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fra kravet om taksameter og merking, hos 

Nordland fylkeskommune. Søknadsskjema 

og informasjon om drosjeløyver finner du 

på hjemmesiden til Nordland 

fylkeskommune.  
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Gårdsbruk som er godkjente tilbydere av 

Inn på tunet bruker dette merket 

 

Finn Inn på tunet-gård her: 

www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet 

 

For informasjon om Inn på tunet, se 

Statsforvalterens Inn på tunet-nettside: 

www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbr

uk-og-mat/Inn-pa-tunet/ 

 

 

Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk 4 

ganger i året. Målgruppen er kjøpere av 

Inn på tunet-tjenester i kommunene, 

godkjente tilbydere, gårdbrukere m.fl.  

 

Tips oss gjerne om andre som kan ha 

nytte av å motta nyhetsbrevet. 

 

Ønsker du ikke å motta dette 

nyhetsbrevet, send e-post til 

fmnoiro@statsforvalteren.no  

 

 

 

 

 
 

 

   
       
  
       
      

                    

 

                               

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inn på tunet-tilbydere trenger løyve for å 

drive persontransport mot vederlag med 

personbil. Endringer i yrkestransportloven 

1. november i fjor, har ført til at alle som 

oppfyller personlige krav til løyve, kan 

søke om, og få tildelt løyve av lokale 

løyvemyndigheter. Dette betyr at Inn på 

tunet-tilbydere som skal transportere 

brukere må søke om drosjeløyve og fritak 

Nye regler for Inn på tunet-tilbydere som tilbyr transport 

av brukere til og fra gården 

 

Over hele fylket inviterer Inn på tunet-

gårder til sosiale treff for å motvirke 

ensomhet.  

Stall Fagerbakken samarbeider med Vågan 

kommune om å gi et dagtilbud til sårbare 

eldre som skal motvirke ensomhet og 

passivitet pga. pandemien. Til dette 

arbeidet mottok Vågan kommune 300 000 

kr fra Statsforvalteren i Nordland.  

  

Nyhetsbrev om Inn på tunet 

Inn på tunet-gårder i Nordland motvirker ensomhet 

 Flere ganger i uka henter Camilla Eilertsen 

personer til sitt dagtilbud i Laukvika. De 

tilbringer dagene sammen og bl.a. lager 

fiskekaker, ser til dyrene, karder ull og 

spinner garn.  

Grønfjell gård i Rana og Hallarvik gård i 

Narvik er Inn på tunet-gårder som deltar i et 

nasjonalt pilotprosjekt kalt «Sammen mot 

ensomhet – gården for glede og samhold». 

Samvirket Inn på tunet Norge har fått midler 

fra Helsedirektoratet og samarbeider med 

utvalgte kommuner. Dette er et gratis 

dagtilbud til unge og eldre der gården er 

utgangspunktet for ulike aktiviteter ute og 

inne.  

 

 

 

 

Ønsker din kommune 

informasjon om Inn på 

tunet?  

 
 
Da kan denne gjengen hos 

Statsforvalteren i Nordland informere 

om:  

• Godkjennings- og 

kvalitetssikringsordningen  

• Dagaktivitetstilbud til 

personer med demens 

• Arbeid og livsmestring 

• Gården som pedagogisk 

ressurs 

 

Ta kontakt:   

E-post: fmnoiro@statsforvalteren.no  

Telefon: 75 54 78 46 

 

 

 

«Kommunene er stjernen i den nasjonale Inn på 

tunet-piloten som gjennomføres i Nordland» 

 

Dette sa landbruks- og matministeren i sin hilsen til 

deltakerne da startsskuddet gikk for pilotprosjektet i 

Nordland tidligere denne måneden. Kommunene 

Sortland, Hadsel, Vågan, Meløy og Bodø skal bidra til å 

gi svar på hvorfor flere kommuner ikke har et Inn på 

tunet-tilbud til innbyggerne sine. I Nordland skal vi 

spesielt se på tilbudet til elever i grunnskolen.  

 
 

 

 

 

 

Hos Stall 

Fagerbakken 

har de tatt 

frem rokken. 

Foto: Camilla 

Eilertsen 
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