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Føremål
Innovasjon Norge er staten sitt verkemiddel
for lønsam næringsutvikling over heile landet.

Hovudmål
Innovasjon Norge sine verkemidler og 
tenester skal skape fleire gode gründere, 
fleire vekstkraftige verksemder og fleire
innovative næringsmiljø

Regionkontor
Innovasjon Norge Vestland har kontor i 
Bergen og Sogndal



Finansieringsordninger i 
landbruket, tilskot og lån

www.innovationnorway.no



Førande dokument:

• Forskrift om IBU-midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket

• Oppdragsbrev frå Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge

• Regional handlingsplan for Vestland

• Partnarskapet si prioritering av distrikt og produksjonsform

• IN sin policy for landbruksverkemidlar

• Årlige avsetninger i jordbruksforhandlingane

Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU)



Formålet

…. er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, 

samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet 

med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 

Målgrupper

Tradisjonelt landbruk:

• Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak.  Søke på personnummer.

Tilleggsnæringer: 

• Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak. 

• Også til annan person med særleg tilknyting til landbrukseigedomen, dvs. ektefelle, eldre el neste generasjon

• Evt. mindre næringsmiddelbedrifter – lokale råvarer – sentral aktør for andre landbruksforetak i området
• Bønder som hentar eller planlegg å hente ein vesentleg del av sysselsetting og inntekt frå garden skal prioriterast

Mål og målgrupper  



6

Finansiering knytt til landbruk

Innovasjon Norge kan bidra med:

Finansiering

• Etablererstøtte 

• Bedriftsutvikling

• Investeringstilskot nye næringer

• Investeringstilskot tradisjonelt landbruk

• Landbrukslån



Finansieringsordning knytt til småskala grøntproduksjon 

www.innovationnorway.no



Småskala grøntproduksjon - nytt i jordbruksavtalen 

For 2020 er det sett av midler til produsentar som ynskjer å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær

For 2021 er satsinga styrka med ytterlegare midler, nasjonal grøntramme.

Det ordinære IBU-regelverket skal leggast til grunn

Kan gjevast tilskot til kostnader knytt til:

• Kompetanseauke, fagkurs, testproduksjon, mentor, design

• Utvikling og forsyning av lokale marknader, marknadsarbeid

• Utvikling av berekraftig emballasje

• Etablering av dyrkingsfelt for grønsaker, plantekostnader til frukt og bær

• Bygging av produksjonslokale, kjølelager, veksthus, kompostplass, vatningsanlegg



Utviklingstrinn  - etablering av næring

Idefasen
Marknadsavklaring

Etableringsfasen

Investeringsfasen



Bakgrunn for særskild satsing på grøntsektoren:

• Frukt- og grøntsektoren er i vekst og utgjer omlag 12 pst. av verdiskapinga i landbruket.

• Sektoren har eit stort innovasjonspotensial.

• Forbrukertrender tyder på eit aukande marknadspotensial.

• Mål om å auke norskandelen og møte etterspurnaden med mest mogleg norskprodusert vare.

Innovasjon og vekst i grøntsektoren



e-søknad på www.innovasjonnorge.no

Utarbeid ein forretningsmodell som viser samsvar mellom ressursar i verksemda, 
kompetanse til søkjar, verdiløfte for produktet /tenesta og kundebehovet.

➢Informasjon om søkjar og garden
➢Prosjektbeskrivelse
➢Interne forhold; ressursar, kompetanse, aktiviteter, samarbeidsparter mm
➢Eksterne forhold; kundesegment, konkurransevilkår, naturressurser mm
➢Økonomi, økonomisk utvikling
➢Budsjett, lønsemd i prosjektet
➢Prosjektkostnader
➢Finansieringsplan

Sjå retningsliner for støtte til frukt, bær og grønsaker, Investerings- og finansieringsplan, mentoravtale, sjekkliste:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/vestland/landbruk-og-tilknytta-verksemd/

Søknad om støtte ved etablering av småskalaproduksjon av grønsaker, frukt og bær

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/vestland/landbruk-og-tilknytta-verksemd/


Investerings- og finansieringsplan



11.05.2021

Tilskot til småskala grøntproduksjon, eksempel:

Godkjende kostnader

• Planlegging, eige arbeid  20 000

• Kompetanseheving, kurs                            15 000

• Mentor/rådgiver, 15 000

• Etablering av dyrkingsfelt for grønsaker 30 000 

• Etablering av kompostplass 20 000

• Prøveproduksjon 10 000

• Marknadstest, design, logo 10 000

• Investering i veksthus til oppal av planter 120 000

• Sum 240 000

Støtte eks.   

