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Tema

• Innovasjon Norge 

• Tjenestetilbudet i Innovasjon Norge IN

• Landbruk i IN

• Hvor få hjelp?
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Våre tjenester
Landbruk utnytter hele INs tjenestetilbud

Profilering

Kompetanse
Rådgivning

Nettverk

Finansiering



Vår region (Oslo/Akershus/Østfold)

▪ Fortrinn

oMarkedsnærhet til et stort kundegrunnlag  (ca 1,5 mill)

o Korte avstander

o Forskningsmiljøer

o Sterke kompetansemiljøer/utdanningsinstitusjoner

o Logistikk og distribusjon

▪ Utfordringer

oMange alternative arbeidsmuligheter (spesielt for landbruket)

o Kjøpsmønster

oMarkedsmuligheter / overproduksjon

www.innovasjonnorge.no



Virkemidler i 
Landbruket



Formål
IBU-midler skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, 
samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler 
av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og 
landbrukseiendommen spesielt. 

Målgruppe

▪Personer/foretak tilknyttet landbrukseiendommer

▪Bedrifter i landbrukets verdikjede som benytter råvaren til 
matspesialiteter/gir merverdi for bonden

www.innovasjonnorge.no

Formål og målgruppe for 
midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 



Generelle føringer i Oslo/Akershus 2018

7

▪ Rekruttering, kvinner og ungdom < 35 år

▪ Økologisk produksjon

▪ Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping 

▪ Fornybar energi/bioenergi og miljøvennlig 

profil

▪ Driftsbygg i tre 

▪ Samarbeid

Forutsetninger:

▪ Økonomi og kompetanse som sikrer 

lønnsomhet og gjennomføringsevne 

▪ Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et 

viktig bidrag til inntekten

▪ Behov i markedet 



Tradisjonelt – prioriterte områder
i Oslo og Akershus 2018

• Grovfôrbasert husdyrhold

• Korntørker/lager: økologisk-/såkorn-

dyrking, samarbeid, fornybar energi

• Hagebruk: friland, frukt, bær og veksthus

• Annen lønnsom husdyr- og 

planteproduksjon kan vurderes



IBU-midler –innvilget tilskudd tradisjonelt (i 1 000 kr)
i Oslo og Akershus 
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Bygdenæringer prioritert
i Oslo og Akershus 2018

▪ Inn på tunet

▪ Grønt reiseliv

▪Mat og drikke med lokal identitet, herunder  

produksjon og foredling

▪ Andelslandbruk

▪Næringsutvikling innen urbant landbruk



IBU-midler – innvilget tilskudd bygdenæring (i 1 000 kr)
i Oslo og Akershus
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Hva kan IN være med og finansiere?
Tradisjonelt Bygdenæring

Etablertilskudd Idéavklaring: avklare og utvikle forretningsidé
Etablering: utvikling av tjeneste/produkt frem 
til markedsintroduksjon

X

Bedriftsutvikling Produktutvikling, kompetansebygging, 
markedsundersøkelser, testsalg, 
nettverksbygging og markedsføring

X

Generasjonsskifte Mindre investeringer for  i forbindelse med 
generasjonsskifte for å oppretthold drifta
Personer under 35 år

X X

Investeringer Investeringer i produksjonsanlegg/ 
driftsbygninger og tilhørende 
produksjonsutstyr av varig karakter

X X

Frukt- og bær nyplanting innen økologisk – inntil 50% 
nyplanting innen konvensjonell – inntil 35%

X X

NB! Tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort skal avslås!
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Lån til landbruksformål

Lavrisikolån:

▪ Næringsformål

▪ Bolig

Vilkår:
▪ innenfor 90% av takst
▪ Ingen etablerings- el 

termingebyr
▪ rente pr dd 2,65%

Risikolån:

▪ Næringsformål

▪ Utbygging  og

modernisering 



Bioenergiprogrammet

Stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i 
form av brensel eller ferdig varme.

• Investeringsstøtte

• Gårdsanlegg
• Bolig – fast støttesats kr 40 000 (ved/halm), kr 50 000 (flis)
• Næring – inntil 35 % støtte, maks  kr 1 000 000

• Varmesalgsanlegg
• Inntil 45 % støtte, maks 10 mill

• Forstudier varmesalgsanlegg
• Inntil 50 % støtte, maks kr 50 000

www.innovasjonnorge.no



«En bærekraftig utvikling 
imøtekommer dagens behov
uten å ødelegge muligheten for 
at kommende generasjoner får 
dekket sine behov»

FNs definisjon

Hva er bærekraft?



