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RAPPORT OVER BRUKEN AV IBU-MIDLER I TRØNDELAG 2019 
 
Bakgrunn 
I oppdragsbrevet til Innovasjon Norge 2019 fra Landbruks- og matdepartementet står 
det: 

For bruken av IBU-midlane skal det sendast ein eigen rapport frå IN sine 
distriktskontor til fylkeskommunane innan 1.2.2020. Rapporten skal vurdere 
verkemiddelbruken opp mot regionalt næringsprogram. Statistikk over fordeling 
til ulike grupper, som kvinner og unge, i dei ulike program og tenester skal 
synleggjerast slik at ein sikrar eit godt samanlikningsgrunnlag over tid. 

 
 
IBU-midlene og fylkesvise føringer 
Trøndelag fylkeskommune har i Regionalt næringsprogram 2019 gitt følgende 
prioriteringer for bruken av IBU-midlene i Trøndelag: 

Tradisjonelt landbruk i prioritert rekkefølge  
1. Melk og kjøttproduksjon på storfe med fokus på små og mellomstore bruk.   
2. Storfekjøttproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er egnet for 

kornproduksjon. 
3. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønnsaker.   
4. Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede krav til 

liggeareal samt tilskudd til generasjonsskifte ved oppgradering av eksisterende 
produksjonsanlegg. 

5. Bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10 mnd. 
lagringskapasitet.  

6. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon.  
7. Fornying av driftsapparatet i svineproduksjon og omlegging fra bur til frittgående 

høns i eggproduksjon. Det forutsettes at tiltakene ikke medfører økt 
produksjonsvolum.     

Generelt prioriteres energi og klimaeffektive løsninger og økologisk produksjon. 
 

Landbruksbaserte næringer   
Tiltak som har basis i landbrukseiendommenes og eiernes ressurser. Ved vurdering 
av søknader skal markedsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt, og økonomisk 



potensial tillegges vesentlig vekt. Søkers kunnskap og gjennomføringsevne skal også 
vektlegges. 

 
 

Bruken av IBU-midler 
I 2019 er det i alt innvilget 105,3 mill. kroner i tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk. 
Videre er det innvilget 15,3 mill. kroner i tilskudd/stipend til landbruksbaserte næringer. 
Det er i tillegg innvilget risikolån i 6 saker i 2019. Det er i den forbindelse er det gjort en 
samlet tapsavsetning på kr 757.500. 
 
I 2019 er det mottatt 150 søknader om tilskudd til investeringer innenfor tradisjonelt 
jordbruk. Av disse er 131 søknader innvilget, 12 søknader avslått og 7 søknader er 
returnert. Søknader som ligger utenfor satsingsområdene i strategien og/eller er vurdert 
å ha vesentlige bedriftsøkonomiske svakheter er gitt avslag. Innenfor landbruksbaserte 
næringer er det gitt tilsagn i 50 saker og 3 avslag. 
 
Fordelingen innen fylket framgår av tabell 1. Tabellen viser at antallet saker og samlet 
støtte innenfor tradisjonelt jordbruk, er størst i Inderøy, Steinkjer og Indre Fosen. 
Innenfor landbruksbaserte næringer er det innvilget flest saker i Steinkjer, Stjørdal, 
Røros og Frosta. 
 
Oversikten viser store forskjeller mellom kommuner mhp. søkningen til IBU-ordningen. 
Tallene må imidlertid vurderes i forhold i antallet aktive driftsenheter (gårdsbruk i drift) i 
en kommune. Videre vil det i kommuner med et relativt lavt antall aktive driftsenheter, 
kunne være store årvisse forskjeller. 
 
