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Fastsettelse av endringer i IBU-forskriften som følge jordbruksoppgjøret 
2022 
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 19. desember 2014 
nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket jf. vedlegg.  
 
I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2022 ble det ble det gjort flere endringer i forskriftens § 
3 Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå. Bakgrunnen for endringene var å oppdatere og forenkle 
regelverket og oppjustere maksimal tilskuddsutmåling innenfor to tiltak (investeringer i 
produksjonsanlegg og investeringer innen frukt- og bærdyrking). 
 
I medhold av IBU-forskriftens § 3 første ledd bokstav b er det anledning til å gi tilskudd til 
bedriftsutvikling, herunder til produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser 
m.m. Tilskuddet gis i all hovedsak i tilknytning til investeringsprosjekter innen andre 
landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt landbruk. I regelverket kan kvinner og unge 
under 35 år få inntil 75 pst. av godkjent kostnadsoverslag, mens menn kan få inntil 50 pst. av 
godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Etter lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og 
forbud mot diskriminering, er det i utgangspunktet ikke tillatt å forskjellsbehandle med 
bakgrunn i bl.a. kjønn og alder såfremt det ikke har et saklig formål, er nødvendig for å 
oppnå formålet og det ikke er uforholdsmessig inngripende ovenfor den eller de som 
forskjellsbehandles. Rapport fra Innovasjon Norge på bruken av midler til dette formålet har 
over flere år vist at kvinner er overrepresentert som tilskuddsmottakere, og mottar rundt 
80 pst. av støtten. Utviklingen innen andre landbruksbaserte næringer tilsier at det ikke 
lenger er et saklig grunnlag for å forskjellsbehandle menn og kvinner på dette området. 
Avtalepartene ble med bakgrunn i dette enige om at maksimal støttesats innenfor forskriftens 
§ 3b settes til inntil 75 pst. for alle støttemottakere uavhengig av kjønn og alder. 
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Side 2 
 

 
Videre ble det i jordbruksoppgjøret enighet om å oppjustere maksimal grense for tilskudd gitt 
innenfor § 3 første ledd bokstav c Investeringer i produksjonsanlegg. Jordbruksavtalepartene 
ble enige om å heve maksimalt tak for tilskudd til inntil 3,5 mill. kroner og inntil 40 pst. av 
godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Maksimale tilskuddssatser har ikke vært hevet 
siden 2017 og endringen innebærer at Innovasjon Norge har anledning til å gi økt 
tilskuddsandel i investeringsprosjekter. Det store omstillingsbehovet som følge av overgang 
fra båsfjøs til løsdriftsfjøs i melke- og storfeproduksjonen er en viktig begrunnelse for 
endringen. 
 
I årets jordbruksoppgjør ble det også lagt til rette for at Innovasjon Norge, i forlengelsen av 
sin rolle som sparringspartner, kan bistå med ressurskartlegging i forkant av selve 
investeringsprosjektene, og at IBU-midler kan brukes til dette. Det nye tiltaksområdet er også 
innlemmet i forskriftens § 3 første ledd bokstav c. Landbruks- og matdepartementet viser 
ellers til innspill fra Innovasjon Norge av 4. november d.å., og støtter vurderingen om at 
denne type prosjekt kan støttes med inntil 100 000 kroner. Departementet vurderer at 
sistnevnte føring bør inngå som en del av Innovasjon Norges retningslinjer og ikke som en 
del av forskriften. 
 
I forskriftens § 3 første ledd bokstav e er det anledning til å gi tilskudd til investeringer i frukt- 
og bærdyrking. Det gis inntil 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen. I årets 
jordbruksavtale ble det enighet om at fruktprodusenter som søker IBU-tilskudd til nyplanting 
som følge av frostskader vinteren 2020/2021 kan få inntil 50 pst. av godkjent 
kostnadsoverslag for tiltaket. Endringen er innlemmet i forskriften under § 3 bokstav e. 
 
Samtlige endringer skal tre i kraft 1.1. 2023. 
 
Når det gjelder øvrige innspill fra Innovasjon Norge av 4. november med forslag til justeringer 
i bestemmelsene om at det ikke kan gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om 
tilskudd er avgjort og bestemmelser om kommunens rolle i forvaltningen av IBU-tilskudd, vil 
departementet vise til at dette ikke var en del av sakene som ble håndtert i årets 
jordbruksforhandlinger. Departementet må komme tilbake til disse spørsmålene ved en 
senere anledning.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Orlund (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siri Lothe 
fagdirektør 

 
Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



 

 

Side 3 
 

Kopi 
 
Agder fylkeskommune 
Innlandet fylkeskommune 
Landbruksdirektoratet 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Norges Bondelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Rogaland fylkeskommune 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Statsforvalteren i Agder 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren i Rogaland 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
Statsforvalteren i Vestland 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
Viken fylkeskommune 
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