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Finansieringsmuligheter ved utvikling av 
gården 
Driftsøkonomi og økonomiske virkemidler 
Aktuelle produksjoner
Alternative  næringer

Unge bønder kurs - Elverum 2018

Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig Sparebank 1 Østlandet

Hva er motivasjonen for å overta ?

• Fortsette produksjonen som før
• Ekspandere
• Avvikle – bortleie
• Starte opp ny/nye produksjoner
• Starte opp ny/nye næringer
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Driftsøkonomi – rammer for økonomien

• Priser på produkter
‒ Forhandles om i jordbruksavtalen
‒ Forutsetter markedsbalanse

• Tilskudd
‒ Forhandles om i jordbruksavtalen https://www.slf.dep.no/no/

• Skatt
‒ Statsbudsjettet - drift og eierskifte.

• Tollvern
‒ Stortinget og internasjonale avtaler
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Forutsetninger for god driftsøkonomi
• Lave kostnader ved investering
• Riktig finansiering – riktig nedbetalingstid.
• Lykkes i produksjonen, bruk de verktøy som finnes for å holde 

kontroll
• Fokus på faste kostnader
• Hold orden på regninger, sørg for god likviditet.
• Handle på riktig tidspunkt
• Vær enige om målet
• Ikke dumt med spreke kårfolk ☺
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Diverse tilskuddsordninger
• Produksjonstilskudd
‒ AK-tilskudd, driftstilskudd - melk og ammeku, dyretilskudd, øko.

• Avløsertilskudd – sykdom og ferie/fritid
• SMIL
• Regionalt miljøprogram
• Grøftetilskudd
• Tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket
• https://www.landbruksdirektoratet.no/no/;jsessionid=D43CB99F479B477D1437E6AA895BC567
• https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/ny-bonde-

skogbruker
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Skatt - jordbruksfradrag

• Alle som produserer mat og eller fôr (honning/pelsdyr)
‒ Kan ta med utleieinntekter

• Må bo på driftsenheten

• Må ha drevet minst ½ år

• Fradrag i alminnelig inntekt

• Kan fordeles mellom ektefeller
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Skatt – skogfond 

• Alle skogeiere må avsette 4-40 % til skogfond

• Skogfond gir skattefordel ved enkelte investeringer

• Skattefri andel av skogfond er 85 %

• Innestående beløp er ikke rentebærende

• Skogfond kan brukes til å dekke egen arbeidsinnsats ved 
godkjente tiltak

• Administreres av kommunen og fylkesmann.  
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Meget gunstig ordning
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En utvikling må finansieres

• Egeninnsats

• Egenkapital – mye kan ligge i gården

• Lånt kapital

• Allmenningstilskudd

• Tilskudd fra Innovasjon Norge

• Tilskudd fra diverse næringsfond

• Nye mer enn selve investeringen – oppstartskostnader, mva
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Egeninnsats

• Kjenn deg selv tid-kunnskap-maskiner-dugnad
‒ Stor forskjell på hva vi er beste og mindre god på

• Byggelederrollen – totalentreprise – timepris.

• Alternativ bruk av tid - produksjon/andre inntekter

• Økonomien i produksjonen på tidspunkt for bygging.
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Egenkapital i gården

Verdi 8 mill. kr.

Driftsløsøre
2,0

Fast eiendom 
6,0
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Oppgjør 8 mill. kr.

«Åsetesfradrag» 1,5

Gave 1,25

Arveforskudd 1,25

Kår/borett 1,0

Kontant 2,0

Pantedokument/gjeld 1,0

Eg
en

ka
p

it
al

11

Finansieringsmåter og -struktur
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• Lån
- Nedbetalingslån – annuitetslån eller 

serielån
- Rammelån/flexilån
- Driftskreditt
- Pant i eiendom - Pant i flåte -

Salgspant

• Leasing
‒ Kostnadsfordelig – størrelse på inntekt
‒ Likviditet
‒ Rådfør deg med andre 

enn maskinselgeren

• Vurderingsmomenter
‒ Avskrivningstid og avdragstid

‒ Skattemessige avskrivninger-
‒ Maskiner saldogruppe D - 20 %

‒ Pantegrunnlag 
‒ Likviditet

‒ antall terminer
‒ trekkdato

‒ Rentenivå

‒ Størrelse på inntekt
‒ Jordbruksfradrag, trinnskatt, 

pensjon
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Hva ser banken etter ?

