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Oppdragsbrev til Innovasjon Norge (IN) for Investerings og 
bedriftsutviklingsmidlene (IBU-midlene) for 2020 
 
Fylkeskommunene har fra 2020 overtatt oppdragsansvaret for investerings- og 
bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (IBU-midlene). Det vises til oppdragsbrev fra 
Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge (31.01.2020, 18/1191-4) som 
beskriver rammer for forvaltning av næringsrettede virkemidler innen landbruket, inkludert 
rammer og nasjonale føringer for IBU-midlene.   
 
Som det står i oppdragsbrevet til IN, er tilgang på investeringsmidler en viktig forutsetning 
for fornying av produksjonsapparatet i landbruket og fremtidig vekst og utvikling i 
landbruksbaserte næringer. Midlene skal bidra til utvikling både innenfor det tradisjonelle 
landbruket og andre landbruksbaserte næringer. Hovedtyngde av IBU-midlene skal rettes 
mot IN sitt delmål om flere vekstkraftige bedrifter. Forskrift om midler til investering og 
bedriftsutvikling skal leggjest til grunn for forvaltinga av midlene. 
 
Oppdragsbrevet til IN for forvaltning av næringsrettede virkemidler innen landbruket gir 
nasjonale føringer for bruk av IBU-midlene. Samtidig er det rom for å vektlegge regionale 
behov og utfordringer ved tildeling av investeringsstøtte i samsvar med regionalt 
næringsprogram utarbeidet for det enkelte fylke. 
 
Rogaland har for 2020 fått 41,04 millioner kroner i tildeling i IBU-midler. Regionale 
prioriteringer for Rogaland for bruk av IBU-midlene skal samsvar med de 
landbrukspolitiske målene for Rogaland, med hovedmål om å styrke og øke bærekraftig 
matproduksjon, jf. Regionalt næringsprogram for Rogaland 2019-2022. Regionale 
prioriteringer for Rogaland for 2020 er utarbeidet i samarbeid med det regionale 
landbrukspartnerskapet i Rogaland, hvor følgende parter deltar: Innovasjon Norge 
Rogaland, Rogaland Bondelag, Rogaland bonde- og småbrukarlag, Kystskogbruket, 
fylkesmannen og fylkeskommunen. Strategiske føringer fra det regionale 
landbrukspartnerskapet er avgrenset til prioritering mellom ulike produksjoner og mellom 
ulike områder innen den enkelte region/fylke. 
 
I tillegg til IBU-midler tildelt det enkelte fylket er det avsatt nasjonale midler på 65 millioner 
kroner til investeringer innen grøntsektoren og 9 millioner kroner til investeringer innen 
småskala grøntproduksjon. Alle fylker kan søke om midler fra disse to nasjonale rammene. 
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Føringer for IBU-midlene for 2020 
 

Overordnede nasjonale føringer 
I samsvar med de nasjonale føringene for IBU-midlene, skal følgende prioriteres for 2020:  
 Investeringsprosjekt som gir bærekraftig matproduksjon, som har markedspotensial, og 

som vil bidra til økt verdiskaping.  
 Innen melkeproduksjon: fornying av fjøs med 15–30 kyr. 
 Støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen  
 Prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger.   
 Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endret krav 

knyttet til implementering av EUs økologiregelverk  
 Tilskudd til tørke- og lageranlegg innen kornproduksjonen 
 Investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast topp-dekke 

eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, avgrensa til 20 % av godkjent 
kostnadsoverslag for tiltaket, maksimalt 100 000 kroner per prosjekt. 

 

 Små- og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte. 
 Det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd, inkludert kravet om løsdriftsfjøs og behov 

for fornying av driftsapparatet. 
 Bærekraftig prosjektøkonomi skal være sentralt i vurdering av søknadene. 

Totaløkonomien på gården inkludert det totale ressursgrunnlaget, lokalisering av 
driftssenter, disponible areal og buk av beiteressurser skal vektlegges. Grunnlaget skal 
vær fornying av eksisterende driftsomfang. 

 Ved bruk av tre som bygge-materiale, kan det i tillegg bli gitt et tilskudd på inntil 20 % av 
innvilget tilskudd, avgrenset til 400 000 kroner. Det skal tas hensyn til graden av bruk av 
tre i prosjektet ved tildeling av tilskudd.  

 Tildeling av IBU-midler til omlegging fra fossil energi til fornybar energi i veksthus 
må ses i sammenheng med støtte fra ENOVA. 

 Maksimalt 35 % støtte av godkjent kostnadsestimat for investeringen 
 Maksimum 2 millioner kroner per prosjekt (mulig med +400 000 kroner for søknad om 

støtte til bygning i tre). 
 

