
Støtte til frukt og bær 2015  
 

 

                                  

Vemund Aartun 



I løpet av møtet… 

• Retningslinjer for støtte til frukt og bær 2015. 

 

• Innhald i søknaden 

 

• Korleis søkje Innovasjon Norge om støtte 

 

• Saksgangen frå løyving til sluttutbetaling av støtte 
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Løyvingar i 2014 

• 6,1 mill i investeringstilskot til frukt av bær (1,6 mill i 2013) 

 

• 15 % av samla løyving på 39,6 mill. 

 

• 26 gardsbruk fekk investeringstilskot til frukt og bær (16 i 

2013) 
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Plan for løyvingar i 2015 

• Målsetjing at 15 % av løyvingar skal gå til frukt og bær 

• Føresetnad: Gode nok søknader  

 

• Eventuelt endra fordeling av midlar i 3. kvartal 

 

• Godt gjennomarbeidde søknader om støtte til frukt 

og bær må vere inne hos Innovasjon Norge seinast 

i mai 2015! 
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Krav til søknader 

• Planane må byggje på tett-plantingsprinsippet (Ad Wisse) 

med tilrådde tretall pr. da.  

• Arealkrav: minst 5 dekar for konvensjonell drift og minst 

3 dekar for økologisk drift. 

• Sortar/kulturar og dyrkingsystem i samråd med 

fruktmottaket og rettleiingstenesta.   

• Mindre areal kan godkjennast (nye kulturar, heksekost). 
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Krav til søknader 

• Frukt- og bærdyrking skal, eller vil kunne utgjere ein 

vesentleg del av inntekta. 

 

• Ferdigstilt i løpet av 3 år.  

• Løyvingsår + 3 år er absolutt maksimal prosjektperiode. 

 

• Drøft søknaden med Innovasjon Norge før du 

sender inn søknaden. 
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Godkjende ryddekostnader 

• Arbeid med rydding av gamle tre og ymse tilrettelegging 

av arealet for nyplanting. 

• Det kan berre gjevast tilskot til rydding dersom 

nyplanting av tilsvarande areal inngår i planen.  
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Godkjende plantekostnader 

• Plantar 

• Plantearbeid 

• Oppbinding 

• Evt. dekkesystem og anlegg for vatning og gjødsling av 

moreller, plomme, pære, eple, bringebær og jordbær. 

• Tunellar til bringebær og jordbær  

• Hjortegjerde 
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Avgrensingar  

Arrondering av arealet og vedlikehald av grøfter blir 

ikkje støtta.  

 

Oppstarta prosjekt blir ikkje støtta. 

«Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før 
søknad om tilskudd er avgjort av Innovasjon Norge» 
 
Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i 
landbruket, 01.01.2015  
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Godkjende kostnader pr dekar 

Rydding av frukthagar -   inntil 12.000 kr/da.  

Planting av eple og pære -   inntil 75.000 kr/da.  

Planting av plomme -   inntil 50.000 kr/da.  

Planting av moreller -   inntil 100.000 kr/da.  

Tunell for bringebær -  inntil 85 000 kr/da. 

Tunell for jordbær -  etter tilbod frå leverandør 

Hjortegjerde -     inntil  5 000 kr/da. 

 

Inntil kr 350,-/time kan godkjennast i timesats for eige 

arbeid ved rydding og planting. 
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Støttesatsar 2015 

• Inntil 25 % tilskot til rydde- og plantekostnader -

konvensjonell fruktdyrking.   

• Inntil 40 % tilskot til rydde- og plantekostnader. - 

økologisk dyrking. 

 

• Tilskotet blir redusert dersom det er gitt erstatning til 

nyplanting, grunna plantesjukdommar. 

 

• Før utbetaling må støttemottakar dokumentere at arealet 

er godkjend av Debio for økologisk fruktproduksjon.  
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Vedlegg 

• Uttale frå frukt-/bærmottak og rettleiingstenesta om val av 

kulturar og sortar 

• Dekningsbidragskalkyle utarbeidd av NILF, 

http://www.landbruksforum.no/frukt/kalkyle/ 

• Kart som viser rydding og planting, http://gardskart.skogoglandskap.no/ 

• Kostnadsoverslag for rydding og planting - hjelpeskjema 

• Næringsoppgåve for førre inntektsår 

• Sjølvmelding til søkjar, og eventuelt til sambuar/ektefelle, førre 

inntektsår 
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Vedlegg, framhald 

• Søkjarar som vel andre salskanalar enn godkjende 

fruktmottak, må dokumentere at denne forma for sal gir 

ein trygg omsetnad til prisar som forsvarar investeringa i 

nytt plantefelt. 

