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Kort beskrivelse
For mange småbruk i vår region som må oppdatere og fornye driftsapparatet, faller utenfor de
offentlige støtteordningene i jordbruket fordi byggeprosjektene ikke er store nok. Skal økonomien
henge sammen, må det tenkes og prøves nytt når det gjelder bygningsmasse. Vi søker om støtte til å
bygge et kombinert redskapshus og husdyrrom her på garden som gjør at vi kan utvikle det fleksible
driftsopplegget med utstrakt beitebruk og grønnsaksproduksjon
Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!
De ulike offentlige støtteordningene i jordbruket er lite tilpassa utvikling og drift av små gardsbruk.
Det legges i stor grad til rette for omfattende investeringer i stor bygningsmasse med behov for stadig
større volum, større maskinpark og intensiv drift. Det er betydelige utfordringer med å få på plass en
levelig økonomi i slike utbyggingsprosjekter i jordbruket. Man ender i praksis opp med å gi offentlig
støtte til utbygninger som i liten grad er tilpassa de lokale produksjonsforholdene, har begrensa lokal
ringvirkning, som er lite lønnsomt, svært risikable å håndtere og som i liten eller ingen grad bidrar til å
sikre bosettingen i kommunen. Det er stort behov for å tenke nytt i måten det offentlige støtter og
utvikler jordbruksnæringen på.
Bygget som vi skal sette opp er et kombinert redskapshus og husdyrrom, og skal kunne ha mange
ulike driftsmåter. Drifta her på garden er basert på utstrakt bruk av utmarksbeiter. Beitesesongen er
fra mai til november. Dyrene er ute det meste av året. Å investere tungt i en lite fleksibel bygning som
dyrene egentlig skal være minst mulig i, blir feil. Utformingen på bygget er derfor lagt opp slik at det
med enkle grep kan endres og tilpasses ulike type bruk. Slik det er tegna nå er planen i løpet av 1-3 år
å ha ca 10 Dølakyr og ca 20 geiter. Bygningen er utformet slik at det skal være lett å endre
driftsgrunnlaget. feks til utegris eller flere kyr/geiter. Det er også viktig at det mulig å bruke bygget til
arbeid med grønnsaker.
Totalkostnad på prosjektet er 1 060 000 kr (inkl mva) og grunnarbeidene er nå i gang. håper å ha det
oppe før jul. Byggekostnadene var opprinnelig ca 650 000 kroner men pga sterk prisstigning siste
halvår, blir bygget dyrere enn først antatt. Med en slik utforming og størrelse kan lokale håndverkere
gjøre hele jobben. Bygget føres opp av et lite snekkerfirma fra Øyer. Panel er fra gardssag på Losna.
Vatnløsninger er levert av Eco-Solutions på Tretten. Metallfester til grind og fôrhekk er sveist og
tilpassa på Tretten.
Det er viktig at drifta på garden skal ha en lav terskel for å gjøres av andre enn hovedbruker sjøl.
Familien må involveres i drifta. Dette vektlegges i altfor liten grad i dag av de store aktørene innenfor
oppsetting av driftsbygninger. Bygget må derfor gjøres slik at barn og samboer også vil og kan delta
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aktivt i drifta. Det betyr at bygget og drifta må være enkelt og utformes slik a det ikke er avhengig av
mye traktorkjøring, tunge løft eller maskinbruk.
I tillegg til sjølve bygningsmassen, så kan det være relevant å se dette prosjektet i en større
jordbrukssammenheng i vår region. Bygget er i utgangspunktet et veldig enkelt og fleksibelt bygg, og
heller ikke veldig dyrt. I en region med en utbredt småbruk-struktur og mye bruk av beite i utmark,
trengs det eksempler på mer lønnsomme driftsopplegg og bygningsmasse som er tilpassa mindre
bruk og med fleksibel anvendelse. Disse faller i dag utenfor de offentlige støtteordningene.
Et siste og mer aktuelt element, er at det snart kommer krav om lausdrift på mjølkeku. Her kommer
det stadig nye løsninger i markedet. Felles for de aller fleste av disse er at de er svært dyre og
forutsetter volumvekst. Det er få gode løsninger for små bruk med 15-20 kyr. Et slikt bygg, evt med
enkle modifikasjoner, kan være en av flere løsninger som kan tilbys for å bevare og utvikle
driftsopplegget i mindre mjølkeproduksjoner i Øyer.
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Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
De ulike offentlige støtteordningene i jordbruket er lite tilpassa utvikling og drift av små gardsbruk i
vår region. Løsninga som tilbys er de små skal ta opp store lån for å bli store. Det legges i stor grad til
rette for omfattende investeringer i stor bygningsmasse med behov for stadig større volum og
intensiv drift. Til tross for dette er det betydelige utfordringer med å få på plass en levelig økonomi i
slike utbyggingsprosjekter i jordbruket. Man ender i praksis opp med å gi offentlig støtte til
utbygninger som i liten grad er tilpassa de lokale produksjonsforholdene, har begrensa lokal
ringvirkning, som er lite lønnsomt, svært risikabelt og som i liten eller ingen grad bidrar til å sikre
bosettingen i kommunen. Det er stort behov for å tenke nytt i måten det offentlige støtter og utvikler
jordbruksnæringen på. Særlig for å støtte den delen av jordbruket som er tilstede i vår region.
For å minimere risiko, men samtidig tilrettelegge for at små gardsbruk kan driftes og bosettes, trengs
det å prøve ut andre løsninger på bygningsmasse og driftsopplegg som er bedre tilpassa realitetene
på små gardsbruk. Da må man finne løsninger som både fungerer, men som samtidig har en
kostnadsramme som er håndterlig.

