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Vi gir lokale ideer globale muligheter
Olav Moe, finansieringsrådgiver Oslo Viken
Klimasmart landbruk, 3. november 2020



Våre oppdragsgivere
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Annet Marin Landbruk Energi og miljø Maritim Reiseliv Helse Olje og gass

Milliarder kroner.



Ca. 6 milliarder kroner til 
4 284 innovasjons-, utviklings- og 
omstillingsprosjekter i norsk næringsliv.
(per 01.07.2020)

I sum tilsvarer dette det som ble tildelt i lån og tilskudd
til næringslivet i hele 2019. 

Doblede rammer i 2020 Høy innovasjonsaktivitet

Som følge av koronapandemien har vi fått doblet de 
samlede rammene for lån og tilskudd fra syv til 14 
milliarder kroner.

«Der er grunn til å glede seg over den høye 
innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i første halvår. 
Bedriftene gjør nå langsiktige investeringer som bidrar til at vi 
også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig 
næringsliv.» - Håkon Haugli, Administrerende direktør, 
Innovasjon Norge



Landbruksoppdraget 2020 Landbruksområdet i IN

Landbruksoppdraget og landbruksområdet



• Økonomiske rammer og overordna føringer i 
Jordbruksavtalen

• Regionale partnerskap fastsetter regionale 
prioriteringar innan ramma av nasjonal politikk

• Vært viktigst for husdyrproduksjoner
• Markedsregulering og markedsutfordringer

Landbrukspolicy IN
• Bærekraft – økonomi, samfunnsansvar/sosialt og 

klima/miljø
• Ivareta at regionale føringar er innan nasjonal 

politikk
• Fastsettes årlig
• Unngå «Skitt i Norge – Leve Ringerike»
• Eins praksis og vurdering
• «Ukurante» prosjekter håndteres sentralt
• Dialog med markedsregulator Nortura
• Grøntsatsinga – må konferere sterkere med 

grøntmaredet
• Økt aktualitet frukt grønt etter øremerkingene

Nasjonal styring/koordinering 

Bergens Tidende 13.09.19

https://e24.no/

https://e24.no/


Landbrukspolicy IN



Regionale føringer Oslo Viken
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HVA ER REGIONALT NÆRINGSPROGRAM? Regionalt 
næringsprogram for Oslo og Viken (RNP) følger opp 
nasjonal politikk for næringsutvikling i landbruket og 
skal bidra til at regionene jobber for å nå nasjonale 
mål. RNP er en del av Regionalt 
bygdeutviklingsprogram. 

Fylkesmannen lager RNP på oppdrag fra Landbruks-
og matdepartementet. Programmet er laget i 
samarbeid med det regionale partnerskapet for 
landbruket, som består av: Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, faglagene i 
landbruket og kommunal sektor. 

Partnerskapet jobber for å sikre det regionale 
samarbeidet rundt landbruksbasert 
næringsutvikling. RNP og tilhørende 
handlingsplaner forankres i Partnerskapet, og 
medlemmene bringer strategiene videre til sine 
organisasjoner. Partnerskapet er derfor svært viktig 
for å sikre et helhetlig og målrettet arbeid med 
landbruksrelatert næringsutvikling i regionen. 



• Investeringsstøtte tradisjonelt og tilleggsnæring
• Verdiskapingsprogram fornybar energi (landbruk)
• Tilskudd til bioøkonomiprosjekter
• Lavrisikolån
• Innovasjonslån
• Miljøteknologiordningen
• Markedsavklaring
• Kommersialiseringstilskudd fase 1
• Komm. tilskudd fase 2
• Oppstartslån Innovasjonstilskudd (2020)
• Innovasjonskontrakt (tidligere IFU / OFU)
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-
utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/

Noen av de vanligste finansieringsordningene

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/


Bioøkonomien – brei mobilisering innan prioriterte innsatsområde

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Skisse: Voll arkitetkter
Fote: Veidekke Moholdt 50

Bioraffinering

Merkevare Digitalisering

Bioenergi Auka bruk av tre


