
Investering- og bedrifsutvikling midler i Landbruket

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er kan være viktg  or utvikling av 
landbruksbedriferr. Disse virkemidlene kan støte deg i  orbindelse med investeringer i 
drifsbygninger og videreutvikling av produksjonene på gården, eller i arbeidet med din nye id.r. Det 
skal sendes inn elektronisk søknad  or alle ordningener. 

Meld i ra tl landbrukskontoret innen 1. desember dersom du ønsker å søke på investeringsmidler 

innen tradisjonelt landbruk  or prosjekter som skal igangsetes våren/sommeren 2019r. Søknaden 

finner på her  htps //wwwr.innovasjonnorger.no/no/finansiering/tradllandbruk/

Det er åpen søknads rist  or å søke midler innen tlleggsnæring, og søknaden finner du her  
htps //wwwr.innovasjonnorger.no/no/finansiering/tlleggllandbruklideletablering/    

Landbruksl og matdepartementet har  astsat « orskrif  or midler tl investering og bedrifsutvikling i
landbruket»  or tjenestene 

 Investeringer i tradisjonelt landbruk
 Tilleggsnæring i landbruket – id.avklaring og etablering
 Tilleggsnæring i landbruket – bedrifsutvikling

Hvert  ylke kan gjennom sine strategier  astsete nærmere bestemmelser og prioriteringer innen 
rammene av  orskrifen og  øringer  ra jordbruksoppgjøretr. Fra 2019 vil Hedmark og Oppland  å  elles
strategi, men hver sine poterr.  

Foreløpige føringer for prioritering av søknader innen tradisjonelt landbruk i 2019:

 Grov ôrbaserte produksjoner er  remdeles høyt prioritert, særlig på små/mellomstore brukr. 

 Økologisk produksjonr. 

 Etablering av plante elt  ruktl og bær samt lagerr.

 Det er åpnet  or å kunne søke på tørke/lager  or korn

 Markedssituasjonen  or de ulike produksjonen vil tl enhver td vurderes og legges tl grunn 

ved prioriteringene av tlskuddr. 

 Det er  ull stopp  or investeringsstøte tl sau i 2019 på grunn av markedssituasjonenr. 

Unntaket er investeringsstøte tl økologisk saueproduksjon, hvor det må gjøres investeringer

på grunn av endra krev tl liggearealr. 

 Innovasjon Norge skal utmåle tlstrekkelig tlskudd tl at prosjektet kan setes i gang, og at det

er tlstrekkelig lønnsomhet i prosjektetr. Det kan søkes om maksimalt tlskudd, men i 

drifsplaner og budsjeter bør legges inn en tlskuddsandel på 15  pr. De siste årene har 

gjennomsnitlig støtenivå ligget på car. 15  pr.

Det er viktg å merke seg  ølgende  Det kan ikke gis tlskudd tl tltak som er påbegynt før søknad om

tlskudd er avgjort. 

Husk å starte søknadsprosessen i god td, og ta gjerne kontakt med landbrukskontoret slik at 

søknaden blir riktg utylt og har med nødvendige vedleggr.  

Kontaktperson: Gerd Lodden Solberg, tl r. 96942081, elpost gls@ringssakerr.kommuner.no
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