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Investeringsmidler 
tradisjonelt landbruk, 
bygdeutviklingsmidler 

 
Det nærmere seg søknadsfristen 
for deg som ønsker å søke om 
investeringsmidler hos 
Innovasjon Norge for 
byggeprosjekt som skal 
igangsettes i 2017 

 

Søknadsfrist 1. desember! 

Landbrukskontoret er behjelpelig i 

søknadsprosessen. Kontaktperson: 

Gerd Lodden Solberg, tlf. 62 33 55 

66/97 97 84 73, e-post 

gls@ringssaker.kommune.no 

Du må sendes inn elektronisk søknad. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/fin

ansiering/trad-landbruk/ 

 Søknaden må inneholde følgende 

vedlegg: 

 Investerings- og 

finansieringsplan. 

Driftsbudsjett/driftsplan med 

utgangspunkt i 

dekningsbidragskalkyler som viser 

forventet årlig resultat i 5års 

perspektiv. Mindre 

investeringsprosjekt på rundt 0,5 

mill kr trenger ikke fullstendig 

driftsplan.  

 Kostnadsoverslag, og målsatte 

tegninger. Kostnadsoverslaget skal 

være oppsatt av planlegger som 

kan dokumentere kunnskap eller et 

undertegnet tilbudsbrev fra 

leverandør.  

 Siste 2 års resultatregnskap og 

næringsoppgave, skjema 

landbruk og selvangivelse. 

Landbruks- og matdepartementet har 

fastsatt ny «forskrift for midler til 

investering og bedriftsutvikling i 

landbruket». Det er blant annet viktig å 

merke seg følgende «Det kan ikke gis 

tilskudd til tiltak som er påbegynt 

før søknad om tilskudd er avgjort.  

 

Hva kan det søkes om? 

Alle faste investeringer i forbindelse 

med produksjoner innenfor det som 

betraktes som tradisjonelle jord- og 

husdyrproduksjoner kan støttes, under 

forutsetning av at investeringen er 

nødvendig for planlagt produksjon og 

at det forventes 

avsetningsmuligheter/avtaler for 

produktene. Det skal videre 

sannsynliggjøres at det er tilstrekkelig 

lønnsomhet i prosjektet og at søker har 

økonomisk og praktisk 

gjennomførings- evne. Viktig 

fokusområdet er prosjekter innenfor 

frukt- og bærproduksjon og 

grønnsak- og potetproduksjon. 
Dersom du planlegger å etablere frukt 

eller bærfelt med en langsiktig 

karakter, eller planlegger investeringer 

i lager/kjølelager til grønnsaker kan 

investeringsmidler vær aktuelle.  

http://www.innovasjonnorge.no/global

assets/vedtatte-retningslinjer-2016.pdf 
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Produksjonene er prioritert på følgende 

måte: 

1. Grovforbaserte 

husdyrproduksjoner 

Herunder også gjødsellager og 

driftsbygninger til aktiv setring. 

All økologisk produksjon 

2. Planteproduksjon for salg 

Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, 

frukt- og bærproduksjon.  

All økologisk produksjon 

Det kan også gis støtte til 

grasproduksjon for salg og 

kornproduksjon. 

3. Kraftforbaserte produksjoner 

4. Andre søknader 

I 2016 prioriterte Innovasjon Norge 

investeringsmidler til søknader innen 

melk- og storfeproduksjon. På grunn 

av en begrenset pott prioriterte 

Innovasjon Norge ikke 

investeringsmidler til korntørker, men 

dette kan endre seg for 2017. På grunn 

av markedssituasjonen til for svin, 

kylling og konsumegg ble disse 

produksjonene ble heller ikke 

prioritert. Ut ifra en vanskelig 

markedssituasjon på sau fattet styret 

for Innovasjon Norge et vedtak i mars 

2016 om at det ikke skulle gis 

investeringsmidler til denne næringen. 

2016 ble derfor en søknadsrunde med 

avslag på mange søknader selv om 

prosjektene i seg selv var gode.  

Hvordan er behandlingsrutinene for 

søknaden? 

Landbrukskontoret mottar automatisk 

den elektroniske søknaden, og sjekker 

at den er riktig utfylt og har med 

nødvendige vedlegg. Erfaringsmessig 

tar det lang tid for deg som søker å 

skaffe tilveie alle vedleggene til 

søknaden. Vær oppmerksom på at 

Innovasjon Norge ikke behandler 

søknaden før den er fullstendig. 

Landbrukskontoret skal videre utrede, 

prioritere og anbefale søknadene 

overfor Innovasjon Norge. Innovasjon 

Norge starter sin behandling av 

søknadene rundt 1. februar.  

Ved tildeling av midler 

 Prosjektet må være 

byggemeldt/omsøkt til 

kommune før delutbetaling kan 

finne sted.  

 Det kan gis inntil 20 % tilskudd 

av godkjent kostnadsoverslag 

 Det er mulig å få delutbetaling 

av tilskudd og lån under 

byggeprosessen 

 Det er mulig å legge ned 

egeninnsats i prosjektene. 

