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Høringssvar - forskriftsendringer knyttet til midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket 
 
Vi viser til høringsbrev datert 12.10.2018. 
 
Fylkesmennene i Osloregionen (Oslo/Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold, Oppland 
og Hedmark) har i mange år hatt et faglig nettverk knyttet til næringsutviklingsarbeidet. Vi 
sender derfor likelydende høringssvar. 
 
Vedr. endringer i IBU-forskriftens § 2 Tiltaksområder 
Det foreslås å utvide tilskuddssubjektet i § 2b til å også omfatte annen person med særlig 
tilknytning til landbrukseiendommen. 
 
Vi mener det er positivt med en endring som gjør at også ektefelle, samboer og neste 
generasjon kan motta IBU-midler for å utvikle næring på gården. Vi tror dette kan ha positiv 
effekt både for utvikling av nye landbruksbaserte næringer og ved forestående 
generasjonsskifter. 
 
Vi mener bestemmelsene i § 2 er noe uklare.  

• § 2 a) omhandler støtte til investeringer og det benyttes begrepet «driftsapparatet».  
Det er uklart om investeringer i nye landbruksbaserte næringer (eks. IPT) omfattes 
av dette punktet. Det må være åpning for å gi investeringsstøtte til både 
tradisjonelle næringer og nye landbruksbaserte næringer. 

• § 2 b) omhandler støtte til utvikling. Vi mener dette punktet må omfatte tilskudd til 
utvikling både av landbruksbaserte næringer og tradisjonelle næringer. Slik det står 
nå kan «utvikling av landbruksbaserte næringer» muligens tolkes til å omfatte både 
nye og tradisjonelle næringer, men under høringsbrevets punkt 2.2 Departementets 
vurderinger og forslag fremkommer det at det kun er nye landbruksbaserte 
næringer som omfattes av dette punktet. 
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Vedr. kommunens ansvar for investeringssaker i landbruket og behov for 
forskriftsendringer 
Forskriften om kommunenes saksbehandling av IBU-saker har lenge vært utdatert. Vi synes det 
er hensiktsmessig at bestemmelsene tas inn i IBU-forskriften, og stiller oss bak forslagene til 
endring. 
 
 
 
Med hilsen 
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