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Hva finnes av virkemidler – og hva trengs?



Innovasjon Norge – en av de gode hjelperne

Innovasjon Norge skal skape bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling 
over hele landet

Skal bidra til  flere gode grundere, flere 
vekstkraftige bedrifter og flere innovative 
næringsmiljøer

Eies av Nærings- og Fiskeri Departementet og 
fylkeskommunene

Har kontor i hvert fylke og 32 kontorer i 
utlandet
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BIOØKONOMI = 
«Økonomisk verdiskaping basert på 

fornybare biologiske råvarer"
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1. Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til
dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk. 

2. Det urbane landbruket kan være kommersielt, i form av mer
tradisjonelt landbruk og hagebruk, andelslandbruk, takfarmer, 
kombinert landbasert fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon, 
dyrking i høyden f.eks. i tomme industribygg, eller birøkt.

3. Urbant landbruk kan også være dyrking i parsellhager, skolehager, 
takhager, felleshager, private hager, pallekarmer og på balkonger

Definisjon Landbrruks og 

matdepartementet

Urbant landbruk – innbefatter mange aktører



1. Landbrukseiendom
2. Distriktspolitisk virkeområdet
3. Sentrale strøk

Tjenester og program avhengig av næringsaktøren
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Innovasjon Norges verktøykasse – våre generelle virkemidler

• Oppstart av selskap: Kommersialiseringstilskudd eller 
oppstartslån

• Etablerer Markedsmuligheter og innovasjon i 
samarbeid: Bedriftsnettverk

• Teknologiutvikling: Innovasjonskontrakter

• Utvikling av nytt produkt eller prosess 
Bioøkonomiordningen

• Demoanlegg: Miljøteknologiordningen

• Bygging av anlegg: Lån og garantier



Bioøkonomiordningen – tilskudd til utviklingsprosjekter

Gir finansiell støtte til bedrifter som utvikler løsninger i bruk 
av bioressurser i eksisterende og nye verdikjeder.

Forbedret produksjon og tilgjengeliggjøring av bioressurser.

Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (forstått som 
erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt).

Utvikling av nye foredlingsprosesser og forprosjektering forut 
for pilotering og demoanlegg.

Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for 
beslutning om innlisensering.
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Miljøteknologi er nye løsninger som er bedre for miljøet enn det 

som finnes i dag.

Finansieringen av pilot- og demonstrasjonsprosjekter gjelder 

alle bedrifter i alle sektorer.

Prosjektet må svare godt på følgende:

Nyhetsgrad i forhold til best tilgjengelig løsning i markedet

Hvorfor er denne løsningen bedre for miljøet enn det som fins i 

dag?

Miljøteknologiordningen – tilskudd til pilotering og demonstrasjonsprosjekter



•Midler til Investeing og bedriftsutvikling i
landbruekt – IBU midler

• Etablerartilskott

• Bedriftsutvikling

• Produksjonsanlegg og tilhøyrande
produksjonsutstyr

Innovasjon Norges verktøykasse – knyttet til landbrukseiendom



• Landbrukseindom i bynære strøk er 
relativt godt dekket langs 
innovasjonskjeden gjennom dagens 
ordninger

• Oppstartsselskaper innenfor vertikal 
matproduksjon har utfordringer i 
oppskalerings og demonstrasjonsfasen
da kravet til innovasjonshøyde begrenser 
bruk av Miljøteknologiordningen

• Lån i private banker til industrialisering av 
vertikalproduksjon vanskeliggjøres fordi 
det oftest dreier seg om unge selskaper 
med begrenset egenkapital

Utfordringer



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