Egeninnsats dokumenteres med 

timelister og godkjennes med 

kr 350 per time. Bruk av egne 

maskiner kan godkjennes 

i.h.h.t. gjeldende “Leiekjørings- 

og maskinleieprisliste” fra 

Norsk Landbruk. 

 Det skal søkes til Kart- og 

byggesaksavdelingen i 

kommunen om ferdigattest før 

bygget tas i bruk.  

 Landbrukskontoret skal foreta 

en sluttbefaring, og det skal 

levers byggeregnskap for 

prosjektet før hele tilskuddet 

kan utbetales.   

Når kan du forvente svar på 

søknaden? 

I løpet av mars/april 2017!  

 

 



 

 

Nytt system for søknad 
om produksjonstilskudd 
fra og med 2017 

 
Nye frister og nytt elektronisk 
skjema 

 
 

Fra og med mai 2017 vil det skje 

endringer i hvordan foretak skal søke 

om produksjonstilskudd og tilskudd til 

avløsning ved ferie og fritid.  

 

Du finner mer informasjon på 

Landbruksdirektoratets hjemmesider.  

En link til en oppdatert versjon av det 

informasjonsbrevet som er sendt 

elektronisk til alle tidligere søkere via 

AltInn nå i høst, finner du der. En kopi 

av brevet ligger vedlagt i pdf-format, 

sammen med en kortversjon av 

overgangsordningene i 2017. 

 

Merk deg spesielt det som står 

om overgangsåret 2017, som nå 

får tre søknadsfrister. Merk også 

at det nå blir kun en utbetaling i 

året. For 2017 blir det i februar 

2018. Dette kan påvirke 

planleggingen av likviditeten for 

noen. 

 

I 2017 skal du søke om produksjons- og 

avløsertilskudd både i gammelt og nytt 

søknadsskjema. Til sammen skal du 

registrere opplysninger opptil tre 

ganger: 

 Innen 20. januar 2017 søker du 

om produksjons- og 

avløsertilskudd i det vanlige 

søknadsskjemaet, på samme 

måte som tidligere. Sentral 

utbetaling av tilskuddene skjer 

i juni 2017. 

 Første registrering i det nye 

søknadsskjemaet gjør du i 

perioden mellom 1. mai 

(telledato) og 15. mai 

(søknadsfrist) 

 Andre registrering i det nye 

søknadsskjemaet gjør du i 

perioden mellom 1. oktober 

(telledato) og 15. oktober 

(søknadsfrist). Sentral 

utbetaling av tilskuddene du 

har søkt om i det nye 

søknadsskjemaet, skjer i 

februar 2018. 

 

Fortsatt tilskudd 
tilgjengelig til drenering 
av jordbruksjord 

 
Planlegg vårens aktivitet nå

 

Krav til søknaden 

Arealet skal ha vært tidligere grøftet og 

ordningen gjelder ikke nydyrket areal. 

For planerte arealer er det ikke krav til 

tidligere grøfting. 

 

For at tilskudd skal utbetales må 

tilskuddet kostnaden utgjøre minst kr. 

3.000,- samlet. 

 

Det kan leveres en søknad pr. 

landbrukseiendom. 

 

Søknaden skal inneholde grøftekart 

som viser inntegning av alle planlagte 

grøfter. Hovedavløp, kummer og 

sugegrøter tegnes inn. Områder med 

erosjonsproblemer, verdifulle 

kulturlandskapselementer, 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017


 

 

naturmangfold og arkeologiske 

kulturminner må tegnes også inn. 

 

Søknaden må inneholde en plan for 

dreneringen som gir opplysninger 

om behovet for drenering, avstanden 

mellom grøfter, grøftedybde, 

filtermateriale og et samlet 

kostnadsoverslag. 

 

Søker skal gi en miljøvurdering av 

dreneringen, hvor det skal gis 

opplysninger om kulturminner, 

naturmangfold, avrenning og 

naboforhold knyttet til området man 

ønsker drenere. 

 

Det er ikke lenger krav om en egen 

miljøplan, selv om ovennevnte punkter 

omfatter mye av det samme. 

 

Det er ingen fast søknadsfrist, og 

saksbehandlingen av søknadene skjer 

fortløpende. Søknaden skal sendes til 

landbrukskontoret, og den skal være 

behandlet før dreneringen 

påbegynnes. Det vil være en tre års 

arbeidsfrist for dreneringen, som det 

ikke er anledning til å utvide.  

 

Ved reparasjon av bløthull, så må man 

være sikker på å søke på nok areal. Søk 

på alt areal som en mener kommer til 

å drenere på eiendommen i løpet av 

tre år. 

 

 
 

 

 

 

Satser 

 

Kr. 1.000,- pr daa ved systematisk 

drenering. 

 

Kr. 15,- pr. løpemeter ved 

avskjæringsgrøfter og annen 

usystematisk drenering. Regn med 10 

meter dreneringseffekt av grøftene. 

 

Landbrukskontoret kan foreta 

delutbetaling underveis i 

dreneringsarbeidet. 

 

 

 

Kommentarer til vårt nyhetsbrev, 

kan sendes Landbrukskontoret 

v/Andreas Karlsen, e-post: 

kaa@ringsaker.kommune.no. 
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