
 
 

 
 

 
Sjusjøen 05.01.2023 

Bruksberettigede i Brøttum Almenning 
 

 
 
 
 
 

SØKNAD OM YTELSER OG TILSKUDD FOR 2022 
 

Har dere utført tiltak i 2022 som det kan søkes ytelser/tilskudd på? 
 

DA MÅ VI BE OM AT SØKNAD OM YTELSER / TILSKUDD SENDES INN INNEN :   
 

1 0 . F E B R U A R  2 0 2 3 
 

For å søke/rapportere fylles vedlagte søknadsskjema ut og sendes inn sammen med kopi av fakturaer som 
dokumenterer tiltakets kostnader eventuelt dokumenter som dokumenterer tiltakets areal (m2).  
Tiltakene kan gjerne dokumenteres med bilder. 
 

 
Oversikt over satser for ytelser / tilskudd for 2022, følger vedlagt.  
 

NB!   
• Bruk et søknadsskjema pr tiltak det søkes om ytelser/tilskudd til  

(eks: et søknadsskjema for flis, et skjema for grus, et skjema for vedlikehold etc….) 
  

• Fakturaene må merkes med det  formål/hva det er brukt til. 
 

• Varelinjer på fakturaene som ikke vedrører tiltaket/ikke er tilskuddsberettiget 
  SKAL Strykes. 
 

• Pass på at netto beløp pr varelinje fremkommer på fakturaen 
 

Trenger dere flere søknadsskjemaer finner dere dette på våre hjemmesider: www.b-a.no  under 
Bruksberettigede og bruksrettsytelser eller ved henvendelse hit. 
 

 
SATSER FOR YTELSER OG TILSKUDD FOR 2023. 
 

Det skilles mellom bruksrettsytelser og tilskudd. 
 
BRUKSRETTSYTELSER: 
Bruksrettsytelser har de bruksberettigede krav på etter Lov om bygdeallmenninger.  
Bruksrettsytelsene kan bare utøves til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift  

 
TILSKUDD: 
Tilskudd kan gis hvis det er overskudd etter at bruksrettsytelsene er innfridd og allmenningens framtidige produksjonsevne er 
sikret. Tilskudd gis derfor etter § 3-7(§5-5) og §3-12 i samme lov. 

 
Tilskudd kan også gis til næringskombinasjoner eller side næringer hvis disse ligger under eiendommens ordinære drift. 
Det er ikke lenger krav om at det skal foreligge næringsregnskap/leveres næringsoppgave for eiendommen men 
eiendommen må fortsatt gjennom dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk ha karakter av Jordbruk. 

 
Er allmenningens avkastning utilstrekkelig til dekning av det samlede bruksbehov, skal det foretas en forholdsmessig 
avkortning. 
 
Satsene fra 2022 videreføres i 2023. Oversikten over satsene er noe endret fra 2022 for å tydeliggjøre hva 
som bruksrettsyteler og hva som er tilskudd. 
  

http://www.b-a.no/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAR DET SKJEDD ENDRINGER I EIERSKAPET PÅ GÅRDEN/BRUKET? 
 

Minner om at i følge lov om bydeallmenninger av 19.juni 1992 nr 59 §2-5: skal de bruksberettigede skriftlig 
underrette allmenningsstyret ved eierskifte og ved andre begivenheter som medfører endringer med 
hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmerett ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting, 
avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall mv). 
 
 
 
 

Med vennnlig hilsen 
Brøttum Almenning 
 
 
Anne Jorunn Granlund 
Kontorleder 
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