


Innovasjon Norge kan innvilge ekstra 

tretilskudd i investeringssaker.

Hvordan er denne tilskuddsordningen og 

hvordan kommer du i kontakt med rett 

person?

Elin Akre Tellum,

finansieringsrådgiver

Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark



• Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller 
bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være 
næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller 
potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

• Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende 
produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. 
Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt 
produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -
avtaler for produktene.

• Vi prioriterer prosjekter som gir økt matproduksjon der det er 
markedspotensial, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og 
prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for 
eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer.

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket  - IBU-midler



Ekstra tilskudd for bygg i tre

I 2020, 2021 og 2022 innføres en ordning med ekstra tilskudd for bygg i tre 
for tradisjonelle landbruksproduksjoner for å stimulere til valg av klima- og 
miljøvennlige byggematerialer. 

Ordningen gjelder ikke for tilskudd ved generasjonsskifte.

Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være 
hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.



Eksempel

Bygget pusses opp/ombygging og det 
settes opp et nytt tilbygg, og hele bygget 
skal brukes til eks. ammeku (i distrikt)
-> hele prosjektet kan innvilges IBU-midler
-> tilbygget kan innvilges tretilskudd

Bygget rives og det settes opp et 
nytt bygg i tre, eks. redskapshus
-> kan ikke innvilges IBU-midler
-> kan ikke innvilges tretilskudd

Bygget pusses opp/ ombygging 
og skal brukes til eks. ammeku (i 
distrikt)
-> kan innvilges IBU-midler
-> kan ikke innvilges tretilskudd

Konklusjon: 
Nytt areal i form av tilbygg eller nybygg og prioritert produksjon = tretilskudd



• Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd 
uavhengig av om det er søkt om det eller ikke

• Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg for produksjoner 
som strider mot nasjonale føringer (som for eksempel 
utvidelse eller nyetablering av svine- eller eggproduksjon) 
eller prosjekter som er så lavt prioritert i de ulike fylkene 
at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd

Ekstra tilskudd for bygg i tre



Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i 
kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre 
takløsninger i tre:

- Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 
400 000



Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er 
hovedmateriale:

- Inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 
200 000



• Ny driftsbygning (med tre som hovedmateriale) til 5 millioner kroner

• Innvilges kr 1 250 000 i IBU-midler/tilskudd, som er 25% av godkjente prosjektkostnader

• Utregning av tretilskudd:
• Maks tilskudd som kan innvilges til prosjektet er 35% av 5 mill, det vil si kr 1 750 000
• Inntil 20% ekstra i tretilskudd regnes ut i forhold til det som er mulig å innvilge i tilskudd:
➢ 1 750 000 * 0,20 = 350 000 kr

• Totalt innvilget tilskudd i prosjektet: 
kr 1 250 000 i IBU-midler + kr 350 000 i tretilskudd = kr 1 600 000

Eksempel



• Ny driftsbygning (med tre som hovedmateriale) til 10 millioner kroner

• Innvilges kr 2 000 000 i IBU-midler/tilskudd, som er 20% av godkjente prosjektkostnader

• Utregning av tretilskudd:
• Maks tilskudd som kan innvilges til prosjektet er kr 2 mill
• Inntil 20% ekstra i tretilskudd regnes ut i forhold til det som er mulig å innvilge i tilskudd:
➢ 2 000 000 * 0,20 = 400 000 kr

• Totalt innvilget tilskudd i prosjektet: 
kr 2 000 000 i IBU-midler + kr 400 000 i tretilskudd = kr 2 400 000

Eksempel, forts



www.innovasjonnorge.no

Informasjon og søknadsskjema 

http://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/


Snakk med en av våre rådgivere

ved våre regionkontor

Vadsø

Bodø

Tromsø

Alta

Steinkjer

Trondheim

Stavanger

Bergen

Sogndal

Gründersenteret i Førde

Grimstad

Skien
Borre

Grålum
Drammen

Oslo

Lillehammer

Hamar

Ålesund

Molde

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-
med-en-radgiver/tradisjonelt-landbruk/

eller ring 22 00 25 00

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/tradisjonelt-landbruk/


Takk for oppmerksomheten!


