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Tema

• Innovasjon Norge 

• Tjenestetilbudet i Innovasjon Norge

• Virkemidler i landbruket

• Hvor få hjelp?
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Vi er tett på bedriftene 
der de er …

… and we are close to the
Customer’s Market



- IGW
- Matstreif
- Reiselivsmesser
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- Landbruk utnytter 
hele INs tjenestetilbud

Profilering

Kompetanse
Rådgivning

Nettverk

Finansiering

- FRAM-program
- Kompetansenettverk
- INs kurspakke

- Mentor
- Forretningsmodell
- Internasjonalisering
- IPR-rådgivning
- EU-rådgivning

- IBU-Tilskudd
- Utviklingspro-

grammet 
- Lån 
- Bioenergi
- Forskning og 

utvikling



Virkemidler i 
Landbruket



Formål
IBU-midler skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, 
samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler 
av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og 
landbrukseiendommen spesielt. 

Målgruppe
Personer/foretak tilknyttet landbrukseiendommer
Bedrifter i landbrukets verdikjede som benytter råvaren til 
matspesialiteter/gir merverdi for bonden

www.innovasjonnorge.no

Formål og målgruppe for 
midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 



Generelle føringer i Østfold 2018
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 Rekruttering, kvinner og ungdom < 35 år

 Økologisk produksjon

 Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping 

 Fornybar energi/bioenergi og miljøvennlig 

profil

 Driftsbygg i tre 

 Samarbeid

Forutsetninger:
 Økonomi og kompetanse som sikrer 

lønnsomhet og gjennomføringsevne 
 Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et 

viktig bidrag til inntekten
 Behov i markedet 
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Tradisjonelt – prioriterte 
områder
i Østfold, Oslo og Akershus 2018

• Grovfôrbasert husdyrhold

• Korntørker/lager: økologisk-/såkorn-

dyrking, samarbeid, fornybar energi

• Poteter, grønnsaker, frukt og bær 

• Annen lønnsom husdyr- og 

planteproduksjon kan vurderes 

(markedstilpasset)



Bygdenæringer prioritert
i Østfold, Oslo og Akershus 2018

 Inn på tunet

 Grønt reiseliv

 Mat og drikke med lokal identitet, herunder  produksjon 

og foredling

 Andre lønnsomme og innovative prosjekter kan  vurderes

 Gjelder Oslo/Akershus: 

o Andelslandbruk

o Næringsutvikling innen urbant landbruk
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Landbruksoppdraget i 
Østfold 2017



Korntørker/-lager i Østfold 



Kornproduksjon i Akershus

 Politisk: kornproduksjon
 Partnerskapet: prioritere 

IBU-midler til korntørker/-
lager

 Størst på tilskudd til 
korntørker i Norge



Hva kan IN være med og finansiere?

Etablerertilskudd: Utrede eller etablere ny næringsvirksomhet.                
Ikke for tradisjonelt landbruk.

Bedriftsutvikling: Produktutvikling, kompetansebygging, 
markedsundersøkelser, nettverksbygging.

Generasjonsskifte: Til mindre (1,7 mill) investeringer for personer under
35 år som overtar landbrukseiendom. 

Investeringer: Bygging eller restaurering av driftsbygninger. 

Frukt- og bærdyrking: Nyplanting innen frukt- og bærdyrking.

NB! Tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort skal avslås

www.innovasjonnorge.no



Verdiskapingsprogrammet for 
fornybar energi i landbruket
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• Stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere 
bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

• Varmesalgsanlegg – inntil 45% - maks kr 10 mill 

• Gårdsvarmeanlegg, inkl solvarme/solcelle/varmegjenvinning
– inntil 35 % - maks kr 1 mill 

• Veksthus inkl, solvarme/solcelle /varmegjenvinning
- inntil 35 % - maks kr 8 mill 

• Biogass, Biokull, Kraft/varme – inntil 45 % - maks kr 8 mill 
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Gårdsvarmeanlegg -Næring
Krav/begrensninger/støtte
Landbruksareal > 100 daa
Må dok avgiftspliktig omsetning over 
kr 50 000 pr år 
35 % tilskudd og maks kr 1 000 000 pr 
eiendom/søker. 
Fullstendig investeringssøknad–
Lønnsomhet må dokumenteres

Hva omfattes:
Fyrhus, varmeanlegg, lager, distribusjon til  
landbruksbygg og boliger, varmegjenvinnings-
og solvarme/solcelleeanlegg sammen med 
biovarme

Hva omfattes ikke:
Utstyr for brenselproduksjon, 
transport og brukt utstyr



Solenergi – hva krever vi?

www.innovasjonnorge.no

• Prosjektet må være lønnsomt.

• Gården må ha biobasert fyringsanlegg.

• Vurderinger som er gjort, hvorfor velger man å investere?

• Ting å tenke igjennom:
• Produksjonseffekten vil falle over år.
• Tåler taket vekten av solceller + våt snø?
• Behov for årlig vask?
• Når må invertere og/eller andre komponenter byttes?
• Strømprofil/behov i sommerhalvåret.
• Kapitalbinding og nedbetalingstid.
• Hvilken vei tror man strømprisen tar?



Hvor få hjelp?Hvor få hjelp?

 Kommunen v/landbruksforvaltningen

 Fylkesmannens landbruksavdeling

 Norsk Landbruksrådgivning 

 Regnskapskontor

 Etablerertjenesten i Østfold

 Starte og drive bedrift www.altinn.no/

 Fagmiljøer

 Rådgivere – konstruktivt kritiske
- «farlig» hvis alle kun er positive

66 %

http://www.altinn.no/


www.innovasjonnorge.no

Spørsmål?
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