60 % av godkjent kostnad til mjuke investeringer og 25% av godkjent fysiske investeringer:     
kr 100 000



Kva legg Innovasjon Norge vekt på i sakshandsaminga?

Driftsmessig god plan

Bedriftsøkonomisk lønsemd i prosjektet

Støtte skal ha utløysande verknad for gjennomføring

Ressursar på bruket

Landbruk skal ha vesentleg betydning for samla inntekt til søkjar

Gjennomføringsevne – tidlegare driftsresultat

Arbeidet skal ikkje vere oppstarta før søknad er innvilga



Småskala grøntproduksjon - støttenivå 

Normalt støttenivå i Vestland:

• Utviklings-, marknads- og kompetansetiltak Inntil  60%

• Investeringstiltak Inntil  25%

• Mentor/rådgiveravtale Inntil 100%

Tilskot vert alltid vurdert frå sak til sak, med vekt på 
• Utløysande effekt
• Behov for risikoavlastning
• Potensiale for verdiskaping
• Vurderinga av realisme i prosjektet og forutsetningane det byggjer på

Utmåling av tilskot



Saksgang BU-midlar

• Eigne søknadsskjema,  e-søknad på www.innovasjonnorge.no/finansiering
Velg søknadsskjema for landbruk - tilleggsnæring. 

• Opprett ein bruker på min side.

• Planleggjarar hjelper til i planleggings- og søknadsprosessen.  Eller; Bonden kan gjera det sjølv!
• Kommunen uttalar seg om søknaden
• IN sitt distriktskontor fattar vedtak
• Prosjektperiode inntil 3 år
• Kontrakt med IN (standardvilkår)
• Det er ingen søknadsfristar

Arbeid skal  ikkje starta opp før det er gitt svar frå IN
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http://www.innovasjonnorge.no/finansiering


§2. Tiltaksområder

Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midler til 
investering og bedriftsutvikling gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til investeringer i 
forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet, eller til utvikling av 
landbruksbaserte næringer. 

Det kan også gis tilskudd til annen person med særlig tilknytning til landbrukseiendommen dersom tilskuddet gis til 
utvikling av andre landbruksbaserte næringer. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1816?q=forskrift+om+midler+til+investering

Forskrifter om IBU-midlar, gjeldande frå 20.12.2019

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2014-12-19-1816%3Fq%3Dforskrift%2Bom%2Bmidler%2Btil%2Binvestering&data=04%7C01%7CMay.Britt.Otterlei%40innovasjonnorge.no%7Cb9a89bae7d284a6ab88b08d8c7576347%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637478525419356263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fY9jtMYtACpc5hGJPwe9pgPuuGnTI9O4XeKTFTM43Ng%3D&reserved=0


Tidlegare §4: Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen.  Kommunene skal gi en uttalelse til søknaden før saken 
oversendes Innovasjon Norge.  Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for utbetalingen.

Ny §4:

• Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader etter denne forskriften. 

• Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon Norge. Før søknaden behandles av Innovasjon Norge, 
skal kommunen uttale seg om forhold av betydning for det omsøkte prosjektet.  

• Etter nærmere forespørsel fra Innovasjon Norge skal kommunen gi ytterligere informasjon og rapportering knyttet til saken. 

• Ved krav om sluttutbetaling skal kommunen gi en vurdering av prosjektrapporten og bekrefte at prosjektet er ferdig. 

• Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for tilskuddet.

§4 Søknad og utbetaling



Nye utbetalingsrutiner

Krav før sluttutbetaling:
- Utbetalingsanmodning frå søkjar
- Prosjektrekneskap attestert av autorisert regnskapsfører, også ved delutbetalinger 
- Timelister eige arbeid, signert av søkjar
- Sluttrapport frå søkjar
- Ferdiggodkjenning fra kommunen, evt. med bekreftelse på at ferdigattest/brukstillatelse foreligger

Dersom eit prosjekt som er innvilga tilskot blir billigare enn planlagt, skal avkorting av utmålt tilskot gjennomførast forholdsmessig.



Lukke til med arbeidet!

Kontaktpersonar

Vemund Aartun, Innovasjon Norge Vestland, avd Sogndal

E-post: vemund.aartun@innovasjonnorge.no Tlf: 992 93 696 

May Britt Otterlei, Innovasjon Norge Vestland, avd Bergen 

E-post: may.britt.otterlei@innovasjonnorge.no Tlf: 906 11 632 

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift 