 

• For meir informasjon, sjå nettsida vår. Under menyvalet 

«Landbruk og tilknytt verksemd» er det relevant 

informasjon: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-

Norge/Sogn-og-Fjordane/ 
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http://www.landbruksforum.no/frukt/kalkyle/ 
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http://www.landbruksforum.no/frukt/kalkyle/ 
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http://gardskart.skogoglandskap.no 
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http://gardskart.skogoglandskap.no 
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Investerings- og finansieringsplan 
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Bruk rett søknadsskjema! 

• Søknaden fyller du ut på www.innovasjonnorge.no.  

• Gå inn på Min side:  

• Registrer deg som brukar.  

• Fyll ut søknaden.  

• OBS! Bruk rett søknadsskjema:  

• Investeringar i tradisjonelt landbruk, kjøp av 

eigedom og tilleggsareal  

• Søkt om erstatning grunna plantesjukdommar? 

• Evt. fått utbetalt erstatning grunna plantesjukdommar? 

• Informer om dette i søknaden. 

• Legg ved vedtak om erstatning. 

• Hugs å sende med alle vedlegga! 
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http://www.innovasjonnorge.no/ 
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Rull heilt ned på nettsida. Her finn du 
info om landbruk 

Relevante lenkjer 



http://www.innovasjonnorge.no/ 
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Relevante lenkjer 



http://www.innovasjonnorge.no/ 
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Relevante dokument 



Saksgangen  

• Om du har brukt rett søknadsskjema:  

• Investeringar i tradisjonelt landbruk, kjøp av 

eigedom og tilleggsareal  

• Søknaden blir sendt (elektronisk) til landbruksetaten i 
kommunen. 

• Landbruksetaten kommenterer planen og gir si tilråding. 
• Innovasjon Norge behandlar søknaden.  

 
• Hugs å sende med alle vedlegga! 
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Sjekkliste for gjennomføring av prosjekt 
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Før timelister fortløpande 
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Utbetaling av støtte 

• Er utmålt tilskot over 50.000 kr, kan det gjerast 

delutbetalingar.  

• Delutbetaling i samsvar med framdrifta: 

• Skal minst gjennomført tilsvarande del av 

prosjektet, i høve delutbetaling. 

 

• Utbetalingsanmodning: 

• Før opp påløpte kostnader 

• Gjennomført tiltak 

• Send utbetalingsanmodning til landbruksetaten i 
kommunen. 
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Utbetalingsanmodning 
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Utbetaling av støtte 

Innsending av dokumentasjon for sluttutbetaling: 

 

• Prosjektrekneskap attestert av autorisert 
rekneskapsførar. 

• Timelister for eigeninnsats. 
• Stadfesting frå landbruksetaten i kommunen om at 

prosjektet er gjennomført som planlagt.  

• Landbruksetaten i kommunen skal synfare og 

kontrollmåle feltet. 

• Utbetalingsskjema. 
• Søknad om rentestøtte: stadfesting frå bank 

om endeleg lånebeløp til prosjektet. 
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Utbetaling av støtte 

• Søkt om erstatning grunna plantesjukdommar? Ikkje 
delutbetaling til prosjektet, men kun sluttutbetaling. 
 

• Bli ferdig innan fristen for sluttutbetaling. Ta evt kontakt 
med Innovasjon Norge om forlenging av fristen.  
 

• Endringar i planane undervegs? Gje melding til 
Innovasjon Norge. 
 

• Ikkje høve til tilleggsløyving. 
 

• Løyving på grunnlag av kostnadsoverslag. 
• Sluttutbetaling på grunnlag av prosjektrekneskap. 
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Spørsmål? Ta kontakt 

Kontaktpersonar: 

Tor Holsen, tlf: 57 82 57 52 

Vemund Aartun, tlf 57 65 19 56 

 

Info på nettsida vår: www.innovasjonnorge.no 

 

Påminning: 

Drøft søknaden med Innovasjon Norge før  

du sender inn søknaden. 
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