-2-

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no
Bygget som vi skal sette opp er et kombinert redskapshus og husdyrrom. Drifta her på garden er
basert på utstrakt bruk av utmarksbeiter. Beitesesongen er fra mai til november. Dyrene er ute det
meste av året. Utformingen på bygget er derfor lagt opp slik at det med enkle grep kan endres og
tilpasses ulike type bruk. Slik det er tegna nå er planen i løpet av 1-3 år å ha ca 10 Dølakyr og ca 20
geiter. Bygningen er utformet slik at det skal være lett å endre driftsgrunnlaget. feks til utegris eller
flere kyr/geiter. Det er også viktig at det mulig å bruke bygget til arbeid med grønnsaker.
Effektmål
- Driftsopplegget i bygget skal være enkelt å utføre slik at flere av familiemedlemmene kan delta i
drifta
- Bygget skal være fleksibelt og lett å tilpasse til nye driftsopplegg. feks at man enkelt kan tilpasse
bygget til endra dyretall, andre dyreslag eller helt andre bruksområder
Resultatmål
- byggekostnadene skal holdes lave
- mest mulig bruk av lokale bedrifter
Måleindikatorer
- kostnaden på bygget
- bruken av bygget
- anvendbarhet ovenfor andre i næringa
Aktiviteter
Oppsetting av bygg
Målgrupper
- andre gardbrukere som skal bygge/endre diftsopplegg
- ombygging til lausdrift på mjølkeku
Forankring
Utforming av bygg utarbeida av lokalt snekkerfirma
Konsulenthjelp og uttalelse fra veterinær
Innspill og hjelp fra Fron Traktorservice på innredning
Prosjektorganisering
Sjølve byggeprosessen ledes av snekkerfirma. videre utvikling av drifta på garden ledes av
prosjektsøker
Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan
Startdato: 25.11.2021 Sluttdato: 01.12.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei
Forarbeidene med tomt ble påbegynt sommer 2021 i forbindelse med at det gamle fjøset ble revet.
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Sjølve byggearbeidet med oppsetting av bygget skal påbegynnes ca 25 november. Det er håp om
ferdigstillelse av bygget til ca 1 jan 2022.
Utviklinga av driftsopplegget inne i bygget er en mer langsiktig utviklingsprosess der særlig det første
driftsåret (2022) blir viktig for å høste erfaringer og gjøre flere justeringer og tilpasninger av drifta

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Ja
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan
Tittel

2021

2022

640 000

420 000

1 060 000

640 000

420 000

1 060 000

2021

2022

*Søknadsbeløp
Egenfinansiering

100 000
540 000

420 000

100 000
960 000

Sum finansiering

640 000

420 000

1 060 000

Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2023

2023

2024

2024

2025

2025

Geografi
3440-Øyer

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

redskapshus.pdf

203 378 23.11.2021
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