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Det vises til høringsbrev datert 01.10.2014 ang forslag til ny forskrift om midler til investeringer 

og bedriftsutvikling i landbruket. 

Øvre og Nedre kommuner har følgende kommentarer: 

- Det er positivt at regelverket blir oppdatert og at forskriften nå kun skal omhandle de 

bedriftsrettede midlene. 

- Det bør fortsatt være en punkt under tiltaksgrupper som heter “andre formål”. Dette for å 

gjøre reglene smidige og kunne støtte god prosjekter. En veldig rigid forskrift kan fort 

virke mot sin hensikt. 

- Vi er sterkt imot at forskriften skal gjøres lik at det ikke kan gis tilskudd til prosjekter som 

er påbegynte. Dette er svært uheldig. De siste årene har vi opplevd at Innovasjon Norge 

skriver til kommunen og sier at midlene er brukt opp i august. Da blir alle søknader som 

kommer inn etter denne tiden liggende til etter jul. For mange bønder er det viktig å få satt 

i gang blant annet med å bestille plantemateriale (eks epletrær) eller for å gjøre arbeid når 

jorda er lagelig eller utenom den mest hektiske sesongen. Da er det svært urimelig at ikke 

de kan sette i gang pga at Innovasjon Norge bruker 4-6 mnd før de kan svare. Midlene er 

utløsende, selv om bonden tar egen risiko og begynner på prosjektet. Aktive bønder kan 

ikke risikere å miste inntekter et år pga Innovasjon Norge. BU-midlene skal brukes for å 

fremme økt matproduksjon, aktive bønder og landbruket generelt og da er det viktig at 

ordningen er fleksibel og forståelig og ikke gir inntrykk av at departementet helst vil at 

det skal være vanskeligst mulig å få ut midlene. 

 
Med vennlig hilsen 

 
Anne Bjørg Rian 
Jordbrukssjef i Øvre og Nedre Eiker 
 

Landbrukskontoret, Seksjon for Samfunnsutvikling 

Kontor/mobil: 32 25 10 72/93 88 96 08 
E-post: anne-b.rian@oeiker.no 
Web: www.ovre-eiker.kommune.no 
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