virksomhet, selger kvoten, eller flytter fra kommunen innen 5 

år etter utbetalingen skal en % vis andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen. 

4. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 

5. Som dokumentasjon kreves undertegnet forpliktende avtale mellom partene før 

tilskudd kan utbetales. 

6. Anmodning om utbetaling med dokumentasjon sendes Lebesby kommune. 

 

Søknad om lån stort kr 90.000.- avslås. 

 

Begrunnelse:  Jordbruksfondet har begrensede midler avsatt. Det er innenfor rammen ikke 

mulig å tildele mer enn det som ligger i innstillingen. 

 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Søkeren Friborg gård fikk høsten 2018 tilslaget på kjøp av en melkekvote på 30-tonn. 

Pris:  360.000.-   (12-kr pr liter). 

 

Det søkes om tilskudd og lån fra Lebesby kommunes jordbruksfond på totalt kr 240.000.-   

- Lån kr    90.000.- 

- Tilskudd:  150.000.- 

Omsøklte beløp ligger innenfor de rammene som er fastsatt i retningslinjene. 

 

Iht retningslinjene for jordbruksfondet kan det innvilges tilskudd med inntil kr 5.- pr liter, 

samt et rentefritt lån på 25%  av kjøpesum. 

 

Pr d.d  ligger det totalt kr 208.000.- i jordbruksfondet. 

Sist gang det ble avsatt midler til dette fondet var i 2016. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

-    Søknad. 



- Retningslinjer for jordbruksfondet. 

 

 

 

Vurdering: 

Etter at det i flere år har vært «tørke» i omsetning av melkekvoter i Finnmark, ble det høsten 

2018 lagt ut for salg flere tonn melk. 

Søkeren fikk da tilslaget på kjøp av 30.000.- liter med en pris på kr 12.- pr liter. 

 

Kommunens jordbruksfond ble i sin tid opprettet for å stimulere gårdbrukere i kommunen til 

å kjøpe opp melkekvoter for å styrke økonomien på brukene. 

 

Jordbruksfondet har begrensede midler til disposisjon, og innstillingen er derfor lagt ut fra det 

som er mulig å få til innenfor fondets ramme. 

Sist det ble avsatt midler til fondet var i 2016. 

 

Friborg gård har i dag en melkekvote på ca 130-tonn som da vil øke til 160-tonn fra 2019. 

Etter en større ombygging på bruket I 2016-2017 er produksjonskapasiteten på melk økt til ca 

250-tonn. 

Bruket driver i dag med produksjon av melk, egg og kjøtt. 

Bruket har 2 fulltidstilsatte, samt fast tilsatt avløser og sesongarbeidere. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Birkeland 

  landbrukskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


