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Handlingsprogrammet skal bidra til at midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlene) i 
Oslo og Akershus blir brukt i samsvar med formålet med midlene og målsettingene i regionalt 
næringsprogram (RNP). 

Nasjonale retningslinjer 

Utrednings- og tilretteleggingsmidlene skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og fornying av det 
tradisjonelle landbruket og til utvikling av andre landbruksbaserte næringer (ofte kalt tilleggsnæringer). 
De kan også brukes til utvikling av økologisk landbruk. Midlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, 
kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å 
understøtte landbruket 

Regionale retningslinjer 

De regionale retningslinjene for bruken av UT-midler er forankret i regionalt næringsprogram 1. 
Retningslinjene for bruken av midlene til økologisk landbruk finner du i handlingsprogrammet for 
økologisk produksjon og forbruk 2016-2019 2. 

Satsingsområder innenfor volumproduksjoner 

Kornproduksjon 

Målet er å øke kornproduksjonen med minimum 1 % per år i perioden 2010-2030. 

Det kan søkes om midler til 

• tiltak som bidrar til økt kornproduksjon og 

• kompetansehevingstiltak 

Produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær 

Målet er økt markedsorientert produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær. 

Det kan søkes om midler til 

• mobilisering og nettverksbygging og 

• tiltak som bidrar til etablering og utvikling av produksjon, foredling og produktutvikling 

Husdyrproduksjon 

Målet er å opprettholde og styrke en markeds- og miljøtilpasset husdyrproduksjon. 

Det kan søkes midler til tiltak som bidrar til 

• økt markedstilpasset grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon 

• økt bruk av beiteressurser, herunder tiltak som kan hindre gjengroing 

• økt næringsrettet honningproduksjon 

Skogbruk og trebruk 

Målene er økt verdiskaping gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk med fokus på et tidsriktig 
skogsbilveinett og offentlig infrastruktur, og økt bruk av tre i bygg og andre konstruksjoner. 

                                                      
1 Lenke til regionalt næringsprogram (som er gjort gjeldende til 2019) 
2 Lenke til handlingsprogrammet for økologisk produksjon og forbruk 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/N%C3%A6ringsutvikling/Regionalt%20n%C3%A6ringsprogram%202014%20-%202017.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/%C3%98kologisk%20landbruk/Handlingsplan%20for%20%C3%B8kologisk%20produksjon%20og%20forbruk%202016-2019%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
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Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til 

• økt aktivitet innen skogbruket i våre fylker 

• oppgradering av skogsbilveinettet 

• oppgradering av offentlig infrastruktur som skogbruket er avhengig av 

• formidling av kunnskap om bruk av tre i bygg 

• økt produksjon og bruk av skogbasert bioenergi 

 

Satsingsområder innenfor landbruksbaserte næringer 

Inn på tunet (IPT) 

Målet er flere lønnsomme, kvalitetssikrede og markedstilpassede IPT-tilbud. 

Det kan gis tilskudd til 

• tiltak i samsvar med nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 

• tiltak rettet mot kjøpersiden / det offentlige 

Lokalmat 

Målet er å videreutvikle Oslo og Akershus som matfylker, og som del av matregionen Osloregionen. 

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til 

• mobilisering av nye bedrifter 

• økt profesjonalitet innen markedsføring, salg og distribusjon 

• økt omsetning av lokalmat i HoReCa-markedet 

• styrking av regionale nettverk og klynger av mat- og reiselivsbedrifter 

Landbruksbasert reiseliv 

Målet er å øke verdiskapingen med utgangspunkt i landbrukets ressursgrunnlag; kulturlandskapet 
med bygninger og anlegg, skog og utmark. 

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til 

• utvikling og synliggjøring av landbruksbaserte reiselivsprodukter 

• bruk av lokalmat som en del av regionens reiselivsprodukt 

• kompetanseheving og nettverksbygging 

• at kulturlandskap blir brukt som grunnlag for landbruksbasert reiseliv 

Fornybar energi, klima- og miljøtilpasning 

Målet er at landbruket i Oslo og Akershus skal bli «fossilfritt» innen 2030 og produsere, bruke og 
levere bioenergi i form av brensel, biorest, biogass eller ferdig varme. 

Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til 

• mobilisering innenfor produksjon, salg og bruk av bioenergi 

• kunnskapsformidling 

Omdømme, kompetanse og rekruttering 

Målet er å øke allmennhetens og beslutningstakeres bevissthet om landbrukets rolle og bidrag, og at 
landbruket i Oslo og Akershus skal ha kompetanse til å møte fremtidens produksjons- og 
miljømessige utfordringer og muligheter. 

Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving og til 
informasjonstiltak rettet mot allmennheten og beslutningstakere. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veiledere_rapporter/inn_paa_tunet_handlingsplan_2013-2017_m-0745_b.pdf
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Urbant landbruk 3 

Målet er å styrke det urbane landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for byens befolkning. 

Det kan gis støtte til tiltak 

• i tråd med anbefalinger i rapporten "Urbant landbruk; bærekraftig, synlig og verdsatt"4 

• tiltak som bidrar til kunnskapsutveksling mellom landbruket og bybefolkningen, herunder 
tiltak for å skape gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, og utvikling av 
nettverk 

• urbane jordbruksaktiviteter 

Andre tiltak 

Det kan gis støtte til andre tiltak som kan bidra til å nå målene for utrednings- og 
tilretteleggingsmidlene om økt matproduksjon, utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og 
utvikling av andre landbruksbaserte næringer. 

Hvordan søke? 

For å søke midler til utredning og tilrettelegging, kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettsider. 

Tabellen på neste side gir informasjon om noen andre tilskuddsordninger som kanskje kan være av 
interesse. 
 

Andre ordninger og midler 
 

Ordning Mål Målgruppe Hvor søker du 

Midler til 

investering og 

bedriftsutvikling i 

landbruket 

(IBU-midler) 

Investeringer med mål om å opprettholde et 

variert landbruk gjennom å bidra til 

oppgraderinger og modernisering av 

driftsapparatet, samt utvikling av ny næring med 

grunnlag i landbrukets ressurser. 

Landbruksforetak og bedrifter i 

landbrukets verdikjede som 

skaper en merverdi for 

primærnæringen. 

Til Landbruks-

forvaltningen i din 

kommune 

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 

kompetanseheving 

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 
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 URBANT LANDBRUK OMFATTER TRADISJONELT LANDBRUK I URBANE STRØK OG URBANE DYRKINGSAKTIVITETER 

4 "URBANT LANDBRUK – BÆREKRAFTIG, SYNLIG OG VERDSATT" V/FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 2014 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
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

