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Innovasjon Norge skal være 

statens og fylkeskommunenes 

virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling 

i hele landet.

Formål Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse 

bedrifts- og samfunns-

økonomisk lønnsom 

næringsutvikling, og utløse 

regionenes næringsmessige 

muligheter.

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



• skal bidra til utvikling av det tradisjonelle landbruket og til 
alternativ næringsutvikling i hele landet.

Innovasjon Norges samfunnsoppdrag for landbruket

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



• Formålet er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskapning, samt bidra 
til sysselsetting, bosetting og variert landbruk i alle deler av landet med 
utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen 
spesielt. 

IBU Forskriften



Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Kompetanse

Nettverk

Kapital

Vi er en sparringpartner som tilbyr :

Virkemidler
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• Støtte til økt matproduksjon, 
hvis markedspotensial.

• Støtte til frukt, grønt og 
veksthusnæring. 
• Nasjonal ramme på 65 mill
• Egen ramme på 9 mill til 

småskalaprodusenter. 

• Kornprodusenter
• Tørke – og lagerkapasitet skal prioriteres

•Økologiske produsenter 
• større investeringer som følge av

implementering av EU’s økologiregelverk

• Små og mellomstore bruk
• 15-30 årskyr

Særskilte prioriteringer i 2020:



• Energi – og klimaeffektive 
løsninger. 

• Ekstratilskudd for bygg i tre
(2020-2022)

• Nytt areal
• Når tre er hovedmateriale: 
• inntil 20% ekstra tilskudd avgrenset til 0,4 mill

• Når tre er en vesentlig del av bygget, men 
kombineres med noe andre 
byggematerialer: 
• inntil 10% tilskudd avgrenset til 0,2 mill

Særskilte prioriteringer i 2020:



• Investeringer
• Faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
• Gjødsellager
• Frukt- og bærdyrking

• Generasjonsskifte

• Støtte til investeringsprosjekt som gir auka matproduksjon skal prioriterast til 
produksjonar med marknadspotensial

IBU: Tradisjonelt landbruk

Eier av landbrukseiendom, samdrift eller tilknyttet bedrift. Næringsvirksomheten må
ha et visst omfang. Utmåling:

• 0-35% av kostnadsoverslag, begrenset til 2 mill
• 0-50% av kostnadsoverslag til nyplanting av økologisk frukt- og bærdyrking
• 0-50% av kostnadsoverslag ved generasjonsskifte, 70% hvis kvinne Gis til 

mindre investeringer for å opprettholde produksjonen. Søker må være under 
35 år. Søknad kan fremmes når det foreligger avtale om kjøp av eiendommen.
• OBS: Utbetaling kan ikke skje før eierskiftet er gjennomført.

Tilskuddet skal være utløsende for investeringen. Søk om maks støtte, men 
budsjetter med 15% i driftsplaner. Rammen er begrenset. 



1. Etablerertilskudd i 2 faser
• Markedsavklaring (Utviklingsfasen)
• Kommersialisering (Etableringsfasen)
• Bedriftsutviklingstilskudd inntil 50% av kostnad inntil 500.000,-

2. Investeringstilskudd til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter inntil 2 mill – 35% av 
kostnadsoverslag

Mentorordning

Det er et ønske om å stimulere til nyskapende og gode prosjekter. Det er derfor ingen tydelig prioritering av midler 
til landbruksbaserte næringer. Det er imidlertid nasjonal oppmerksomhet og forventninger for bygdenæring innen 
områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv og «Inn på Tunet.

IBU: tilleggsnæring

Utmåling:
• 0-75% begrenset til  kr 700.000,- til myke investeringer  
• 0-50% av kostnadsoverslag til bedriftsutvikling, inntil 75% hvis unge eiere eller 

kvinne. 
• 0-50% av kostnadsoverslag ved generasjonsskifte, 70% hvis kvinne, begrenset 

til 1,5 mill. Gis til mindre investeringer for å opprettholde produksjonen. Søker 
må være under 35 år. Søknad kan fremmes når det foreligger avtale om kjøp av 
eiendommen.
• OBS: Utbetaling kan ikke skje før eierskiftet er gjennomført.

Tilskuddet skal være utløsende for investeringen. Søk om maks støtte, men 
budsjetter med 15% i driftsplaner. Rammen er begrenset. 



Lavrisikolån: 

Tilbys landbrukseiendommer med drift av et visst omfang som er viktig for de 
samlede inntektene, er av betydelig omfang eller har potensial til for et betydelig 
omfang. 

• Alle formål, også boligformål

• Ved generasjonsskifte prioriteres de under 35 år

• I området der det private bankvesenet fungerer lite tilfredsstillende

Lån



• Samfinansiering med lokale banker ved store lån. 
• Refinansiering prioriteres ikke.

• Vi tilbyr ikke
• byggelån, kan delutbetale etter påløpte kostnader.
• driftskreditter

Betingelser:
• Tilbys innenfor inntil 90% av takst. 
• Renter: Pt 3,40%
• Maks løpetid er 25 år inkl. avdragsfrie perioder



Risikolån:

Er knyttet opp mot gode vekstbedrifter og kan gis til både til fysiske og myke 
investeringer:
• Utbygging/modernisering
• Omstilling/utvikling
• Generasjonsskifte
• Kvote/besetning

Betingelser
• Tilbys innenfor inntil 100 % av takst. 
• Maks 5 mill. 
• Renter: Pt 4,70%
• Maks løpetid er 15 år inkl. avdragsfrie perioder



• Tenk prosjekt – ikke virkemiddel
• Få oversikt over føringer/prioriteringer

hos Innovasjon Norge for ditt prosjekt. 
• Lær av andre – juster underveis
• Utarbeid driftsplan – simuler på ulike 

forutsetninger. Markedet kan forandre 
seg!

• Hvorfor vil ditt prosjekt skape verdier?
• Sysselsetting, miljø, dyrevelferd, HMS

Tips 



• Produksjonen er ikke prioritert
• Driftsplan vurderes som lite realistisk
• Svak historisk lønnsomhet
• Vurdert betjeningsevne
• Gjennomføringsevne
• Prosjektet er påbegynt (utløsende!)

Hvorfor avslås søknader?



• Kommune – førstelinje 

• Bank

• Innovasjon Norge Innlandet
• Tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring

Mobilisering og samhandling



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


