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IBU-midlene
Støtte til driftsbygninger, 
korntørker, grønt, gjødselkummer
og landbruksbaserte næringer
m.m.



Verdiskapingsprogrammet for 
fornybar energi i landbruket
“Bioenergiprogrammet”

- Støtte til bioenergianlegg til eget bruk og til varmesalg

- Kan støtte solcelleanlegg og biogassanlegg

- Utprøving av ny teknologi på gårdsnivå
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Føringer i Trøndelag 2020



BILDE: https://www.felleskjopet.no/alle-artikler/alle-artikler-medlem/artikler-medlem/unnga-unodvendig-skatt-ved-generasjonsskifte/

Generasjonsskiftetilskudd

▪ Under 35 år

▪ Kjøpt eller overtatt gård

▪ Mindre investeringer (inntil 1,5 mill)

▪ Prioritert produksjon



Investeringstilskudd

▪ Bygningsinvesteringer - husdyrrom

▪ Støttenivå

▪ Større investeringer 

▪ Prioritert produksjon



Tretilskudd – litt ekstra hvis du bygger i tre

Tilskudd utmåles slik at det skal være 
utløsende. Bygger du i tre økes 
beløpet med inntil 20 % på toppen.

▪ Massivtre etc – inntil 400 000 
ekstra

▪ Trebygg kombinert med andre 
byggematerialer – inntil 200 000 
ekstra



Vi kan tilby lån til å 
gjennomføre prosjektet 
eller overta gården

Søk om lån i Innovasjon Norge



▪ Markedsorientering - utnytte markedspotensial og utviklingsmuligheter 

▪ Lønnsomhet - gjøre samfunnsøkonomisk gode tiltak bedriftsøkonomisk 
lønnsom

▪ Nyskaping - innovasjon og teknologiutvikling  

▪ Rekruttering - bidra til at unge etablerer seg i landbruket

▪ Heltidsbonde - gårdsdriften skal bidra til en vesentlig del av 
totaløkonomien

▪ Miljø og klima - bærekraftig forvaltning av verdier knyttet til naturmiljø, 
kulturmiljø og klimaeffekt

▪ Samfunnsnytte - matsikkerhet, folkehelse, bevaring av kulturlandskap, 
biologisk mangfold mv. 

▪ Bosetting - opprettholde produksjon i områder med negativ 
befolkningsvekst  

Kriterier som vektlegges i IN



Hvordan søker jeg?
Nettsøknad på www.innovasjonnorge.no

Søknaden går først til kommunen,                              
som lager en uttalelse.

Deretter sendes den til Innovasjon Norge.

Hvor lang tid tar det? 
Det varierer. To uker til to måneder.                             
Ikke start før du får svar!

Vi kommer veldig gjerne på besøk!

http://www.innovasjonnorge.no/


▪Driftsplan 

▪Kostnadsoverslag og tegning, gjerne tilbud

▪Areal og kvote

▪ Ligningspapirer (NO og SM)

▪ Lånefinansiering

Hva må man ha for å søke om støtte?



Høres det litt vanskelig ut?
Slapp av, det er mange som kan hjelpe:
- Landbrukskontoret i kommunen
- Økonomiplanlegger
- Bygningsrådgiver
- Regnskapsfører
- Familien
- Banken
Og mange flere



Ta kontakt hvis du lurer på noe
Lykke til!



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