 
  



Tabell 1: Fordeling av IBU-saker mellom kommunene 
 
 Tradisjonelt jordbruk Landbruksbaserte næringer 

Kommune  Tilsagn Avslag  Tilsagn Avslag  

 Beløp 
(i 1000 kr) 

Ant. 
saker 

Ant. 
saker 

Beløp 
(i 1000 kr) 

Ant. 
saker 

Ant. 
saker 

Agdenes  3000 3 0 500 1 0 
Bjugn  1532 2 0 400 1 1 
Flatanger 0 0 0 445 2 0 
Fosnes 1400 1 1 800 1 0 
Frosta 2500 5 0 1340 4 0 
Frøya  0 0 0 0 0 0 
Grong 0 0 0 1004 3 0 
Hemne  500 1 0 125 1 0 
Hitra  0 0 0 0 0 0 
Holtålen  5450 4 0 0 0 0 
Høylandet 2860 3 1 0 0 0 
Inderøy 7220 9 0 668 3 0 
Indre Fosen 6074 7 0 0 0 0 
Klæbu  0 0 0 0 0 0 
Leka 0 0 0 0 0 0 
Levanger 2180 6 0 1100 2 0 
Lierne 500 2 0 0 0 0 
Malvik  0 0 0 0 0 0 
Meldal  2932 4 1 0 0 0 
Melhus  1850 2 1 629 2 0 
Meråker 1000 1 0 0 0 0 
Midtre Gauldal  2954 5 1 0 0 0 
Namdalseid 3600 5 1 300 2 0 
Namsos 0 0 0 100 1 1 
Namsskogan 0 0 0 0 0 0 
Nærøy 0 0 0 0 0 0 
Oppdal  4100 5 0 330 2 0 
Orkdal  3215 4 1 31,5 1 0 
Osen  900 1 0 110 1 0 
Overhalla 2700 4 0 0 0 0 
Rennebu  1975 4 0 0 0 0 
Rindal 4830 4 0 0 0 0 
Roan  3475 4 0 0 0 0 
Røros  1430 2 0 1195 4 1 
Røyrvik 2000 1 0 500 1 0 
Selbu  5150 5 1 1200 1 0 
Skaun  3800 4 0 0 0 0 
Snillfjord  200 2 0 0 0 0 
Snåsa 2300 2 0 1000 1 0 
Steinkjer 6200 6 1 1355 6 0 
Stjørdal 950 3 1 1220 5 0 
Trondheim  1270 3 2 0 0 0 
Tydal  1800 1 0 0 0 0 
Verdal 5492 10 0 250 1 0 
Verran 500 1 0 283 2 0 
Vikna 0 0 0 0 0 0 
Ørland  5200 3 0 0 0 0 
Åfjord  2227 2 0 0 0 0 
Fylket  0 0 0 400 2 0 
SUM 105266 131 12 15285,5 50 3 



 
 

Resultatmål IBU-midler 
i. Tradisjonelt landbruk 
 
Fordelingen av tilsagn innenfor tradisjonelt jordbruk viser at av totalt 131 saker er det 
innvilget finansiering til 61 saker for investeringer innenfor melkeproduksjon. Det ble gitt 
tilsagn om støtte til 3 aktive melkesamdrifter (3 saker). En av disse var nyetablering. 

Videre er det innvilget finansiering til 32 saker innenfor storfekjøttproduksjon 
hovedsakelig basert på ammekyr, 3 saker innenfor sauehold, 4 saker innenfor 
potet/grønnsaker/bær, 5 saker innenfor kornproduksjon, 2 saker innenfor eggproduksjon 
og 1 sak innenfor svinehold (generasjonsskiftetilskudd). I tillegg er det i 23 saker 
innvilget tilskudd (maks. kr 100.000) til bygging av gjødsellager som egen ordning. 
Bevilgningsrammen er med dette i det vesentligste fordelt til investeringer innenfor 
grovfôrbasert husdyrhold.  
 
Utløsende effekt av IBU-midlene framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2: Investeringer i tradisjonelt jordbruk med finansiering fra IBU-midlene.  
 

