
Eierskifte 
Landbrukshelga 27.01.2013 

IN Oslo, Akershus og Østfold  

Ingeborg Knevelsrud 

Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge 



Disposisjon 

• Innovasjon Norge 

• Tjenestetyper – hva kan vi 
tilby? 

• Eksempler 

 

http://www.deamp.com/art/?id=16&shw=PRD


Mål 

 Formål: 
Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 

Hovedmål:  
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom  næringsutvikling, og 

utløse regionenes næringsmessige muligheter 

Delmål: 
Flere gode gründere 

Delmål: 
Flere vekstkraftige bedrifter 

Delmål: 
Flere innovative 
næringsmiljøer 



Vi prioriterer seks sektorer 

Energi og 
miljø 

IKT Helse Landbruk Reiseliv Maritim, 
olje og 
gass 

Marin 
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Våre tjenester 

Profilering 

Kompetanse 

Rådgivning 

Nettverk 

Finansiering 
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Landbruk –  
utfordringer som må hensyntas 
• Økt effektivitet  

• behov for færre bønder 

• Viktig for busetting og kulturlandskap 

• Småskala landbruk 

• viktig med alternativ næringer 

• + god plante- og dyrehelse 

• -  effektiv utnyttelse av teknologi 

• Økt internasjonal konkurranse  

• Import og substitutt 

• Norge høykostland 

• konkurranse om arbeidskraft 
– hvor attraktivt er landbruket? 

• produktpriser og betalingsvilje 
 - volum- og spesialprodukt 

• Svak lønnsomhet i primærproduksjon 

• Stor investeringsvilje 

• prioriteringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hva vil du med eiendommen? 

Fortsette 
som før? 

Bygge 
nytt? 

Jobb 
utenfor 
gården? 

Ny ide? 

Hva vil 
familien? 

Økologisk eller 
konvensjonell 
drift? 

Gode hjelpere: 

Etablerertjenesten 

Kommunen 

Innovasjon Norge 

Regnskapskontor 

Andre 

? 



Planlagt 

Ide 

Utvikling 

Kommersialisering 

Omstilling 
Konsolidering 

Innovasjon er 
utviklingen gjennom ”blodbadet” 

Etablerertilskudd Investeringer Bedriftsutvikling 

kr 

tid 

Tilskudd  -   rentestøtte   -   lån 



Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 

BU-midler 

Etablerer- 
tilskudd 

Utviklings- 
fasen 

Etablerings- 
fasen 

Bedriftsutv.- 
tilskudd 

Investerings- 
støtte 

Investerings- 
tilskudd 

Tilskudd ved 
generasjons-

skifte 

Rente- 
støtte 

Lån 

Lavrisiko 

Risikolån 

Kommunene ved 
landbrukskontoret er  
vår førstelinjetjeneste 

Lån 



Bygdeutviklingsmidler 

Formål: 

• Utvikling av tradisjonelt landbruk 

• Utvikling av ny næring tilknytta 

landbruket 

Finansiering: 

• Etablerertilskudd, utviklingsfase  

     og etableringsfase 

• Bedriftsutvikling 

• Investeringer i tradisjonelt 

landbruk og nye næringer 

 Investeringstilskudd 

 Rentestøtte 

 Tilskudd ved  

generasjonsskifte 
BU-prisvinner 2010, Regional Matkultur 

BU-prisvinner 2011, Sissel og Anders Nordlund 



BU-midler - tilskudd totalt innvilget (1 000 kr) 
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Rentestøtte – totalt innvilget (1 000 kr) 
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Tradisjonelle saker – prioritert 
i Oslo og Akershus  2012 

 
• Grovfôrbasert husdyrhold 

• Annen lønnsom husdyr- og plante-
produksjon kan vurderes  

• Økologisk produksjon 

• Samarbeid og rasjonelle løsninger 

• Generelt gårdsbruk under 
generasjonsskifte 

 

Økonomioppfølging ved 
bruksutbygging gis økt fokus! 

 



Nye næringer - høy prioritet 
i Oslo og Akershus 2012 

                             

• Inn på tunet 

• Landbruksbasert reiseliv                             

• Mat, produksjon og foredling 

• Bioenergi og trevirke 

• Økologisk forbruk 

 

Grønt vertskap 



Bedriftsretta utviklingstiltak 

Etablerertilskudd 

Forberede og etablere ny virksomhet med  
ekspansjonsmuligheter 
 
 
Bedriftsutvikling 
Produktutvikling, kompetanse- og nettverks- 
bygging, markedsundersøkelser, testsalg  
Gjelder nye produkter og/eller nye markeder 
  

Eksempel: 

 utvikle ideen, møte m/kjøpere, avtaler,  
   studietur, kompetanseheving, design, 
   prøveproduksjon, markedsundersøkelse    



