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Strategiske signaler for bruk av bedriftsrettede investerings- og
bygdeutviklingsmidler i Vestfold og Telemark 2019 (IBU)
I tildelingsbrevet for 2019 til Fylkesmannen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir
Fylkesmannen bedt om å formidle signaler om den strategiske bruken av IBU-midlene til Innovasjon
Norge. Signalene skal bygge på nasjonale føringer og Regionalt næringsprogram for landbruket i
Vestfold 2019- 2022 (RNP). RNP er revidert i 2018 i samarbeid med det regionale partnerskapet i
både Vestfold og Telemark. Faglagene inngår i de regionale partnerskapene. Utover dette skal det
ikke utarbeides detaljerte føringer eller regelverk for bruken av IBU-midlene regionalt. Det vises for
øvrig til Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket med oppdaterte
tilskuddssatser gjeldende fra 1.1.2019.
Overordnede mål for landbruket i Vestfold og Telemark er:
1. Landbruket i Vestfold og Telemark skal utvikles ved å ta i bruk alle gårdens ressurser og bidra
til verdiskaping og beredskap i hele verdikjeden.
2. Landbruket skal være framtidsrettet og bærekraftig, med reduserte utslipp av klimagasser og
økt binding av karbon, uten at det reduserer matproduksjonen.
3. Matproduksjonen i Vestfold og Telemark skal økes ved videre utvikling og aktiv drift av de
matproduserende arealene.
4. Landbrukets produksjon av mat, tre og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet
og klimavennlig og bidra med fellesgoder til befolkningen.
Alle tiltak og bruk av virkemidler skal vurderes i forhold til kriterieriene for tiltak i RNP:
1. Innovasjon, lønnsomhet og markedsorientering
2. Rekruttering og kompetanseheving
3. Klimaeffekt og bærekraft (sosial, økonomisk og miljømessig)
4. Samfunnsnytte og omdømme
Det er viktig at IBU-midlene bidrar til å utnytte alle muligheter i landbrukseiendommens ressurs og
bondens kompetanse. Jfr. Meld.St. 13 (2014-2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål».
Prosjekter som tilrettelegger for et godt samspill mellom dagens drivere og neste generasjon bør
prioriteres høyt. Det er viktig at prosjektene bidrar til at bonden kan ta ut en merverdi. Bynært og
urbant landbruk er tiltak som er viktig for god omdømmebygging av landbruket.
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I 2019 er fortsatt IBU-midlene fordelt på fylkene Vestfold og Telemark. Vi ber Innovasjon Norge
Vestfold Telemark om å ha som ambisjon at minst 20% av IBU-midlene skal gå til etablering og
utvikling av bygdenæringer.
Tiltak med høy prioritet gjeldende for begge fylker
I samsvar med mål og strategier i gjeldene RNP ber vi Innovasjon Norge Vestfold Telemark om å
prioritere disse produksjonene høyt ved forvaltning av IBU-midlene:
Tradisjonelt landbruk
Tiltak som bidrar til økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær, poteter, matkorn og
proteinvekster, også kompetansehevende tiltak hos produsentene. Tilrettelegge for økt produksjon,
foredling og omsetning av mat med lokal identitet gjennom ulike kanaler.
Tiltak som gjør produksjon av korn, grønnsaker, poteter, frukt og bær med høy kvalitet
mindre sårbare for klimaendringer, som for eksempel korntørker og tiltak for god jordhelse.
Tiltak som bidrar til oppgradering og fornyelse av driftsapparatet for å oppnå
kostnadsreduksjoner i volumproduksjon.
Videreutvikling av økologisk produksjon som en del av landbruket i regionen. Det er et mål å øke
norsk andel av økologisk produksjon der det er grunnlag for det i markedet.
Bygdenæringer
Tiltak som bidrar til å få fram matspesialiteter fra Vestfold og Telemark og som bidrar til
produktutvikling, kompetansebygging og profilering av lokale/regionale produkter, samt
bedriftsnettverk i tilknytning til mat og opplevelser.
Tiltak som bidrar til nettverksbygging mellom landbruksbasert reiseliv og øvrig reiseliv, samt
bedriftsnettverk i tilknytning til mat og opplevelser
Vi presiserer at i tråd med strategiske signaler i den nasjonale politikken og fra næringen, ønsker vi
ikke at grasproduksjon skal fortrenge annen planteproduksjon som grønnsaker, frukt, bær, potet og
matkorn. I et brev fra Vestfold bondelag, datert 01.02.2019, basert på signaler fra markedsregulatoren
(Nortura) ønsker Vestfold bondelag å bremse økningen i storfekjøtt for å hindre overproduksjon i
framtida, og har kommet med følgende føringer:
 Det bør ikke gis IBU-midler til nyetableringer eller kapasitetsutvidelser på storfe.
 Dette gjelder både ammeku og oppfôring av innkjøpt kalv
 Det bør kunne gis støtte til fornying og oppgradering hos eksisterende produsenter, spesielt
med tanke på dyrevelferd, HMS og rekruttering/generasjonsskifte.
Telemark bondelag, med støtte fra Telemark bonde og småbrukarlag, støtter disse signalene men ber
om unntak i sone 5-7, forutsetter at utbyggingen bygger på egne eller nærliggende grovforressurser.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark støtter innspillene fra Vestfold og Telemark bondelag og
legger det til i grunn i våre signaler om bruken av IBU midlene til Innovasjon Norge Vestfold
Telemark
I øvre Telemark er det ønske om at Innovasjon Norge Vestfold Telemark støtter «mangesysleriet» på
gårdene og muligheter for utnyttelse av utmarksressursene.
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