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Hva kan Innovasjon 
Norge bidra med til 
utvikling av 
saueholdet? 

Geir Skadberg, 19.oktober 2013
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Takk!



Grasfylket Rogaland
95/60/40
10/20/30



Næringslivet 
i regionen/
fylket går 
svært godt
utfordrende 
for 
landbruket



Landbruket i 
Rogaland (2010);

Sysselsetting 
fordelt på 
produksjon, 
årsverk à 1875 
timar



Verdiskaping i jordbruket fordelt på 
ulike produksjonar
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Formål BU-midlerne
.... ”å legge til rette for næringsutvikling som danner 
grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og 
desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets 
ressurser generelt og landbruks-eiendommen spesielt”.

…. ” legge til rette for et landbruk der kvinner og menn gis 
like muligheter.”



For 2013;
• 35,31 mill bedriftsretta tilskudd

• 67,40 mill ramme rentestøtte

• 70% distrikt/30% Jæren

• 75% (tilskudd)/85% (rentestøtte) 

tradisjonelt

• 25% (tilskudd)/15% (rentestøtte) 

bygdenæringer

8



9

Fylkesvise BU-midler - type midler
Tilskudd
• etablererstipend
• bedriftsutvikling
• investeringer
• generasjonsskifte

Rentestøtte
• tilskudd til nedskriving av rente for lån opptatt til 

investeringsformål



Per Johan Lyse
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….hod Innovasjon Norge
• Søknad mottatt 28.januar 2013 
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….hos Innovasjon Norge

• Svar/vedtak 12.februar 2013
• Tilskudd kr 300 000 (ca 22%)
• Rentestøtte 1 mill (71%)

• Utbetalinger, vilkår osv
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Noen tall, 2011 - 2013
Helt nye sauehus –hos Innovasjon Norge 
Rogaland;

• 16 hus
• snitt flokkstr 178 vfs (75 – 300)
• snitt kostnad 1,4 mill
• snitt vel kr 7 800 per vfs

I tillegg mange «ombygginger».
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Landbrukslån

Formål
• Næringsformål

• investeringer, eiendoms-
overdragelse, tilleggsareal

• Bustadformål
• ny og utbedring, ikke avgrensing

i areal m.m.
Vilkår
• Betydelig næringsinntekt fra landbruket
• Samme rente for alle personlige landbrukskunder
• Flytende rente, rentebinding i 3 eller 5 år
• Effektiv rente ca 3,70 % 
• Ingen gebyr
• Pant i fast eiendom eller løsøre innenfor 90%



«Den vanskelige samtalen(?)»
• Isolert/uisolert
• Større areal til lemmingsgarder.
• Størrelse fôrrom
• I-Mek inkl. kraftfôrautomater
• Saueprosjekt på Jæren

 Lønnsomhet
 Distrikt mm.
 Landskapshensyn
 Totalproduksjon/-økonomi
 i tre
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Kan bygdenæringer styrke eller erstatte eksisterende 
produksjoner på garden?



Eller har du «helt 

andre» forretnings-

ideer?
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Takk for meg!! 
Og vær stolt bonde!