Investeringsstøtte 

Omfatter 

Tilskudd: investering/kjøp av bygninger, faste anlegg    

     og tilhørende produksjonsutstyr av  

    varig karakter (ikke leasing) 

Rentestøtte: ved lån til investeringer (2013: 0,7%)* 

Generasjonsskifte (søker under 35 år)  

      tilskudd til mindre investeringer  

 
Eksempel rentestøtte: 
- lån i forbindelse med  bygging  
   av fjøs, restaurering av hus til IPT el  
   turisme kan det gis rentestøtte 
 
NB! Rentestøtte: ikke betinget av lån  
         hos IN 
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Lån til landbruksformål 

Lavrisikolån: 

Næringsformål 

Bolig 

 
Lik rente for alle 
Rente: pr dd 3,65% 
    - Flytende el fast 
Ingen gebyr 
Pant: fast eiendom 

Risikolån: 

 Næringsformål 

 Utbygging / 

    modernisering  

 Pantesikra 
toppfinansiering 

 Maks 5 mill 

 Rente: pr dd 5,75 % 

Pr januar 2013 



Elektronisk søknadsskjema 
- rutes via kommunen (landbrukskontoret) 

Saksgang: 

1. Kontakt med kommunen 

på et tidlig tidspunkt 

2. eSøknaden     kommunen 

3. Ingen søknadsfrister 

4. Hjelp fra: 

 Etablerertjenesten 

 Kommunen 

 Regnskapsfører 

 Andre 
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http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/  

 Forretningsplan 
 Driftsplan 
 Kostnadsoverslag/ 
    finansieringsplan 
 mm 

 

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/
http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/


Tekniske prosjektering av bygg 

Tilbud til alle bønder: 

• Befaring og samtale på 

 byggeplassen 

• Forslagstegninger 

• Forprosjekt 

• Kostnadsberegning 

• Byggesøknad 

På særskilt forespørsel: 
• Arbeidstegninger 
• Anbudsdokumenter 
• Byggeledelse 

 
Lokal kontakt: 
http://sorost.lr.no/ 

http://sorost.lr.no/
http://sorost.lr.no/


10 gode råd - for deg som vil lykkes 

1. Vær visjonær og jordnær 

2. Sett deg i kundens sted 

3. Vær annerledes 

4. Kjør kvalitet 

5. Vær en god vert 

6. By på det lille ekstra 

7. Vær profesjonell fra A til Å 

8. Sats sammen 

9. Vær til stede på nett og i 

sosiale medier 

10. Søk råd og støtte 
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http://www.e-pages.dk/visitnorway/426/ 

http://www.e-pages.dk/visitnorway/426/
http://www.e-pages.dk/visitnorway/426/
http://www.e-pages.dk/visitnorway/426/
http://www.e-pages.dk/visitnorway/426/


Eksempler 

Bygdeutviklingsprisen 2012 

 

 Vinneren i Akershus    

o Sulerud Gård   

o Nettside Sulerud Gård    

 

 

 De nominerte i Østfold  her    
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Vinneren i Østfold 
På gården Stene Store har Mona 
Skogen etablert et Inn på tunet-tilbud 
for yngre personer med demens  

Foto: Innovasjon Norge 

http://vimeo.com/53503360
http://vimeo.com/53503360
http://vimeo.com/53503360
http://www.sulerudgard.no/index.html
http://www.sulerudgard.no/index.html
http://www.sulerudgard.no/index.html
http://www.sulerudgard.no/index.html
http://vimeo.com/52674718


Ringi gård i Bærum 

Eplepressing: 

• Presset gårdseple som egen 

merkevare 

• Leiepressing 

• Startet i vognskjulet =>    

ekspanderte i gamlelåven, og 

nå også nybygg 

Alkoholfritt alternativ :  

- fremstående kokker   

- gourmetrestauranter 

 

BU-prisen for Akershus 2005 

 

Mer info: 

http://www.ringi.no/ 

http://www.ringi.no/


Kringler gjestegård i Nannestad 

 Kurs / konferanse / overnatting 

 Overtok gård med låve til 

nedfalls  

 Valgte renovering og skapte 

 kurs- og serveringslokaler med 

 særpreg 

 BU-prisen i Akershus 2003 

 

Mer info: 

http://www.kringler.no/ 

http://www.kringler.no/


Sand Gård i Enebakk 

Inn På Tunet med: 

• Alternativt skoletilbud 

• Arbeidstrening 

• Kriminalforebygging. 

 

Har skapt et unikt miljø  

 inne i låven 

Gjenbrukt detaljer; f.eks  

låvens fjøsvinduer i 

interiøret 

 

Nærmere info: 

http://www.sandgaard.no/ 

http://www.sandgaard.no/


Besøk oss på: 

http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/  
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http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Akershus/
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Takk  for 

oppmerksomheten ! 


