Fortsatt midlertmgjenthostInnoaasjontNorgetfort2019,tneetførmngertfort2020
For Hedmark har Innovasjon Norge ledige midler tlgjengelig både for tradisjonelt landbruk og
bygdenæring. Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har planer om mindre eller større
investeringer. Åpen søknadsfrist.

Har du planer om en større eller mindre investering på gården innen traidmsjonelttlanidbruk
har du fortsat mulighet for å søke midler om dete i år.twww.innovasjonnoreg.no Ta
kontakt med landbrukskontoret, og vi vil være behjelpelige i søknadsprosessen.
Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnrrmngtå tg ridenter det fortsat mulig å øke om midler i
år? Ta kontakt med landbrukskontoret, og vi vil være behjelpelige i søknadsprosessen.
htps://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/inansieringfforf
landbruket/tlleggsnaring/
Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornebartenergm,tbmoenergm eller
produsere fis tl bioenergi? Innovasjon Norge gir tlskudd tl investeringer, utredninger og
kompetansetltak. htps://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/inansieringfforf
landbruket/fornybarfenergififutlandet/

Førmngertfort2020
Føringene for bruk av investeringsmidlene i 2020 er ikke helt spikra, men
jordbruksforhandlingene gir noen tydelige signal om bruk av midlene:
 Støte tl investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon skal prioriteres tl
produksjoner med markedspotensial.
 Det skal særskilt prioriteres støte tl fruktf, grøntf og veksthusnæringen. Særlig
satsing innenfor grøntsektoren, søkere oppfordres tl å søke tdlig på året.
 I kornproduksjonen skal tlskudd tl tørkef og lageranlegg prioriteres.
 Små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tldeling av støte. Innen
melkeproduksjon er det særlig behov for å prioritere fornying av føs med 15f30 kyr.
 Det skal tas hensyn tl nye krav tl dyrevelferd, herunder kravet om løsdrifsføs, og
behov for fornying av drifsapparatet.
 Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav
knytet tl implementering av EUs økologiregelverk skal prioriteres.
 Prosjekt med energif og klimaefektve løsninger skal prioriteres. Ved bruk av tre som
byggemateriale kan det gis ekstra tlskudd på inntl 20 pst. av ordinært innvilget
tlskuddsbeløp, med inntl 4d00 000 kroner utover maksimalt kronetak.
 Ny makssats 2 4d00 000 kroner.
 Det kan innvilges investeringstlskudd tl bygging av gjødsellager med fast toppdekke
eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, avgrensa tl 20. pst. av godkjent
kostnadsoverslag for tltaket. Øvre grense for tlskudd setes tl 100 000 kroner per
prosjekt.

 I jordbruksoppgjøret 2018 ble det bestemt at det ikke skulle gis tlskudd tl
investeringer i sauefjøs i 2019. Eter dialog med faglagene ble denne føringen
moderert i forbindelse med oppdragsbrevet tl Innovasjon Norge for 2019, og det ble
git unntak for tlskudd tl generasjonsskife der målet er oppgradering av
eksisterende produksjonsanlegg. Det er et stort behov for fornying av drifsf
apparatet i saueproduksjonen, spesielt aktualisert ved generasjonsskife.
Investeringer i produksjonsanlegg innen saueproduksjon gjøres med en langsiktg
planleggingshorisont. Investeringsordningen er i denne sammenhengen lite egnet
som verktøy for å regulere markedsbalansen. Sauefnæringen er en viktg
distriktsnæring, og en slik føring kan bidra tl sementering av næringen og hindre
generasjonsskifer. Avtalepartene er enige om at det ikke skal legges tl grunn slike
føringer for 2020.
 Muligheten for tlskudd tl teknologiutvikling i landbruket. Dete betyr at det er mulig
å få støte tl å teste ut ny teknologi og nye løsninger som kan gi reduserte
klimagassutslipp og øke konkurransekrafen i landbruket. Intensjonen er å koble
leverandørindustrien og bonden sammen for utvikling av teknologi som ikke er
hyllevare.
 Vekstordningen for tlbydere av lokalmat og fdrikke, matopplevelser med lokal
identtet, landbruksbaserte reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsiske, eller
aktør innen reinnæringen. Dete er en ordning der bedrifer kan få støte tl
drifskostnader i forbindelse med veksten.

