
 

PROGRAM 

Regional samling om bygdeutvikling  

Reisafjord hotell, Sørkjosen 16. og 17. juni 

Tirsdag 16. juni 

08.30 – 09.00 Frammøte, kaffe/te. 

09.00 – 09.15 Åpning og velkomst. 

09.15 – 10.30 Regional plan for landbruk i Troms 2014 – 2025 
Planens status og hovedsatsingsområder, v/ Synnøve Lode, Troms 
fylkeskommune 
Handlingsprogrammet med vekt på kommunene som aktør, v/ Fylkesmannen 

10.40 – 12.00 Regionalt bygdeutviklingsprogram med vekt på BU-strategiene 
v/ Fylkesmannen og Innovasjon Norge. 
 

Næringsretta tilskuddsordninger. Virkeområde, krav til søknader/prosjekter, 
frister mv. 
RUP, næringsfond og KR-midler, v/ Synnøve Lode, Troms fylkeskommune. 
Utrednings- og tilretteleggingstiltak, klima- og miljømidler, NMSK, tilskudd til 
skogbruksplanlegging, v/ Fylkesmannen. 
Bedriftsretta BU-midler, etablererstipend og bedriftsutvikling, 

bioenergiprogrammet, utviklingsprogrammet for lokalmat, grønt reiseliv og 
reinprogrammet, v/Innovasjon Norge. 
Sametingets virkemidler til næringsutvikling, v/ John Osvald Grønmo, 
Sametinget  

12.00 – 13.00 Lunsj. 

13.00 – 13.30 Næringsretta tilskuddsordninger forts. 

13.35 – 14.35 Forventninger til kommunene i finansieringssaker,  
v/ Gunnar Kvernenes, Innovasjon Norge. 

14.35 – 14.50 Pause. 

14.50 – 15.20 Finansiering og verdivurdering etter utbygging. 
Presentasjon av utbyggingsbruket til Linda og Jan-Harald Tørfoss i Reisadalen. 
Ombygging og modernisering av driftsbygning for kumelkeproduksjon. 
Reiselivsvirksomhet som tilleggsnæring. Nettopp innvilget finansiering til 
ombygging av fjøs. På gården er det et kvængårdsmuseum. Se også 
http://www.torfoss-fiskecamp.no/default.asp?pageid=6883  

15.30  Avreise til Tørfoss 

16.00 – 17.30 Befaring på utbyggingsbruket.  

18.00 – 22.00 Elvebåttur og middag i utmarka. Forbehold mht. vassføring i elva. 
 

Onsdag 17. juni 

07.30 – 08.20 Frokost 

08.30 – 10.00 Gruppearbeid: Vurdering av salgsverdien på utbyggingsbruket etter utbygging. 
Oppsummering av befaringen og gruppearbeidene. 

10.00 – 10.15 Kort orientering om gårdene vi skal besøke, kjørerute mv. 

10.20  Avreise til Manndalen og Kjerringdalen i Kåfjord. 

11.30 – 13.45 
 

Lunsj og besøk på Ravra gård v/ Reidun Helene og Bjørn Inge Mo. Har nettopp 
ferdigstilt ny driftsbygning for ku med melkerobot. Har også ysteri av nyere dato i 
tilknytning til driftsbygningen og produserer andre gårdsprodukter. Se også 
https://nb-no.facebook.com/RavraGardsprodukter. Muligheter for kjøp av gårdens 
produkter. 

14.00 – 15.00 Besøk hos Even Steinlien. Er i sluttfasen med ny driftsbygning for geit og samtidig 
sanert geitbesetningen. 
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