• Dyktighet, gjennomføringsevne, kontroll

‒ (Betalings)historikk
‒ «Noen har alltid flaks» og omvendt
‒ Noen lykkes tross dårlige forutsetninger og omvendt

‒ Vi låner bort penger til en produksjon..
‒ Evne til å ta gode avgjørelser og gode/nyttige handler
‒ En lokal bank har lokal-kompetanse

‒ Risiko/sikring, sikkerhetsnettet – familie
‒ Presenter deg/dere og prosjektet
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Utvikling i bruttoinvesteringer i jordbruket, 
faste priser, mill kr
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Det er «gratis» å låne penger! • Styringsrente = Renten 
bankene får på innskudd opp 
til sine kvoter i Norges Bank

• Endringer i styringsrente vil 
normalt ha sterkt 
gjennomslag i de mest 
kortsiktige rentene i 
pengemarkedet og for 
bankenes innskudds- og 
utlånsrenter.

• Styringsrenten er 0,5%.
• Forventet stigning fra 

2017/2018.
• Pris lange renter?
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Figuren viser styringsrenten i %
de siste årene og anslag 
fremover fra siste Pengepolitisk
rapport.

IN - En internasjonal organisasjon

Kontorer  i alle fylker
Representert i over 30 land
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• Maks 35% av kostnadsoverslag
• Maks kr 2 000.000,-
• Ihht RNP 2013 – 2017 ramme på ca kr 32 mill
• Grovfor er prioritert før planteproduksjon og 
kraftforkrevende produksjoner

Gjennomsnittlig tilskudd i Innlandet er under 15% av kostnadsgrunnlaget. Benytt derfor dette 
nivået i budsjetter og driftsplaner. 

Søknadsfrist 1.februar og 1. september 2018

Tilskudd Bygdeutvikling – Tradisjonelt landbruk

Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte:
Personer under 35 år som overtar landbrukseiendom kan det gis tilskudd til mindre investeringer 
med inntil 50 % av kostnadene, begrenset oppad til 50 % av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. 
For kvinner kan tilskuddsandelen økes til 70 %.

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før 
søknad om tilskudd er avgjort, 
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IN - Bioenergiprogrammet
Bioenergi i landbruket

Midler 2018:

• 66 mill kr over jordbruksavtalen
Målgruppe:

• Bønder/skogeiere
Støtter

• Anlegg for varmesalg
• Gårdsvarmeanlegg
• Veksthus
• Biogass
• Forstudier/forprosjekter
• Lager og tørker for flis
• Kompetanse/utvikling/informasjon
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IN - Bioenergiprogrammet statistikk

Kurs unge bønder

Samlet statistikk, 

produksjon i GWh og 

antall,  alle år t.o.m. 

2015 

GWh Antall

Biogass, 5,8 44

Gårdsvarme 178,1 1 532

Varmesalgsanlegg 140,7 185

Veksthus 26,0 31

Totalt 350,5 1 792

Brenselsproduksjon 152

Forstudier 206

Forprosjekter 145

Kompetanse og utredning 142

Alle saker    2 437

5,8

178,1140,7

26,0

Planlagt produksjon 2003 

-15, totalt 350,5 GWh

Biogass,

Gårdsvarme

Varmesalgsanlegg

Veksthus
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Gårdsvarmeanlegg -Næring
Krav/begrensninger/støtte
Landbruksareal > 100 daa
Må ha avgiftspliktig omsetning over 
kr 50 000 pr år 
35 % tilskudd og maks kr 1 000 000 pr 
eiendom/søker 
Fullstendig investeringssøknad–
Lønnsomhet må dokumenteres

Hva omfattes:
Fyrhus, varmeanlegg, lager, distribusjon til  
landbruksbygg og boliger, varmegjenvinnings-
og solvarmeanlegg sammen med biovarme.

Hva omfattes ikke:
Utstyr for brenselproduksjon, 
transport og brukt utstyr
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IN - Gårdsvarmeanlegg - bolig

Krav/begrensninger
•Landbruksareal >100 daa
•Fast tilskuddsats
• 30000 for ved og halmanlegg
• 40000 for flisanlegg
•Totalkostnad i varmeinvestering 

>150.000
•Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. 
Solvarme kan inngå når    

dette kobles sammen med       
fyranlegget

•Ikke krav til lønnsomhet, men til 
finansiering

•Enkel søknad, kort behandlingstid
•Ikke delutbetaling av tilskudd.
•Kort regnskapsrapport

IN - Anlegg for varmesalg
Hva omfattes:

•Komplett varmeanlegg

•Varmenett, Kundesentral

•Nødv. lager, prosjektering, 

byggledelse

Hva omfattes ikke:

•Utstyr til brenselproduksjon og  transport

Støtte til investering:

Max 4 MW innfyrt effekt på fyrkjel

Det gis inntil 40 % tilskudd, max Kr 8 000 000.

Landbrukets eierskap, min 50 %

http://www.innovasjonnorge.no/bioenergi/
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Markedssituasjonen
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Fjørfe

• Konsum egg – noen nyetableringer i Trøndelag og Jæren
‒ Løsdrift

• Kylling krevende i innlandet for tida, også rugeggproduksjon/oppal
‒ Turbulent marked
‒ Mange kyllingprodusenter avvikler
‒ Neppe nyetableringer på 5-10 år

• Konsesjonsregulert
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Gris

• Balansert marked – svak overproduksjon

• Sterk effektivitetsforbedring i svinenæringa.

