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Fastsettelse av midlertidige endringer i IBU-forskriften som følge av
Covid-19 m.m.
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt midlertidige endringer i forskrift av
19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
(heretter IBU-forskriften), jf. vedlegg. Bakgrunnen for endringen er at det som følge av
koronapandemien og fallende kronekurs er behov for å kunne gi Innovasjon Norge hjemmel
til å overskride bestemmelsene om maksimalt kronetak eller maksimalt prosenttak for støtte
til investeringer gitt til tiltak innenfor forskriftens § 3 første ledd.

Departementets vurderinger
I någjeldende forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket kan det gis
tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg med inntil 35 pst. av kostnadene, begrenset
oppad til 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag. Den øvre grensen for tilskudd er 2 mill.
kroner per prosjekt. Sistnevnte tilskuddsgrense gjelder ikke i Troms og Finnmark. For øvrige
investeringstiltak varierer tilskuddssatsene på mellom 20-75 pst. For noen av disse er det
også satt et kronetak. For investering i gjødsellager gis det inntil 100 000 kroner per prosjekt
og for investering i bygg i tre gis det inntil 400 000 kroner per prosjekt.
Koronapandemien og fallende kronekurs kan gi vesentlig høyere byggekostnader for
investeringsprosjekt i landbruket. Dette gjelder hovedsakelig for investeringer i
produksjonsanlegg der øvre grense er 2 mill. kroner og 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag. Økte kostnader gjelder f.eks. kjøp av melkerobot, deler av produksjonsanlegg eller
materiale fra utlandet. Videre har mange bedrifter, særlig innen tilleggsnæringer, mistet
inntekt som følge av koronapandemien og med det redusert mulig egenfinansiering.
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Problemstillingen gjelder både de som har fått innvilget tilskudd og som skal i gang med et
byggeprosjekt der budsjettet som følge av denne situasjonen vil endre seg vesentlig og
planlagte prosjekter frem i tid så lenge koronapandemien pågår og kronekursen er unormalt
lav. Problemstillingen er i all hovedsak knyttet til investeringer i produksjonsanlegg, altså
IBU-forskriftens § 3 første ledd bokstav c. Det kan likevel ikke utelukkes at andre
tiltaksgrupper også vil kunne være berørt av den samme problemstillingen. På bakgrunn av
dette er det lagt inn en bestemmelse som gjelder alle tiltaksgruppene.
For foretak som har fått innvilget tilskudd og skal i gang med et byggeprosjekt, kan
situasjonen være mer akutt, og det vil kunne være aktuelt å vurdere et tilleggstilskudd. For
de som ennå ikke har satt i gang prosjekt vil det være mulig å foreta en vurdering av hvor
vidt man vil starte opp et prosjekt eller ikke gitt dagens situasjon. Det kan imidlertid ventes at
situasjonen med koronapandemi og lav kronekurs vil vedvare utover i 2020.
I ordlyden stilles det krav om at det må dokumentere at vesentlig kostnadsøkning skyldes
Covid-19 eller fall i kronekurs. For prosjekter som allerede er innvilget eller sendt til
Innovasjon Norge skal den vesentlige kostnadsøkningen sammenlignes med budsjett/anbud.
For nye prosjekter menes vesentlig kostnadsøkning sammenlignet med situasjonen før
Covid-19 og fall i kronekurs inntraff. Innovasjon Norge skal fremdeles foreta lønnsomhetsvurdering av prosjektet, og det vil ikke være aktuelt å støtte prosjekter som selv med en noe
oppjustert tilskuddssats ikke er lønnsomme på lenger sikt.
Den midlertidige bestemmelsen skal gjelde ut 2020. Dersom det på sikt vurderes som
hensiktsmessig å gjøre permanente endringer av øvre grenser for tilskudd, må dette gjøres i
forbindelse med jordbruksforhandlingene.

Byggeprosjekter som det allerede er gitt tilsagn om vinteren/våren 2020 kan risikere å stoppe
opp eller ikke bli gjennomført uten sikkerhet om en tilleggsbevilgning som følge av
ekstraordinære kostnader og eller reduserte inntekter. Det er sannsynlig at disse har
byggestart på vår- og sommerhalvåret. Eventuelle behov for ekstrabevilgninger må derfor
avklares raskt.
Da den midlertidige endringen må tre i kraft raskt for å kunne ha en hensikt, er kravet om
alminnelig høring, jf. utredningsinstruksen kapittel 5.4 fraveket. Endringen er utarbeidet i
samråd med Innovasjon Norge som forvalter IBU-ordningen. Norges Bondelag og Norskbonde og Småbrukarlag er også forelagt problemstillingen og støtter forslag til endring i
regelverket.
Justering av annet regelverk for landbruksvirkemidler forvaltet av Innovasjon Norge
Vi viser også til dialog med Innovasjon Norge der det er signalisert behov for å kunne ha mer
fleksibilitet i bruk av Utviklingsprogrammet sine virkemidler for å møte næringens kortsiktige
utfordringer. Dette gjelder særskilt for virksomheter innen lokalmat, reiseliv og Inn på tunet
som nå opplever stor omsetningssvikt som følge av koronapandemien. Med bakgrunn i dette
gir departementet Innovasjon Norge anledning til å også kunne gi tilskudd til investerings- og
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utviklingsprosjekt gjennom Utviklingsprogrammet for programmets målgruppe. Ekstraordinære tiltak som settes i verk med finansiering fra programmet må belastes overført
ramme.

Med hilsen

Kristin Orlund (e.f.)
avdelingsdirektør
Siri Lothe
fagdirektør
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Agder fylkeskommune
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Innlandet fylkeskommune
Landbruksdirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
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Rogaland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
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