
 
Retningslinjer for bruk av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i 
Buskerud og Vestfold i 2016. 
Fastsatt av styret i Innovasjon Norge Buskerud Vestfold 14. juni 2016 
 
Det vises til Oppdragsbrevet til IN fra Landbruks- og Matdepartementet (LMD) og til 
oppdragsbrev fra henholdsvis Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Vestfold. 
 
1.  Generelt 
Det er nasjonalt mål om økt matproduksjon og verdiskaping. Derfor er det viktig å støtte 
bedrifter som ønsker vekst innenfor de rammer som offentlige og regionale myndigheter 
setter og markedet etterspør. 
 
Satsinger i 2016 

• Økt matproduksjon innenfor frukt- og grøntsektor, og økt grovforbasert 
kjøttproduksjon utenfor matkornområde. 

• Høyere verdiskaping i fjellandbruket. 
• Tjenesteproduksjon (blant annet IPT), mat- og reiselivsopplevelser. 
• Økt bruk av bioenergi  

 
Prioriterte prosjekter: 

• Prosjekter som er vekstfremmende, lønnsomme, miljø- og framtidsretta. 
• Økt verdiskaping gjennom  

o nyskaping i produkter/tjenester, markedsorientering, organisering av 
gårdsdriften eller ledelse/kompetanse 

o nyttiggjøring av gårdens samlede ressurser 
o kostnadseffektiv produksjon (ekspansjon/effektivisering/samarbeidsløsninger)  

• Samarbeid/nettverk mellom bønder og/eller andre næringsaktører  
 
Prioriterte målgrupper: 

• Familiebruk og tilhørende samarbeidsløsninger 
• Søkere under 35 år 
• Bruk der en vesentlig del av inntekten kommer/vil komme fra gården. 

 
Ikke prioriterte prosjekter:  

• Der støtte fra IN har liten betydning for gjennomføring av prosjektet 
• Der lønnsomheten i nåværende driftssituasjon er svak 
• Der lønnsomheten av planlagte prosjekt er lav 
• Der vår støtte ikke er utløsende (Mindre prosjekter). 

 
Målgruppe: 
Landbruksforetak i enhetsregisteret som leverer årsoppgave og har hatt en årsomsetning 
over kr 50 000. Ved generasjonsskifte eller nyetablering med vesentlig nyskaping kan 
omsetningskravet fravikes. 

 
2.  Investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk 
Prioriterte saker: 

• Investeringer som representerer et løft og en klar oppgradering av 
produksjonsanleggene. 

• Planteproduksjoner; “rett i munnen mat”, grovforbaserte produksjoner med 
kostnadseffektive produksjonsopplegg 

• Økologisk produksjon 
• Kostnadseffektive tørker og lagre for minimum 400 dekar matkorn, gjerne i 

samarbeidsløsninger 
 
Saker som ikke prioriteres:  

• Tilleggsareal, verksted, redskapshus  
• Utbygging som mest har karakter av vedlikehold 
• Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg og svin 
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3.  Bygdenæringer  
 
Prioriterte saker: 

• Videreforedling og produktutvikling av lokal mat 
• Inn på Tunet 
• Landbruksbasert reiseliv, mat- og opplevelsesproduksjon  
• Næringsutviklingstiltak i verneområder    
• Samarbeidstiltak(nettverk) 

 
Saker som ikke prioriteres: 

• Fysiske investeringer i hyttefelt og annen kapitalkrevende utleievirksomhet 
• Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting  
• Handelsvirksomhet på innkjøpte varer 
• Hest- og pelsdyrsatsing 
 

4.  Utmåling av støtte 
På grunn av knappe rammer kan prosjekter med lav prioritet eller som faller utenfor 
prioriterte områder få avslag. I henhold til ny «Forskrift for midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket», tidligere Forskrift om IBU-midler, kan søknad om tilskudd 
nektes innvilget dersom prosjektet er igangsatt før søknaden er besluttet.  

Driftsformens lønnsomhet, søkers alder og jordbruksnæringens betydning for søkers totale 
inntekter vil være en del av vurderingskriteriene ved utmåling. 

