
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1448    
 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BIRØKT/HONNING  
SØKER: JAN VEDUM, VEDUMS BIGÅRD 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 27.04.2020 via Regionalforvaltning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Jan Vedum, Vedums bigård et 
tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 50.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Søkeren har drevet med bikuber i flere år og ønsker å oppgradere volumet og foredlingen, 
samt å styrke salgsleddet. 
 
Direktesalg av honning gir en langt høyere pris for produsenten enn å levere til 
Honningsentralen. Etterspørselen etter Honning er stor og det er underskudd i markedet.  
 
Saldo fond med statlig påfyll pr 29.05.2020 er kr 255.005,- 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Honningproduksjon gir i liten grad arbeidsplasser. Dog er produktet etterspurt og inngår 
ofte noen ganger som ingrediens i andre lokalmatprodukter. Det er derfor en viktig 
produksjon. 
 
Samtidig er bier viktig for pollinering, og således viktig for landbruket og andre planter. Det 
er derfor viktig å støtte denne type virksomhet. 
 
Søker har søkt om 100% finansiering, noe som ikke er mulig. Det innstilles derfor på et 
lavere beløp. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 

- Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre 
bedrifter 

- At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
- Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 

arbeidsplasser 
 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Jan Vedum, Vedums Bigård gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller 
inntil kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør


