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FØRINGER 
for bruken av 

 

midler til investering og bedriftsutvikling (IBU) 
i landbruket i Oslo og Akershus i 2018 
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Landbruksavdelingen   

Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping 
 med utgangspunkt i landbrukets ressurser 



 

Side 3 

 

 

Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) er å legge til rette for 
langsiktig og lønnsom verdiskaping, og bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle 
deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 

Innovasjon Norge forvalter IBU-midlene i samsvar med forskrift om midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket 1. Forutsetningene for tildeling og generelle prioriteringer av midler finnes 
på deres nettside. 

Nedenfor følger Fylkesmannens føringer for bruken av investerings- og bedriftsutviklingsmidlene. 
Føringene er forankret i regionalt næringsprogram (RNP) i Oslo og Akershus 2 og det regionale 
partnerskapet for næringsutvikling i landbruket. 

 

Mål og prioriteringer innenfor volumproduksjoner 

Målene i regionalt næringsprogram er økt kornproduksjon, økt markedsorientert produksjon og 
omsetning av grønnsaker, poteter, frukt og bær og å opprettholde og styrke en markedstilpasset 
husdyrproduksjon. 

Basert på disse målene er etablering og oppgradering innen disse produksjonene prioritert: 

- Kornproduksjon 
- Produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær 
- Markedstilpasset husdyrproduksjon, inklusiv næringsrettet honningproduksjon 

 

Mål og prioriteringer innenfor landbruksbaserte næringer 

Målene i regionalt næringsprogram er 

- flere lønnsomme, kvalitetssikrede og markedstilpassede Inn på tunet – tilbud (IPT) 
- å videreutvikle Oslo og Akershus som matfylker 
- økt verdiskapingen med utgangspunkt i landbruksbaserte opplevelser 
- flere andelslandbruk i regionen 
- en styrking av det urbane landbruket og synliggjøring av landbrukets betydning for byens 

befolkning 

Basert på disse målene er etablering og utvikling innenfor disse områdene prioritert: 

- IPT-tilbud 
- landbruksbasert produksjon og omsetning av mat og drikke med lokal identitet 
- landbruksbasert reiseliv 
- etablering og utvikling av andelslandbruk 
- tiltak som bidrar til entreprenørskap innen urbant landbruk 

 

Hvordan søke? 

For å søke midler til investering og bedriftsutvikling, kontakt kommunen (landbrukskontoret). 

Mer informasjon om midlene finner du på nettsidene til Innovasjon Norge. 
  

                                                      
1  FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET FOR-2014-12-19-1816 

2  REGIONALT NÆRINGSPROGRAM 2014-2016 GJELDER OGSÅ I 2018. DU FINNER DET PÅ FYLKESMANNENS NETTSIDE 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1816?q=investering%20og%20bedriftsutvikling
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/
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Andre tilskuddsordninger 
 

Ordning Mål Målgruppe Hvor søker du 

Midler til 
utredning og 
tilrettelegging 
(UT-midler) 

Utredning og tilrettelegging 
som understøtter 
landbruket, ny 
landbruksrelatert 
næringsvirksomhet og økt 
økologisk produksjon og 
forbruk. 

Organisasjoner, 
institusjoner, kommuner og 
samarbeidsorganer, 
hovedsakelig innenfor 
landbruket. 

Til Fylkesmannen 
i Oslo og 
Akershus 

Mer informasjon 

Utviklings-
programmet 

Programmet skal bidra til 
økt vekst og verdiskaping 
innen tilleggsnæringer 
basert på landbrukets 
ressurser. Målsettingen er 
flere gründere, vekstkraftige 
bedrifter og attraktive 
innovasjonsmiljøer 

Primærprodusenter og 
bedrifter som utvikler, 
foredler og selger 
kvalitetsprodukter basert på 
lokale råvarer, 
reiselivsbedrifter og IPT-
tilbydere mm. 

 

 

Til 
Innovasjon Norge 

Mer informasjon 

Bioenergi-
programmet 

Investeringsstøtte til 
landbruksforetak som vil 
bygge anlegg for 
varmesalg, 
gårdsvarmeanlegg mm. 

Bønder og skogeiere. For 
flisproduksjon kan også 
andre søke 

Til 
Innovasjon Norge 

Mer informasjon 

 

Midler til 
rekruttering og 
kompetanse-
heving 
i landbruket 

Midlene skal bidra til 
rekruttering og utdanning av 
bønder og skogeiere 
regionalt. 

Nasjonale prosjekter og 
studieturer blir ikke 
prioritert. 

Enkeltpersoner eller enkelt-
foretak kan ikke søke. 

Til 
Hvam Agro 
utvikling 

Mer informasjon 

 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Utlysning-av-midler-til-utredning-og-tilrettelegging-i-landbruket/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/nye-lokalmat-sider/
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/bioenergiprogrammet/
http://www.agroutvikling.no/organisation.cfm?ID_kanal=17