Søkers eget arbeid vurderes til kr 350,- pr time og ansatte til en promille av fast årslønn. 
Innsats av kapitalkrevende maskiner verdsettes i tillegg med basis i leiekjøringsprisene som 
årlig kunngjøres i Norsk Landbruk. I selskap med begrenset ansvar kan kun bokført lønn og 
leiekjøring godkjennes som utmålingsgrunnlag for støtte. 

Etablererstipend (oppstart ny virksomhet) 
o Inntil kr 150.000 i fase for markedsavklaring 
o Inntil kr 800.000 i kommersialiseringsfasen 

Investeringer 
o Tilskudd innvilges inntil 33% av godkjent kostnadsoverslag, maks kr 850.000. 

Unntaksvis gis tilskudd inntil 1 million kr (f.eks. ungdom og store tiltak). 
o Ved investering i driftsbygning kan det gis ekstra tilskudd (også ut over 

maksgrensene) ved bruk av minst 20m3 trelast, med kr 1000 pr m3 (maks kr 
100.000), basert på en uavhengig utregning av medgått trelast 

o Moderat utmåling til korntørker/lager 
o Støtte til biorest-anlegg er begrenset til samarbeidsløsninger hos ensidige 

planteprodusenter. Støttesats inntil 10% eller kr 200.000. 
o Korntørker er prioritert forutsatt lønnsomhet i prosjektet. Støttesats inntil 

15% eller kr 200.000  for enkeltprodusent og inntil kr 400.000 for 
fellesanlegg med flere eiere. 
 

Generasjonsskifte(søkere under 35 år) 
o Tilskudd kan innvilges med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag (maks 

kostnadsgrunnlag kr 1,75 mill.). 
 
Bedriftsutvikling 

o Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, 
maksimert til eksterne kostnader. 

 
Lån kan innvilges til investeringer på bruk der næring er viktig inntekt 
 
Investeringstilskudd til bioenergi 
o Gårdsanlegg, næring; inntil 33 % av kostnadsoverslag, maks kr 400.000 
o Gårdsanlegg, bolig; inntil kr 30.000 for ved/halm og kr 40.000 for flis 
o Veksthusanlegg; inntil 35 % av kostnadsoverslag. 
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Alle tall er maksimum tilskuddssatser. Det må påregnes forskjell i utmåling av 
støtte ut fra etterspørsel og krav om å være utløsende. 

 
Vedlegg til retningslinjer 
 
Retningslinjer for investering i frukt- og bærfelt i Buskerud og Vestfold 
 
Det er besluttet at IBU-midler kan bevilges i forbindelse med anleggskostnader innen frukt 
(kulturer med høstetid på mer enn 10 år). Det poengteres at de fastsatte satsene, 
prosenter og beløp, er maksimumssatser og at samlet utmåling vil kunne variere fra sak til 
sak. Det er stor etterspørsel etter BU-midlene i vår region og det tas forbehold om 
endringer i prioriteringen fremover.  
 
Detaljer i Retningslinjene: 

1. Det kan søkes IBU- tilskudd inntil 20 % av kostnader, inkludert plantemateriale, 
planting, tildekking og vanningsopplegg, ved investering i anlegg av fruktfelt (epler, 
pærer, plommer, kirsebær, moreller og bringebær). Kostnader knytta til rydding av 
fruktfelt kan ikke gå inn i grunnlaget. 

2. Areal over 10 daa prioriteres. Utførelse kan skje over 3 år. 
3. Ved økologisk nyplanting er tilskuddssatsen inntil 50 %. 
4. Det må foreligge uttalelse fra grossist, evt. redegjørelse om andre salgskanaler. 
5. Det bevilges ut fra plan/kostnadsoverslag utarbeidet av fagperson. Det bør også 

foreligge en samlet økonomisk plan (driftsplan) for eiendommen. Det er vanlig krav 
til vedlegg. Vanlig elektronisk IBU-skjema brukes. Finnes på 
www.innovasjonnorge.no 

6. Generelle regler for utbetaling av IBU-tilskudd gjelder. Egeninnsats må budsjetteres 
på lik linje med betalbare kostnader. 

7. Spesielle satsinger kan få egen behandling. 
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