 2019 2018 2017 
 
Sum investeringer (mill. kr) 

 
510 

 

 
448 

 
428 

 
Dette er et mål på de investeringene som IBU-midlene bidrar til å utløse. Tabellen viser 
at de samlete investeringene som innvilges finansiering med IBU-midler, økte noe i 2019 
i forhold til 2018. Samtidig er antallet saker noe høyere i 2019 enn foregående år.  
 
Etterspørselen og bruken av IBU-midlene gir ikke noe komplett bilde av 
investeringsaktiviteten i landbruket. Nasjonale retningslinjer har siden 2013, i liten grad 
prioritert fjørfehold og svinekjøttproduksjon for investeringsstøtte pga. ubalanse i 
markedet. Investeringer for disse produksjonene vil således i liten grad omfattes av 
denne oversikten. For de grovfôrbaserte produksjonene er det imidlertid grunn til å anta 
at det vesentligste av større bygningsinvesteringer er delfinansiert med IBU-midler.  
 
For investeringer med IBU-finansiering var det størst investeringsomfang innenfor 
melkeproduksjon. For melkeproduksjon var de samlete investeringer med IBU-
finansiering i 2019 på 343 mill. kr. Tilsvarende ble det i 2018 investert for 340 mill. kr. 
For storfekjøtt (i hovedsak ammeku) ble det i 2019 gitt tilskudd til byggeprosjekt med 
en samlet kostnad på 115 mill. kr. Tilsvarende i 2018 var 90 mill. kr.  
 
Tallene for 2019 viser at investeringene i melkeproduksjon ligger på om lag samme nivå 
som foregående år, mens det for storfekjøttproduksjon har skjedd en viss økning. Det er 
vanskelig å peke på klare årsaker til denne utviklingen. Melkeproduksjon er preget av 
situasjonen med nedskalering av produksjonsvolum med påfølgende høye priser på både 
kjøp og leie av melkekvoter. Det er grunn til å anta at kvoteprisene kombinert med lite 
tilgang på melkekvoter, legger en demper på investeringene i melkeproduksjon. Det er 
likevel fortsatt et stort behov for å fornye og modernisere driftsapparatet. Et ønske om å 
anskaffe melkerobot for å forenkle arbeidshverdagen, synes å være en sterk driver i 
mange investeringssaker i melkeproduksjon. Investering i melkerobot representerer en 
relativt betydelig kostnad og har derfor vært mest aktuell i større melkebruk med en 
årlig produksjon på over 300 tonn melk. Det siste året har det imidlertid vært en 
tendens til å investere i melkerobot også for melkebruk med en lavere produksjon. En 



gevinst i form av å kunne ha mer fri på kvelder og i helger, synes å kompensere for de 
økte kostnadene. 
 
Innen storfekjøttproduksjon har det gjennom investeringer for ammeku, over flere år 
vært bygd opp betydelig økt produksjonskapasitet. Et underskudd av storfekjøtt i det 
norske markedet, har åpnet for dette. Det går imidlertid relativ lang tid fra en 
investering i en driftsbygning for ammeku resulterer i kjøttleveranser ut i markedet. Det 
er således usikkerhet knyttet til størrelsen på samlet produksjonskapasitet er innen 
storfekjøttproduksjon. Denne usikkerheten kombinert med at underdekningen av 
storfekjøtt er redusert, har resultert i at markedsregulator i begrenset grad mener det er 
markedsrom for ytterligere økt kapasitet innen storfekjøttproduksjon. Det har likevel 
vært en viss økning i investeringene for storfekjøtt i 2019 i forhold til foregående år. 

 
ii. Andre landbruksbaserte næringer 
 
Innenfor landbruksbaserte næringer er det generelt et stort mangfold med hensyn på 
hvilke typer næringer som er innvilget støtte. Av i alt 50 virkemiddeltilsagn i 2019 kan 
32 tilsagn knyttes til utvikling av matspesialiteter. Videre kan 9 tilsagn knyttes til 
satsingsområdet landbruksbasert reiseliv. Tabell 3 viser hvordan sakene innenfor 
landbruksbaserte næringer fordeler seg på ulike virkemidler. 
 