Regionale føringer for Rogaland  
 Fornying av fjøs 15-30 kyr skal ha spesielt høy prioritet og utgjøre en høy andel av 

samlet tilskudd, gitt at også andre krav er oppfylte.  
 Storfe:  
 Ved generasjonsskifte kan nye ungdyrfjøs, oppgraderinger av eksisterende anlegg 

inkludert velferdsavdelinger for storfe støttes. Støtte gis ikke til prosjekt som 
samtidig planlegg en økning i produksjonen.  

 Investering til ammeku-produksjon prioriteres ikke. 
 Sau:  
 Investering i nytt sauehus har ikke prioritet med unntak av nybygg i trekonstruksjon, 

og gitt at produksjonen er basert på eksisterende produksjonsomfang, og med et 
godt beitegrunnlag på eget bruk. Søknader innen nybygg av sauehus vil blir vurdert 
på ordinær måte med hensyn til gardens ressursgrunnlag, prosjekt- og totaløkonomi 
og hensyn til klima/miljø.  

 Tilskudd til sau som beskrevet over gjelder ikke de sentrale områdene på Jæren. 
 70 % av midlene skal tildeles investeringer utenom de sentrale områda på Jæren, og 

skal gjelde Tradisjonelt landbruk.  
 Viktige landbrukskommuner som Vindafjord, Bjerkreim og Suldal har fremdeles mange 

båsfjøs og må ha et ekstra fokus ved mobilisering. 



 
Tildeling av støtte 
 

IN Rogaland skal forvalte midlene i samsvar med tiltaksområdene i forskriften: 
- etablering av ny virksomhet 
- bedriftsutvikling 
- investering i produksjonsanlegg 
- investering i frukt- og bærdyrking 
- investeringer i sammenheng med generasjonsskifte 

 
IBU-midlene skal bidra til:  

- utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommene, med mål om økt 
sysselsetting  

- utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, med spesielt mål om 
effektivisering av produksjonen. 

- rekruttering til landbruket 
 
Alle IBU-prosjektene skal vurderes ut fra effekt på miljø- og klima, med spesielt hensyn til:  

- investeringer hos foretak med jordbruksareal i nedslagsfeltet til utvalgte vassdrag 
(RMP) 

- investeringer innen resirkulering av næringsstoff (t.eks. veksthus) 
- investeringer i fôrkonservering uten bruk av plast (t.eks. plansilo) 

 
Midlene kan gis:  

- som støtte til investeringer med mål om å opprettholde et variert landbruk i hele 
fylket, gjennom å bidra til etablering, oppgraderinger og modernisering av 
driftsapparat, eller til utvikling av landbruksbaserte næringer 

 
 
Ansvar, oppgaver og frister 
 

IN Rogaland har forvaltningsansvar for IBU-midlene inkludert ansvar for utbetaling av 
midler til søkere av innvilgede prosjekt og regnskapsføring av prosjektene. IN sørger for at 
det etableres gode og tilstrekkelige kontrollsystemer for oppfølging av innvilgede og 
pågående prosjekter. 
 
IN Rogaland sender innen 21.08.2020 en forenklet rapport til Rogaland fylkeskommune 
som viser bruken av midlene så langt i året.  
 
IN Rogaland sender innen 01.02.2021 en rapport om bruken av midlene i 2020 til 
Rogaland fylkeskommune, med kopi til det regionale landbrukspartnerskapet. Rapporten 
skal inkludere en vurdering av virkemiddelbruken i samsvar med føringer for IBU-midlene 
beskrevet i dette oppdragsbrevet.  
 
Rogaland fylkeskommune rapportere om bruken av midlene for 2020 til Nærings- og 
Fiskeridepartementet innen oppgitt frist for rapportering.  
 
Mobilisering: 
 IN Rogaland har hovedansvar for markedsføring av IBU-midlene tildelt Rogaland. 
 IN Rogaland mobiliserer søkere i hele fylket gjennom ulike medier som møter og 

deltagelse i ulike aktiviteter og arenaer med deltagere som er målgrupper for søking om 
støtte til IBU-prosjekt. 



 IN skal også mobilisere til: 
 grønt-satsing under nasjonal IBU-tildeling (60 og 9 millioner kroner nasjonalt) 
 økt bruk av tre i samsvar med nasjonale føringer 
 flere biogassanlegg i tråd med det nasjonale programmet Fornybar energi i 

landbruket 
 
 
Fylkeskommunen oppfordrer til å se virkemidlene innen landbruk i sammenheng og til 
dialog med IN gjennom året om hvordan vi sammen best kan støtte flest mulig gode 
prosjekter innen landbruket, slik at vi sammen kan bidra til størst mulig bærekraftig og økt 
verdiskaping fra jordbruket i Rogaland. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Iver Jan Leren 
konstituert næringssjef 

 
Turi Kvame Lorentzen 

spesialrådgiver 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Rogaland 
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