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overdras fra en generasjon til neste. Inn på 

tunet kan i så måte være en mulighet for å 

skape flere arbeidsplasser på gården.  

 
Veiledere ligger på nettsidene til 

Fylkesmannen.  

  

     
 Fylkesmannens nettsider om Inn på tunet er oppdaterte 
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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 

Fylkesmannens 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@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

 

 

      

      

                    

 

                               

 

 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Nordland har oppdatert 

sin veileder om generasjonsskifte - 

eierskifte på gård. Generasjonsskifte 

handler om overdragelse av store 

verdier, der arbeidsplassen, hjemmet, 

og slektsgården skifter eier.  

 

Hensikten med veilederen er blant 

annet å bidra til å se hvilke muligheter 

som finnes når driften av gården skal 

Ny veileder for generasjonsskifte på gård 

Koronapandemien har ført til at mange 

eldre og seniorer er ensomme. Det sosiale 

fellesskapet har falt bort fordi aktiviteter 

og møteplasser har vært stengte. 

Fylkesmannen i Nordland har nå fått 15 

millioner kroner til tiltak for å motvirke 

ensomhet og passivitet.  

 

llustrasjonsfoto (Ingrid Roaldsen / Fylkesmannen i Nordland) 

Nyhetsbrev om Inn på tunet 

Søk tilskudd til aktivitetstiltak for eldre 

Hvem kan søke? 

Kommuner, fylkeskommune, 

interkommunale selskaper, frivillige- og 

ideelle organisasjoner kan søke om støtte til 

prosjekter og tiltak. Søknadsfrist er 1. 

september i år. Det kan sendes søknad i 

samarbeid med private tjenesteytere. Dette 

betyr at kommuner blant annet kan søke 

om støtte til aktiviteter på Inn på tunet-

gårder.  

Inn på tunet er en type tilbud som kan bidra 

til mer aktivitet og fungere som en sosial 

møteplass for eldre og seniorer. 

Les mer om ordningen og regelverk for 

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet på 

nettsidene til Fylkesmannen i Nordland. 

 

I 

 

Ønsker din kommune 

informasjon om Inn på 

tunet?  

Da kan denne gjengen hos 

Fylkesmannen i Nordland informere 

om:  

• Godkjennings- og 

kvalitetssikringsordningen  

• Dagaktivitetstilbud til 

personer med demens 

• Arbeid og livsmestring 

• Gården som pedagogisk 

ressurs 

 

Ta kontakt:   

E-post: fmnoiro@fylkesmannen.no  

Telefon: 75 54 78 46 

 

Fylkesmannen i Nordland har oppdatert nettsidene 

om Inn på tunet. Kjøpere av Inn på tunet-tjenester, 

tilbydere, gårdbrukere m.fl. kan nå lettere finne frem 

til relevant informasjon. De nye nettsidene finner du 

ved å gå inn på Fylkesmannens nettsider, under 

fagområde Inn på tunet, eller følg denne lenken: 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/landbruk-og-

reindrift/Inn-pa-tunet/ 
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