Generelt for alle produksjoner
Utvidelse av jordbruksfradraget
Finansdepartementet vil komme tilbake til den endelige utformingen av jordbruksfradraget i
forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Endringene i vil imidlertid inneholde følgende
elementer:
− En økning av det generelle fradraget fra 63 500 kroner til om lag 90 000 kroner.
− En økning i det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til om lag 190 000 kroner
Investeringstilskudd
Partene er enige om at bevilgningen til IBU videreføres med 634,5 mill. kroner. Det gis følgende
nasjonale føringer for forvaltningen av IBU-midler i 2020:
-Støtte til investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon skal prioriteres til produksjoner med
markedspotensial.
-Det skal særskilt prioriteres støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen
-I kornproduksjonen skal tilskudd til tørke- og lageranlegg prioriteres.
-I vurdering av lønnsomheten i investeringsprosjektene må det tas hensyn til det samlede
næringsgrunnlaget på bruket.
-Ulike eierformer skal likestilles ved prioritering mellom søknader.
-Små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte. Innen melkeproduksjon er det
særlig behov for å prioritere fornying av fjøs med 15-30 kyr.
-Det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd, herunder kravet om løsdriftsfjøs, og behov for
fornying av driftsapparatet.
-Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet til
implementering av EUs økologiregelverk skal prioriteres.
-Prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger skal prioriteres. Ved bruk av tre som
byggemateriale kan det gis ekstra tilskudd på inntil 20 pst. av ordinært innvilget tilskuddsbeløp,
med inntil 400 000 kroner utover maksimalt kronetak.
-Geitemelkprodusenter som omstiller til annen produksjon, og som selger hele kvoten gjennom
oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter, kan få ekstra investeringstilskudd på inntil 500 000
kroner. Dette tilskuddet kommer i tillegg til eventuell ordinær IBUstøtte. Lønnsomhetsvurderinger
må ligge til grunn for tildeling av støtte til ny produksjon. Muligheten for å søke om ekstra
investeringstilskudd gjelder t.o.m. 2020. Søknadene må fremmes i forbindelse med de ordinære
søknadsrundene i fylkene.
-Det kan innvilges investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller
minimum 10 måneders lagringskapasitet, avgrensa til 20. pst. av godkjent kostnadsoverslag for
tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt.

-Det kan bli gitt inntil 100 mill. kroner i risikolån. Tapsavsetningen skjer innenfor rammen av IBUmidlene.
Strategiske føringer fra det regionale partnerskapet er avgrenset til prioritering mellom ulike
produksjoner og mellom ulike områder i den enkelte regionen/fylket. Faglagene skal inngå i de
regionale partnerskapene.
-Maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer blir videreført med inntil 35 pst. av godkjent
kostnadsoverslag for investeringen. Den øvre grensen for tilskudd på 2 mill. kroner per prosjekt,
med unntak for Troms og Finnmark, blir også videreført.
Det vises til særskilt ramme for satsing på grøntnæringen. Det ordinære IBU-regelverket legges til
grunn for vurdering av tildeling av støtte. Dette innebærer at det for eksempel kan gis
investeringstilskudd til:
-Vanningsanlegg (faste investeringer), innstallering av lysanlegg i veksthus, tunell og andre
dekksystemer for frukt-, bær-, blomster-, grønnsaks- og potetproduksjon.
-Tilskudd til nyplanting innen frukt- og bærdyrking.
-Tekniske investeringer i lager og sorteringsanlegg.
-Tiltak som gir arronderingsmessige forbedringer og bedre driftsløsninger for frukt- og bærdyrking
kan inngå som en del av kostnadsoverslaget der disse kostnadene er vesentlige.
-Støtte over IBU-ordningen til omlegging fra fossil energi til fornybar energi i veksthus må sees i
sammenheng med støtte fra ENOVA. Det vises til omtale i statens tilbud angående bruk av
kommende års IBU-ramme i inneværende år. Det legges til grunn at ordningen fases ut. I 2019 kan
inntil 10 pst. av 2020-rammen overføres til 2019. Ordningen oppheves fra 2020.

Tilskudd til utsiktsrydding
Partene er enige om at Tilskudd til utsiktsrydding avvikles som egen ordning fra 2020.
Levering av søknader
Partene er enige om at det fra søknadsomgangen 2020 åpnes for at søknad om produksjons- og
avløsertilskudd og regionalt miljøtilskudd kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, mot et
trekk på 1 000 kroner per dag forsinkelsen varer. Partene er videre enige om at det fra
søknadsomgangen 2020 iverksettes et system for å sende ut varsel til foretak som ikke har levert
søknad om produksjons- og avløsertilskudd nært opp mot søknadsfristen.

