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Bygdeutviklingsmidler 

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i 

landbruket 

 

§1  Formål 

Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i 

landbruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom 

verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert 

landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets 

ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 



Inn på tunet – Bruk av gårdsbruk i 
omsorgsarbeid  

Vi skal bidra med å utvikle kvalitetssikrede og 

samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som 

arena. 

 

• Kompetansehevende tiltak (IN/FM og nettverket) 

• Skape møteplasser for erfaringsutveksling (IN/FM/NV) 

• Øke tilbyders innsalgs- og markedsføringskompetanse 

• Flere nye Inn på tunet-tilbydere  
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1. Hvilke grupper ønsker jeg å jobbe med? 
2. Hva passer inn i min livssituasjon? 
3. Hvilket behov har 

kommune/fylkeskommune/pårørende? 
4. Betalingsvillighet? 
5.   Utvikle minimumstilbud for kundegruppa 
6.   Test løsningen på de rette (eller relevante?) kundene 
7.   Evaluer  gjør nødvendige endringer, test igjen! 
8.   Gjør nødvendige investeringer 
9. Start opp  

Hvor starter etablereren? 



http://businessmodelgeneration.com http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

 
• Hvem er partnerne våre? 
• Hvilke leverandører har 

vi? 

 
• Hvilke kjerneaktiviteter 

må vi selv utføre for å 
levere verdiløftet? 

 
 

 
  

 
• Hva slags verdi gir vi 

kundesegmentene våre?  
• Hvilket problem løser vi 

for kundene? 
• Hvilke kundebehov 

tilfredsstiller vi? 
 
 

(Bedre livskvalitet,  
Fritid, utsetter innleggelse) 

• Hvilken type relasjon har 
vi til våre 
kundesegment? 
 

(Venner, familie..) 

 
• Hvem skaper vi verdi for? 
• Hvem er våre viktigste 

kunder? 
 
 

(Eldre 
• Pårørende 
• Kommune) 

 
• Hvilke ressurser trenge vi 

for å oppfylle verdiløftet? 
 

(Fysiske, kompetanse, 
mennesker) 

• Gjennom hvilke kanaler 
når vi våre kunder? 
 

(Direkte, tlf., mail…) 
 

 

 
• Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen? 

 
(Lønn, transport, hus…) 

 
• Hva tar vi oss betalt for i dag? 
• Hvordan tar vi oss betalt? 
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Hvilke muligheter finnes? 
• Etablererskole  http://etablere.abutvikling.no/ 

Før evt søknad må godkjenningsordning i Matmerk være 
i gang. 

• Etablererstilskudd fase 1 (utvikling) og 2 (etablering): 

 75% av kostnadsoverslag 

• Investeringer i bygg og fast anlegg 
 30% av kostnadsoverslag 
   

Ingen søknadsfrist 
Elektronisk søknad ligger på www.innovasjonnorge.no  
 

http://etablere.abutvikling.no/
http://etablere.abutvikling.no/
http://www.innovasjonnorge.no/


www.innovasjonnorge.no 

•  Gründer 
• Forretningsmodell – her ligger mal som kan lastes ned 

 
 
 
 

• Landbruk  
• Inn på tunet: Bruk av gårdsbruk i omsorgsarbeid  

Eller ta kontakt med: 

Mari Pandum mapan@innovasjonnorge.no 

 

http://www.innovasjonnorge.no/
mailto:mapan@innovasjonnorge.no

