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Fastsettelse av endringer i IBU-forskriften som følge jordbruksoppgjøret 
2021 m.m. 

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 2021 ble det ble det gjort endringer i § 3 g) 

investeringer i gjødsellager. Tilskuddssatsen ble hevet fra 20 til 25 pst. av godkjent 

kostnadsoverslag for investeringen. Øvre grense for tilskudd ble hevet fra 100 000 kroner 

til 200 000 kroner per prosjekt. Det ble videre besluttet at det også kan gis tilskudd til 

biorestlager med fast toppdekke, samt anlegg med gjødselseparator. Bestemmelsen er 

endret i tråd med dette. For å tydeliggjøre bestemmelsen, er det presisert at første del av 

bestemmelsen gjelder tilskudd til bygging av lager til husdyrgjødsel. Det er videre tydeliggjort 

at det med gjødsellager ut over husdyrgjødsellager menes lager til biorest og øvrig organisk 

gjødsel.  

 

Ut over dette er den midlertidige bestemmelsen i forskriften som følge av utbruddet av covid-

19 og fall i kronekurs i 2020 som kun gjaldt ut 2020 tatt bort.  

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Orlund (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siri Lothe 

fagdirektør 
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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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