
Retningslinjer for bruk av !BU-midler i Innlandet 
2018. 
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeidet med Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Hedmark og 
Oppland fylkeskommune, Hedmark og Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Bonde- og 
Småbrukarlag. 

Hvem kan få finansiering? 

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til 
landbrukseiendommer, som kvalifisere for produksjonstilskudd. Generelt for alle formål gjelder at det må 
være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for lønnsom 
næringsvirksomhet av et visst omfang. Tilskuddet skal være utløsende for prosjektet og det er et mål om å 
igangsette flest mulige prosjekter innenfor den årlige tilskuddsrammen. 

Hva kan finansieres? 

Det kan gis: 

• Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig 
karakter 

• Tilskudd til investeringer i frukt og bærdyrking 
• Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte 
• Tilskudd til investeringer/utvikling av nye næringer 
• Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal 
• Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i 

områder der landbruk tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet 

Forutsetninger 

Søkers eget arbeid vurderes til 350 kroner per time. 

Innsats med egne maskiner verdsettes i tillegg med basis i de leiekjøringspriser som årlig kunngjøres i 
tidsskriftet Norsk Landbruk. 

For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer 
godkjennes som ufakturert egeninnsats. 

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende 
forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel. 

Søknads frist 

Tradisjonelt: 0 l.Februar og 01. September 

Bygdenæring: [ngen frist, fortløpende behandling 



Bygdenæringer 
Føringer 
Eiendommen må, som hovedregel, være konsesjonspliktig landbrukseiendom med aktiv drift og/eller 
foretaket må være berettiget produksjonstilskudd i landbruket. Næringen må komme som et supplement 
til det tradisjonelle landbruket og gårdens ressurser benyttes. 

Prioriterte områder 
Inn på tunet 

Matmerk sitt kvalitetssikringssystem skal være påbegynt før eventuelt tilskudd/lån kan gis. 

Det kan søkes både etablerertilskudd og investeringstilskudd/lån til prosjektene. 
Det kan ikke gis tilskudd til investeringer i egen bolig. 

Landbruksbasert reiseliv 

Tilskudd/lån kan gis dersom landbrukseiendommens ressurser benyttes i forbindelse med landbruksbasert 
reiseliv og opplevelser. 

Hovedmålet er å legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping i opplevelsesnæringene i Hedmark og 
Oppland med fokus på fire delmål for å nå dette: 

• Utvikle flere og mer attraktive opplevelser 
• Gjøre opplevelsene mer synlige i markedet 
• Gjøre aktørene mer økonomisk robuste 
• Legge grunnlaget for bærekraftig utvikling 

Tilskudd i forbindelse med nye overnattingsplasser kan kun gis dersom det er underdekning i området 
eller der dette tilfører et unikt produktkonsept. 

Mat/drikke 

Tilskudd/lån kan gis til bedriftsutvikling (feks. design, konsulentbistand mm), investeringer til 
driftstilbehør og lokaler for produksjon og foredling av råvarer. 

Dersom gårdsutsalg eller servering er en del av konseptet/opplevelsen kan finansiering vurderes 
dersom dette tilfører noe nytt i området. 

Ukurans 
Golf trav, ridesentre og slakterier. 



Sentrale midler og kompetansearenaer 

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. 

Målgruppe for programmet er Tnn på tunet-, mat/drikke- og reiselivsbedrifter. 

Kriterier for vekstsatsing: 
• Bedriften må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 30% over en treårsperiode 
• Sysselsettingen skal utgjøre minst I årsverk 
• Omsetningen bør utgjøre minst I mill. kroner per år 
• Bedriftene må fremlegge gode utviklingsplaner 

Følgende kostnader knyttet til veksten kan støttes: 
• Lønn, arbeidsgiveravgift og eventuelle andre sosiale utgifter 
• Utgifter til leie av produksjonsutstyr og lokaler 
• Energikostnader, vann, oppvarming, skatter/avgifter (ikke mva, selskapsskatt eller miljøskatter) 

samt administrative gebyrer) 
• Kapitalbinding i varelager 
• Rentekostnader på investeringer som er gjort i forbindelse med vekstsatsingen 
• Andre utviklingsaktiviteter 

Be drifts nettverk 
Inndeles i 3 faser: 

• Forstudie. Mulighetsanalyse. Søker er en bedrift som representerer nettverket evt. 
nettverksorganisasjonen, bransjeforening m. v. 
Finansieres opptil 100 % inntil 100.000 kroner. 

• Forprosjekt. Konkretisering av forretningsplan og plan for samarbeidet. 
Finansieres inntil 50 % av godkjente kostnader inntil 300.000 kroner. 

• Hovedprosjekt. Realisering av forretningsplan og gjennomføring av aktiviteter og tiltak. 
Finansieres inntil 50 % med maksimalt 500.000- 750.000 pr år inntil 3 år. 

Kompetansearenaer 
• Innovasjon Norges kurs se www.innovasjonnorge.no 

http:/1www.mnovasjonnorge.no/no/reiseliv/Kompetansetilbud/ 
• Nofima. Besøkstjeneste +en rekke kompetansekurs www.nofima.no 
• Matmerk. Markedstjenester og diverse kurs httpsJ/www.matmerk.no/no 
• Portalen Lokalmat.no 



Tradisjonelt landbruk 
Investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og 
husdyrproduksjoner kan støttes. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det 
må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. Generelt prioriteres prosjekter som gir 
økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen gir rom for økning. Prosjekter som gir 
positive klimagevinster prioriteres. 

Prioriterte tiltak/områder 

Produksjonene er prioritert på følgende måte: 

I. a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. 
1. b) All økologisk produksjon 

På grunn av markedssituasjonen for sau, må prosjekter som prioriteres ligge i områder der sauenæringa er 
viktig, samtidig som tiltaket er av vesentlig næringsmessig betydning for søker. Produksjonen må basere 
seg på utmarksressurser og være tilpasset ressursgrunnlaget på eiendommen. Fornying og modemisering 
av driftsapparatet prioriteres. Prosjekter basert på økologisk produksjon og unge brukere vil ha høgest 
prioritet blant søknader innenfor sauehold. 

2. Planteproduksjon for salg. 

Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon, foran tørkeanlegg for kornproduksjon. 

Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp 
mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området. 

3. Kraftforkrevende produksjoner 

I lys av Norgesgruppens utfasing av buregg fra utgangen av 2019, kan produksjoner som innebærer 
omlegging til frittgående høner prioriteres når det innebærer produksjonsøkning opp til konesejonsgrense. 

Ikke prioriterte tiltak/områder 

• Det vil ikke bli gin tilskudd til kylling, egg eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjonen. 
• Reinvestering i / utskifting av mjølkerobot er ikke prioritert 
• Risiko lån ska I kun prioriteres i de områder i fylket hvor det er knytte usikkerhet panteverdier. Det er en 

forutsetning at prosjektene har stor næringsmessig betydning for søker og for samfunnet ellers. 



Utmåling 

• Maksimalt tilskudd er 35 % av godkjent kostnadsoverslag 
• For bønder under 35 år, kan tilskudd utmåles opp til 50% av kostnadsoverslaget. 
• Maksimalt kr 2 000 000,- i tilskudd. 

Satser som er oppgitt er maksimalsatser. På grunn av stor etterspørsel ett.er tilskudd, praktiseres 
det utstrakt avkortning. 

Lillehammer, 6. desember 2017 
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