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Oppdragsbrev fra Fylkesmannen i Telemark til Innovasjon Norge, Telemark - 
Føringer for bruk av IBU-midler i 2018 
 
 
Vi viser til Tildelingsbrev 2018 til Fylkesmannen i Telemark datert 20.12.2017, der det står at 
Fylkesmannen skal formidle signaler om den strategiske bruken av disse midlene til Innovasjon 
Norge innen 01.02.2018. Prioriteringer skal skje med utgangspunkt i nasjonale føringer og regionalt 
næringsprogram. Det skal tas hensyn til Innovasjon Norge sin målstruktur. For føringer knyttet til 
IBU-midlene, skal det regionale partnerskapets strategiske føringer avgrenses til prioritering 
mellom ulike produksjoner i den enkelte region. I tillegg til å gjøre prioritering mellom 
produksjoner, er det mulighet til å gjøre prioriteringer mellom regioner innad i fylket. Det er ikke 
mulighet for partnerskapet å sette regionale tak for tilskudd. 
 
Fordeling av de bedriftsretta midlene går fram av LMD sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge. 
 
Fylkesmannen i Telemark er i gang med å utarbeide nytt, felles regionalt Bygdeutviklingsprogram 
sammen med Vestfold. I dette arbeidet ligger revisjon av de tre underliggende programmene, bl.a. 
Regionalt Næringsprogram. Fram til nytt regionalt næringsprogram for Vestfold/Telemark 
foreligger, vil vi videreføre føringene og prioriteringene fra vårt Regionale Næringsprogram for 
2015 – 2017. Vårt overordnede mål i 2018 er å legge til rette for økt matproduksjon basert på egne 
ressurser med fokus på klimautslipp. 
 
 
Fra Regionalt Næringsprogram legger vi vekt på disse 4 områdene: 
 
Grovfôretende husdyr; melk- og kjøttproduksjon 

 «Miljøpakka» skal videreføres i 2018 og legges til grunn ved utmåling av tilskuddsnivå ved 
utbygginger. Bruk av fornybare ressurser i byggearbeidet, omfang av disponible arealer i 
nærhet av gårdsbruket mv. skal tillegges vekt. Dette skal forsterke tiltak og satsinger som 
bygger på gårdens/bygdas ressurser, miljøvennlig utbygging og en bærekraftig driftsform 
basert på egne ressurser.  

 Økonomisk støtte skal være utløsende for gode prosjekter og sikre at investeringer er 
økonomisk forsvarlige og bærekraftige over tid. Variasjon i tilskuddsprosenten må brukes 
aktivt for å være utløsende og for å få fram de viktige prosjektene. Framtidig 
inntjeningspotensial skal vektlegges. Maksimal %-sats knyttet til tilskudd skal i hovedsak, 
og fortrinnsvis, brukes til yngre bønder under 35 år. 
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Side 2 

 På grunn av overproduksjon av sauekjøtt, bør en fortrinnsvis bare prioritere støtte til 
utbedringer og utbygginger knyttet til eksisterende sauefjøs og ikke til nye 
produksjonsanlegg. Økonomisk støtte til sauehold bør også fortrinnsvis prioriteres til 
gårdsbruk i øvre del av fylket der det er nærhet til utmarksressurser og beiteområder. 

 Økonomisk støtte til utbygging av storfehold skal særlig prioriteres til gårdsbruk i øvre del 
av fylket der en har store gras- og beiteressurser uten annen alternativ bruk. 

 
Planteproduksjon 

 Støtte til etablering av frukt- og flerårige bærfelt skal videreføres. 
 Tiltak som fører til positiv utvikling av fruktnæringa i Telemark skal prioriteres. 
 Tiltak som fremmer lagring og foredling av planteproduksjon skal prioriteres. 

 
Lokal mat og grønt reiseliv 

 Tiltak som fremmer utvikling og etablering av produsenter og aktører innen lokalmat og 
grønt reiseliv skal prioriteres. 

 Vi ønsker et spesielt fokus på tiltak i «verdensarvområdet» og at tiltak knyttet til denne 
satsinga blir prioritert.  

 Satsinger knyttet til mat og grønt reiseliv som bygger på egne og særegne ressurser i 
fjellandbruket skal prioriteres.  

 
Trebruk og bioenergi 

 Bruk av trevirke og andre fornybare innsatsfaktorer i driftsbygninger skal premieres med 
høyere tilskuddsnivå sammenliknet med byggeteknikk bestående av stål og betong. 
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