
Webinar Fossilfrie korntørker
En presentasjon av Innovasjon Norges virkemidler

Photo: Innovation Norway

08.12.2020

Hans Marius Brandstorp



Formål
Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å 
realisere verdiskapende næringsutvikling i 
hele landet.

Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunns-økonomisk lønnsom 
næringsutvikling, og utløse regionenes 
næringsmessige muligheter.
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Jordbruksavtalen 2019 – Føringar «Midlar til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlar) 2020



Landbruk i IN Oslo Viken

IBU-midler: 
Hovedformål: «legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til 
sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangs-
punkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt»

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken 2019 - 2022

Visjon: Landbruket i Oslo og Viken fremmer bærekraft og verdiskaping! 

Overordnet mål:  Sammen skal vi øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye 
bygdenæringer gjennom å utnytte regionens markedsnærhet og særpreg på en 
bærekraftig måte. 



Kilde: Regionalt næringsprogram 2019-2022

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/naringsutvikling/dokumenter/regionalt-naringsprogram-2019-2022.pdf


Fordeling av saker 2020
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• Tildeling av bedriftsrettede virkemidler  (IBU): 

• Markedsorientering: Utnytte markedspotensial og utviklingsmuligheter 

• Lønnsomhet: Skape lønnsomhet, både i et bedriftsøkonomisk- og et samfunnsøkonomisk 
perspektiv  

• Nyskaping: Innovasjon og teknologiutvikling  

• Rekruttering: Bidra til at unge etablerer seg i landbruket  

• Miljø og klima: Bærekraftig bruk og forvaltning av verdier knyttet til naturmiljø, kulturmiljø 
og klimaeffekt (tre) 

• Samfunnsnytte: Positive ringvirkninger for matsikkerhet, folkehelse, bevaring av 
kulturlandskap, biologisk mangfold mv. 

• Bosetting: Benytte lokale ressurser  for å opprettholde produksjon i områder                                                            
med negativ befolkningsvekst (distrikt)

Kriterier som vektlegges i IN



Høy prioritet

• Korntørker/-lager med lufttilførsel
• Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus
• Melkeproduksjon
• Nødvendige investeringer/oppgraderinger 

(ikke produksjonsøkning)
- Distrikt prioriteres ved grovfôrbasert
kjøttproduksjon

Tradisjonelt – prioriterte områder
i Oslo Viken 2020

Ikke prioritert

• Nyetablering og kapasitetsøkning innen 
egg, kylling og smågrisproduksjon

• Tradisjonelle lager, redskapsrom og 
verksted

• Mindre prosjekter hvor vårt bidrag ikke 
er utløsende

• Nyetablering og kapasitetsøkning 
innenfor ammeku og sau



Ekstra tilskudd ved bruk av tre

Gjelder nye bygg innenfor tradisjonelt landbruk. Tre må 
være hovedmateriale i vegg- og takkonstruksjoner.

• Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrensa til kr. 400 000

Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon 
med takstoler, buer, åser eller andre takløsinger i tre.

• Inntil 10 % ekstra tilskott avgrensa til kr. 200 000.

Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er 
hovedmateriale.

NB! Tretilskudd er ikke mulig ved generasjonsskiftetilskudd.



Hva kan IN være med og finansiere?

Tradisjonelt Bygdenæring

Etablerertilskudd Idéavklaring: avklare og utvikle forretningsidé
Etablering: utvikling av tjeneste/produkt frem 
til markedsintroduksjon

X

Bedriftsutvikling Produktutvikling, kompetansebygging, 
markedsundersøkelser, testsalg, 
nettverksbygging og markedsføring

X

Generasjonsskifte Mindre investeringer (maks 1,5 mill) i 
forbindelse med generasjonsskifte for å 
oppretthold drifta
Personer under 35 år

X X

Investeringer Investeringer i produksjonsanlegg/ 
driftsbygninger og tilhørende 
produksjonsutstyr av varig karakter

X X

Grøntsektoren Lager og tekniske investeringer. 
Nyplanting innen frukt- og bærproduksjon med 
tunnel og andre dekksystemer. 
Utvikling av lokale markeder, kjøle- og 
lagerkapasitet, emballasje og kompetanse.

X

X

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



Fornybar energi i landbruket

Stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og 
levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.
• Investeringsstøtte

• Gårdsanlegg
• Bolig – fast støttesats kr 40 000 (ved/halm), kr 50 000 (flis)
• Næring – inntil 35 % støtte, maks  kr 1 000 000

• Varmesalgsanlegg
• Inntil 45 % støtte, maks 10 mill. kr

• Forstudier varmesalgsanlegg
• Inntil 50 % støtte, maks kr 50 000

• Solcelleanlegg



Flisfyrt korntørke og lagersilo

Investeringstilskudd

• Grunnarbeid 

• Korntørke med silo

• Elektriske arbeider og montering

• Flisfyringsanlegg tilknyttet korntørken, med 

fyrrom, fyrkjele, brensellager, rør og rørgate 

etc. 

Prosessen og samarbeidet med IN har vært veldig bra og 

prosjektene er ferdige og fungerer helt topp



Hvor kan bonden få hjelp?

Foto: brandnorway.no

• Kommunen v/landbruksforvaltningen
• Fylkesmannens landbruksavdeling
• Fylkeskommunen 
• Norsk Landbruksrådgiving
• Regnskapskontor
• Næringshagene og etablerersentrene
• Starte og drive bedrift www.altinn.no/
• Fagmiljøer
• Rådgivere – konstruktivt kritiske

- «farlig» hvis alle kun er positive
• Krav til dokumentasjon i søknader

http://www.altinn.no/


www.innovasjonnorge.no

http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.innovasjonnorge.no/


Spørsmål?



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


