
RETNINGSLINJER FOR INVESTERING I FRUKT- OG BÆRFELT I TELEMARK 2016

På landbrukseiendommer der frukt og bærdyrking utgjør eller vil kunne bli en vesentlig del av 
inntekten, kan det gis tilskudd til etablering eller fornyelse av frukt- og bærfelt. 

HVA STØTTES 

 Plantemateriale, planting, tildekking, oppbinding/støttesystem og vanningsopplegg

 Viltgjerde

STØTTENIVÅ 

 Prosjekter knyttet til etablering av frukt- og bærfelt kan støttes med inntil 33 % av godkjent 
kostnadsoverslag

 Det kan gis tilskudd til investeringer innen økologisk fruktdyrking med inntil 50% av godkjent 
kostnadsoverslag

 Utmålingen skal differensieres mellom eksterne og interne kostnader

HVA STØTTES IKKE 

 Arrondering av arealet og vedlikehold av grøfter

 Rydding av fruktfelt

 Etablering av nye eller eksisterende jordbærfelt

AREALKRAV 
Krav til minsteareal per sak er: 

 Bringebær, plommer og moreller: 5 daa 

 Epler og solbær: 10 daa 
Kommer det saker med mindre areal enn dette, betyr det ikke nødvendigvis avslag, men sakene 
vurderes da på vanlig måte som en hvilken som helst BU-sak. 

SØKNADSPROSESSEN 

 Søk elektronisk på: innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/

 Likning og næringsoppgaver må medfølge. 

 Søkes det om lån, må vi i tillegg ha oppdatert takst, eventuelt verdivurdering. 

 Kostnadskalkyle må utarbeides i hvert enkelt tilfelle. 

 Driftsbudsjett for den omsøkte investeringen må tas med. Standardiserte inntektskalkyler for de 
ulike produksjonene kan godtas. 

 Det skal sannsynliggjøres at fornyingsarbeidet er fremtidsrettet og økonomisk lønnsomt. 

 For å komme inn under denne ordningen må det for dem som skal omsette produktene gjennom 
grossist, følge med en uttalelse fra det aktuelle fruktlageret. Dette er viktig for å sikre at sorten 
som plantes er i henhold til det grossisten (og dermed markedet) ønsker. De som ikke omsetter 
gjennom de etablerte grossistene, må på vanlig måte redegjøre for hvilket marked de henvender 
seg til og hvordan varene skal bli solgt. 

 Saker som skal tas gjennom denne ordningen skal være kvalitetssikret med uttale og anbefaling 
fra Norsk Landbruksrådgiving. Ekstraordinær innsats (og dermed kostnad) knyttet til Norsk 
Landbruksrådgiving sitt arbeid i forbindelse med kvalitetskontroll og rådgivning med 
nyanleggene, kan tas med som en kostnad i kostnadsgrunnlaget for søknaden. Saken skal på 
vanlig måte innom landbrukskontoret for uttalelse 

UTBETALING: Det må leveres prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører, og 
landbrukskontoret må gå god for at arbeidet er gjennomført. Dersom kostnadene er lavere enn 
budsjettert, avkortes det på vanlig måte som for andre BU-saker. 


