
IBU-MIDLER OG BRUKSUTBYGGING
- en liten informasjonsbrosjyre



BAKGRUNN

Gjennom prosjektet økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag hadde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
og Innovasjon Norge som mål å løfte fram:

- den viktige rollen økonomirådgivere og driftsplanleggere, og fagmiljøet blant dem, har.

- kvaliteten på driftsplanene som sendes inn til Innovasjon Norge (produkt og prosess)

- kommunenes rolle ved søknader til Innovasjon Norge

Økonomiforumet laget en ”modell” for hvordan prosessen rundt ei driftsutbygging og arbeidet med 
driftsplanlegging bør foregår, og sjekklister  for forhold som bør avklares i 
driftsplanleggingsprosessen. Denne modellen passer nok best i forbindelse med større utbygginger. 

De anbefalte at brukeren innkaller alle aktuelle rådgivere til oppstartmøte, slik at han slipper å 
”springe fra kontor til kontor”, og kan få Iavklart mest mulig på et tidlig tidspunkt.

Vi i landbruksforvaltningen i Oppdal kommune synes dette er en god modell, og deltar gjerne på slike 
oppstartmøter!

I denne brosjyren har vi tatt med litt enkel informasjon om IBU-midler,  bruksutbygging og 
driftsplanlegging. I tillegg til at vi presenterer økonomiforumet sin modell og sjekklister.
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BRUKSUTBYGGING
• Tilskudd og/eller lån til investeringer i bl.a. 

nybygg og ombygging av driftsbygninger i 
tradisjonelt landbruk og i tilleggsnæringer, 
samt produksjonsutstyr av varig kvalitet i 
tilknytning til disse bygningene.

• Tilskudd utmåles individuelt, maks 35% av 
kostnadsoverslag max kr. 2.000.000. 

• Ekstra tilskudd for bygg i tre.
• Investeringer i gjødsellager, maks 20 % max

tilskudd på 100.000
• Prioriterte områder: 

– Melkeproduksjon – små og mellomstore bruk.
– Potet, frukt, bær og grønt.
– Storfekjøtt- og saueproduksjon – grovfôrbasert.
– Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon.

IBU-MIDLER 
Midler rettet mot næringsretta tiltak på den enkelte gård, omfatter;
•Tilleggsnæring: Etablererstipend og bedriftsutvikling
•Investeringer i bygninger, større fastmontert utstyr
•Investeringer i gjødsellager
•Tilskudd ved generasjonsskifte
•Fornybar energi i landbruket
•Andre tiltak – les mer på www.innovasjonnorge.no

DRIFTSPLANLEGGING

• Planlegging krever god tid, dvs. se alle 
løsninger og system

• Tilbud om planlegging, 
Landbruksrådgivingen

• Forslagstegninger med 
kostnadsoverslag utarbeides 
(oppdaterte priser)

• Kontakt med mattilsynet, 
produksjonsrådgiver m.m.

• Driftsplan utarbeides 

• Oversendes Innovasjon Norge for 
finansiering

• Ingen prioritering fra kommunens side