• Nok smågris – noen avgang av produsenter gir behov for nye, 

• Sterkere avgang på satellitter

• Konsesjonsregulert
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Melkeproduksjon

• Har vært en stabil trygg produksjon 

• Trenger kvote – alle kan kjøpe/leie.

• Noe overproduksjon framover

• Avvikler eksportmuligheter 2019-2020

• Geitmelk bare i bestemte områder
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Melkeproduksjon i båsfjøs og løsdrift 2017
• I Norge leveres 50 % av melkemengden fra 

løsdriftsfjøs. Det er 2400 løsdriftsfjøs og 
5280 båsfjøs. 30 %

• I Hedmark leveres 59 % av melkemengden 
fra løsdriftsfjøs. Det er 202 løsdriftsfjøs og 
311 båsfjøs.  40 %

• Løsdriftskravet har vært kjent siden 2003, og 
handler om at all melkeproduksjon innen 
2024 skal skje i løsdriftsfjøs. Hensikten er 
bedre dyrevelferd. I 2016 ble kravet flyttet 
frem til 2034. Det vil likevel være stort 
behov for modernisering av båsfjøsene før 
den tid, både på grunn av ønske om mer 
effektiv og moderne drift og nye krav til for 
eksempel sykebinger.

• Det er også en god del ledig kapasitet i 
eksisterende melkefjøs som er bygd i senere 
tid, der det er meningen å øke volumet så 
snart kvote og/eller jord er tilgjengelig.

27 Kilde: tine.no25.01.2018 Kurs unge bønder

Sau

• Stor etableringsøkning

• Stor økning av besetninger

• Overproduksjon

• Forventer svakere økonomi framover
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Storfe

• Underdekning på storfe

• Mangler 15.000 mordyr for å produsere nok

• Melkekua blir mer effektiv.

• Kjønsseparert sæd

• Har du areal og beiteressurser – gode muligheter.

• Produksjon av kalv kan tilpasses i eldre bygninger
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Planteproduksjon

• Kornproduksjon er ganske stabil
‒ Sikker varemottaker, forutsigbart oppgjør

• Enorm strukturrasjonalisering på grønt/potet
‒ Usikre varemottagere, uforutsigbart oppgjør
‒ Vanskelig å få/beholde kontrakter
‒ Alltid mulighet for de dyktige
‒ Nye produkter
‒ Nye markeder

• Bær – stor avskalling av produsenter – muligheter !
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Landbruksbasert næringsutvikling

• Store muligheter til alternative næringer
‒ Matforedling – direktesalg
‒ Biomasse foredling
‒ Inn på tunet, omsorgstjenester
‒ Reiseliv, jakt og fiske

• Person 
‒ utvikler, produsent, markedsfører, selger, distributør osv. 

Etablereropplæring
AB Utvikling AS har ansvaret for gjennomføringen i hele fylket.  Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt 
for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider.  For mer informasjon se: 
http://etablere.abutvikling.no/
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IN - Tilskudd Bygdeutvikling – Bygdenæring
• Prosjekter som baserer seg på gårdens ressurser og produksjoner.
• Maks 35% på fysiske investeringer, maks 50% på i bedriftsutvikling 
• Ramme på ca. 10 mill

Hva kan finansieres:
• Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, 

markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter
• Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende 

produksjonsutstyr av varig karakter
• Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
• Lån til investeringer

• Ingen søknadsfrist
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Ikke bare rentebetingelser

• Nærhet
• Lokalkunnskap

• Fagkunnskap
• Behandlingstid

• Fleksibilitet
• Sosialt og faglig påfyll
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Vi ser menneskene, 
situasjonen og vil bidra 
til løsninger som ser 
hele bildet
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Produkter og tjenester 
til landbruket – vi satser på landbruk!

Betalings-
formidling
Betalings-
formidling

Liv- og
Pensjons-
forsikring

Liv- og
Pensjons-
forsikring

Sparing og
plassering
Sparing og
plassering

Leasing
(SpareBank 1 

Finans Østlandet)

Leasing
(SpareBank 1 

Finans Østlandet)
FactoringFactoring

ForsikringForsikring

Bank og
finans

Bank og
finans

Regnskapstjenester
(SpareBank 1

Regnskapshuset)

Regnskapstjenester
(SpareBank 1

Regnskapshuset)

Inkasso
(Conecto)

Inkasso
(Conecto)

Eiendom
(EiendomsMegler 1)

Eiendom
(EiendomsMegler 1)

Rådgivere, 
spesialister og 
kundesenter
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