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De tre fylkesmennene i Nord-Norge mottok i 2012 tilsagn på til sammen 9 millioner kroner 

fordelt på tre år fra Landbruks- og matdepartementet, til satsing på Arktisk landbruk. Midlene blir 

forvaltet samlet sammen med midler til næringsformål fra Sametinget. Fra 2014 bidrar også 

fylkeskommunen i Nordland til satsingen.  

Midlene skal brukes til prosjekter som fremmer Arktisk landbruk som regionalt fortrinn. Formålet 

er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i 

nordområdene. Midlene skal fremme lønnsom verdiskaping og næringsaktivitet innenfor et bredt 

definert landbruksområde og bidra til økt konkurranseevne og nyskaping. 

Første utlysning av midlene ble gjort våren 2013. For nærmere informasjon om prosjekter som 
var med i første søkerrunde, se nettsidene til fylkesmannen i Nordland.  
 
Satsingen bygger på Utviklingsprogrammet for arktisk landbruk utarbeidet av Nordnorsk 
landbruksråd, der det fremgår tre hovedsatsingsområder: 
 

Merkevare og marked Basisproduksjon FoU og kompetanse 

 
Til søkeromgangen februar 2014 mottas søknader innenfor alle tre områdene uten noen 
prioritert rekkefølge. 
 
Nærmere informasjon om utviklingsprogrammet kan fås på nettsidene til Fylkesmannen i 
Troms. 
 

 Det gis kun støtte til nordnorske prosjekter. Prosjektene skal gjennomføres i Nord-

Norge. Alle prosjekter skal ha en nordnorsk part. Søknaden skal være fra den 

nordnorske partneren i prosjektet. 

 Prosjekter som er fylkesovergripende vil bli prioritert framfor prosjekter som bare 

omhandler ett fylke, hvis mål og innhold i prosjektene ellers er sammenlignbare. 

Overføringsverdi vil spesielt bli vurdert hvis prosjektet ikke omfatter hele Nord-Norge. 

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Midler-til-arktisk-landbruk-fordelt/
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Arktisk-landbruk/Tilskudd-til-utvikling-av-Arktisk-landbruk/
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Arktisk-landbruk/Tilskudd-til-utvikling-av-Arktisk-landbruk/


       

 

 Midlene skal brukes til prosjektsatsinger, det vil si engangstiltak som har en begrenset 

varighet i tid. 

 Midlene skal så langt det er mulig, brukes strategisk, på den måten at de bidrar til å løse 

ut andre ressurser og andre virkemidler. 

 Forankring til landbruksnæringa og forankring til allerede igangsatte prosesser må 

synliggjøres i prosjektsøknaden. 

 Prosjekter med målbare resultater i forhold til verdiskaping og næringsaktivitet vil 

prioriteres.  

 Prosjekter som bidrar til å utvikle og utnytte markedspotensialet som ligger i Arktisk 

landbruk prioriteres. 

 Prosjekter rettet mot utvikling av enkeltbedrifter henvises til Innovasjon Norge.  

Målgruppe for bruken av midlene er næringsaktører i alle ledd i verdikjeden, forvaltning, 

forsknings- og kunnskapsmiljø og organisasjoner i landbruket. Søker må være registrert i 

enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer. 

Det kan som hovedregel gis inntil 75 % tilskudd avhengig av type prosjekt. Tilskuddet beregnes 

ut fra godkjent kostnadsoverslag. I særlige tilfeller kan økt tilskuddssats vurderes. Når 

tilskuddsprosenten vurderes, vil det bli sett på graden av fellestiltak opp mot egeninteresse i 

prosjektet.  

 

Om søknaden 

Søknadsskjema for midler til utvikling av Arktisk landbruk skal brukes (se nettsidene til 
Fylkesmannen i Troms). Prosjektbeskrivelse og budsjett med fullstendig kostnadsoverslag og 
finansieringsplan skrives i eget vedlegg. 
 

Søknadsfrist 16. april 2014. 

 
Søknad om midler sendes:  
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø  

eller e-post fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

 
For nærmere informasjon, se nettsidene til Fylkesmannen i Troms under landbruk og 
mat/næringsutvikling/arktisk landbruk. 
 
Kontaktperson: Marianne Vileid Uleberg, tlf 77 64 21 20, e-post: fmtrmvu@fylkesmannen.no 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Arktisk-landbruk/Tilskudd-til-utvikling-av-Arktisk-landbruk/
mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:fmtrmvu@fylkesmannen.no