Tabell 3: Saker innenfor landbruksbaserte næringer fordelt på virkemiddel 

 
Virkemiddel 2019 2018 2017 2016 
  Investeringstilskudd 17 21 26 16 
  Bedriftsutviklingstilskudd 14 18 12 20 
  Etablerertilskudd, etablering 7 11 9 11 
  Etablerertilskudd, ideavklaring 8 9 5 6 
  Generasjonsskiftetilskudd 4 0 2 2 
  Totalt 50 59 54 55 

 
 
Tabell 3 viser at til sammen 15 tilsagn er knyttet til etablering av ny virksomhet. Øvrige 
tilsagn er knyttet til videreutvikling av eksisterende virksomhet. 
 
Videre må det nevnes at antallet saker med landbrukstilknytning som er finansiert med 
andre virkemidler, øker. I 2019 ble det gitt 6,1 mill i ordinært investeringstilskudd og 
13,5 mill i ordinære lån til virksomheter med basis i landbruket. Viktige årsaker til denne 
utviklingen er størrelse og eierskap. 
 
 

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og utvikling og 
Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket 

 
Innenfor Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i 
landbruket/Bioenergiprogrammet er det til sammen innvilget kr 19,6 mill. kr i tilskudd. 
De fleste av prosjektene er gårdsanlegg for oppvarming til egen næringsvirksomhet 
(husdyrhold). 7 av prosjektene selger i tillegg varme videre til naboer som driver 
næringsvirksomhet. 

 
Innenfor utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv er det tilsammen innvilget kr  
5,7 mill. kr i tilskudd. 

 
 



Rammestyringsgruppe 2019 2018 
Bioenergiprogrammet 46 34 
Utviklingsprogram for lokalmat 8 10 
Verdiskapingsprogram reindrift 1  
Totalt 55 44 

 
 

 
Case - innvilget i 2019 
 
1. Inge Kåre Sandvik, Selbu 

30 år, bygging av ny driftsbygning for melkeproduksjon,  
Kostnad 10,6 mill. kr, investeringstilskudd: 2 mill. kr, lavrisikolån 7 mill. kr, 
risikolån 1,58 mill kr 

 
2. Elida Margrethe Solberg, Røyrvik 
 30 år, tilbygg av driftsbygning for melkeproduksjon 
 Kostnad 7,0 mill. kr, investeringstilskudd 2 mill. kr, lavrisikolån kr 4,65 mill. kr, 

risikolån kr 350.000. 
 

3. Trygve Bragstad Hammer, Inderøy 
 31 år, bygging av tørke- og lageranlegg for korn 
 Kostnad 1,5 mill. kr, generasjonsskiftetilskudd kr 750.000 
 
4. Johan Friheim, Stjørdal 
 21 år, ombygging/renovering av driftsbygning for ammeku 
 Kostnad 1,5 mill. kr, generasjonsskiftetilskudd kr 500.000 
 
5. Arnstein Moen, Midtre Gauldal 
 Gårdsbruk med produksjon av melk og slaktekylling. 
 Investering i flisfyringsanlegg for varmesalg samt oppvarming i egen næring 

Kostnad 1,12 mill. kr, bioenergitilskudd (LUF-BIO) kr 440.000 
 
6. Øyna-parken  

Overnattings- og opplevelseskonsept 
Utviklingstilskudd MAT-REIS (vekstmidler) kr 800.000 

 
 
7. Kathrine Sandvold Lundgren, Verdal 
 33 år, osteproduksjon (mozzarella) basert på egenprodusert melk 
 Kostnad kr 400.000, etablerertilskudd kr 250.000 
 
 
8. Tingstad gartneri AS, Frosta 
 Dyrkingsteknikk for babyleaf i veksthus.  
 Kostnad kr 377.500, bedriftsutviklingstilskudd kr 180.000


