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Hvorfor 

Utviklings- og tilretteleggingsmidlene har flere formål: 

 Bidra til økt matproduksjon 

 Bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket  

 Bidra til utvikling av andre landbruksbaserte næringer 

 

 

Hvem 

Målgruppen for de fylkesvise utviklings- og tilretteleggingsmidlene er organisasjoner, institusjoner, 

kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket.  

 

 

Hva 

Midlene skal primært brukes til: 
 Å støtte opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping 

regionalt. 

 Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærjordbruket samt optimisme og 

framtidstro blant aktive jordbrukere. 

 Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer som 

er i samsvar med regionale satsingsområder. 

 Kompetanseutvikling, med formål å legge til rette for en næring, fagmiljøer eller klynger 

(ikke gjennomføring av enkeltkurs). 

 Fellesprosjekter med andre aktører (partnerskap) og fellestiltak der prosjektet er av 

vesentlig betydning for landbruksrelatert næringsutvikling/bygdenæringer. 
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Hvordan 

Søknad leveres primært elektronisk. Søknadsskjema finner du på Fylkesmannens hjemmeside 

(Elektronisk søknadsskjema tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak).  

 

 

Kriterier ved vurdering av søknader: 
 Prosjektene må bidra til å øke og/eller sikre sysselsettingen og/eller verdiskapingen i 

landbruket eller i næringer tilknyttet landbruket. 

 Prosjekt som har gårdbrukeren, gårdsdriften og gårdens samlede ressurser i fokus, 
prioriteres.  

 Prosjekt som bidrar til nytenking og kultur for nyskaping og markedsorientering prioriteres. 

 Prosjekt som bidrar til å utløse andre ressurser og virkemidler prioriteres. 

 Støtte kan gis til igangsetting/initiering av aktiviteter/tiltak, men ikke til drift eller gjentatt 
gjennomføring. 

 Bedriftsutvikling på enkeltbruk eller grupper av enkeltbruk (som naturlig faller inn under 
Innovasjon Norges virkemiddelbruk) støttes ikke.  

 Studieturer støttes kun når de inngår som en naturlig del av et større prosjekt, og der 
søknaden er godkjent før prosjektet er igangsatt. 

 Arrangement av typen ”publikumsfestivaler” støttes ikke. 

 Prosjekter der målsettinga kun er å øke bolysten støttes ikke. 

 

 
Det gis tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 

 

Annet 

For mindre tiltak (kurs, studieturer etc.) som ikke inngår som del av et større prosjekt, knyttet til 

rekruttering, likestilling og kompetanse, henvises til Nordland fylkeskommune.  

 

For utfyllende informasjon om de fylkesvise utviklings- og tilretteleggingsmidlene vises til 

Fullmaktsbrev til Fylkesmannen fra Landbruks- og matdepartementet og Regionalt 

Næringsprogram for landbruket i Nordland 2013 - 2016.  

 

 

Kontaktpersoner:  

Toril Austvik  tlf 75 54 78 43,  e-post: fmnotau@fylkesmannen.no 

Alf Thynes  tlf 75 54 78 45,  e-post: fmnoath@fylkesmannen.no 

Ingvill Bang   tlf 75 54 78 23, e-post: fmnoinb@fylkesmannen.no 

Hanne-Sofie Trager  tlf 75 54 78 22, e-post: fmnohtr@fylkesmannen.no 

John Kosmo   tlf 75 54 78 48,  e-post: fmnojko@fylkesmannen.no  
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