Bærekraft - trippel bunnlinje

Miljø

Sosialt Økonomi

Bærekraftig



Forretningsmodell:
Hvordan skaper bedriften din overskudd?

www.businessmodelgeneration.com

Kunderelasjoner
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http://www.businessmodelgeneration.com/


Eksempler



Ung bonde som ønsker å opprettholde 
driften på gården 

For eksempel:
• Nytt tak over fjøs
• Pålegg fra myndigheter
• Mjølkerom
• Gjødsellager

www.innovasjonnorge.no

Generasjonsskifte - tilskudd
✓ Mindre investeringer i forbindelse med 

overdragelse av eiendommen



www.innovasjonnorge.no

Tradisjonelt landbruk

• Tilskudd til investeringer 
✓ Produksjonsanlegg/driftsbygninger                                                  

f.eks fjøsbygninger, korntørke, mjølkerobot, 
potetlager mm

• Generasjonsskifte
✓ Investeringer i forbindelse med overdragelse av 

eiendommen

• Lån

Ammekufjøs godkjent kostnad NOK 5,2 mill

Tilskudd IN 800 000

Lån i Landkreditt Bank 3 900 000

Egne midler 190 000

Eget arbeid 310 000

Sum finansiering 5 200 000



Tradisjonelt landbruk
Eksempel offensiv bonde

www.innovasjonnorge.no

IN sitt engasjement Sum

Kjøp av gård lån i lokal bank          5.000.000

Lån og tilskudd til kyllinghus lån  i IN                       5.000.000  
tilskudd 300.000  

Tilskudd til biofyr 300.000

Tilskudd til korntørke 350.000

Tilskudd til 
ammekuproduksjon

250.000



Jord & Sol & Vann
Bjertnæs og Hoel AS

Bøndene vil være stolte av produktene sine – salat og potet

I dag, poteter:
• I butikk: varierende kvalitet
• Store mengder importpotet

Muligheter:
• Kompromissløs kvalitet er mottoet   
• Perfekte poteter er resultatet
• Samarbeid - merkevarebygging - kompetanse - distribusjon 
• Marked: HORECA - Norgesgruppen (dagligvare)

Til topps i Berlin
«Innovativ og nyskapende virksomhet med solid økonomi, store                                                 
positive ringvirkninger og en drift med fokus både på miljø og                                                 
bærekraft»    Inger Solberg, Innovasjon Norge

«Jeg er imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt                                                        
entreprenørskap»  Jon Georg Dale, LMD



Bygdenæringer

www.innovasjonnorge.no

• Planlegging og utvikling (etablerertilskudd)

✓ Markedsundersøkelser, studietur, forretningsplan, 
budsjett/kalkyler, kompetanse, prøveproduksjon

• Investering i bygninger og anlegg

✓ Faste anlegg og produksjonsutstyr av varig karakter

• Bedrifts- og produktutvikling

✓ Utvikle nye produkter eller rette seg mot nye kundesegment

• Mentor & design

✓ Merkevarebygging

• Vekstsatsing

• Kurs

• FRAM-program

✓ Kompetanse / rådgiver



Samarbeid
Grønt Pakkeri Øst AS

INs engasjement

✓ Markedsundersøkelser

✓ Produktutvikling / kvalitetssikring

✓ Utvikle merkevarestrategi

✓ Design



Hvor få hjelp?Hvor få hjelp?

▪ Kommunen v/landbruksforvaltningen

▪ Fylkesmannens landbruksavdeling

▪ Norsk Landbruksrådgivning 

▪ Regnskapskontor

▪ Etablerertjenesten i Akershus 

▪ Starte og drive bedrift www.altinn.no/

▪ Fagmiljøer

▪ Rådgivere – konstruktivt kritiske

- «farlig» hvis alle kun er positive

66 %

http://www.altinn.no/


Tips fra en gründer

▪ Resultat = innsats * kompetanse

▪ Ha det gøy! Bygg en positiv kultur

▪ Mye arbeid – fokus og dedikasjon

▪ Villig til å dele 

▪ Ha fokus på prosjekt/business og ikke støtteordninger

▪ Vær profesjonell fra A til Å

▪ Individet er viktigere enn idéen

▪ Ingen når helt til mål uten design! 26



Rådgiveren har ikke alltid rett!

➢Så må det være lov å si at landbruket i Norge går framover. Ikke 
på grunn av oss rådgivere, men på tross av. Årsaken til at det går 
framover er summen av dyktige enkeltbønder som selv tar ansvar 
for sine handlinger og satser uavhengig av mine klare 
motargumenter.

➢Det er lett å la seg blende av fine kalkyler og gode tilbud og folk 
som heier. 

Ole Christen Hallesby

www.innovasjonnorge.no
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«Jeg oppfatter norsk landbruk som innovativt og fremtidsrettet. 

Dere må vise det frem til forbrukerne»    Anita Krohn Traaseth
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Takk  for 

oppmerksomheten !


