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Bygdeallmenninger som lokal utviklingsaktør – Hva kan
Innovasjon Norge bidra med ? 



Innovasjon Norge skal være 

statens og fylkeskommunenes 

virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling 

i hele landet.

Formål Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse 

bedrifts- og samfunns-

økonomisk lønnsom 

næringsutvikling, og utløse 

regionenes næringsmessige 

muligheter.

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



Innovasjon Norges delmål

Flere vekstkraftige
bedrifter

Flere gode

gründere
Flere innovative 
næringsmiljøer



Kompetanse

Nettverk

Kapital

Vi er en sparringpartner
som tilbyr





•

Innovasjonsprosjekter innebærer 
høy risiko



•

Av 100 oppstarter:                 75                               17                               8             



De største risikofaktorene - Hvorfor mislykkes så mange?

Ikke behov i markedet

Tom for penger

Galt team

42 %

29 %

23 %

Kilde: CB Insights: “The Top 20 Reasons Startups Fail”

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/


Hva trenger Norge i årene fremover?

Vi skal omstille oss til et mer
grønt næringsliv og kutte 
klimagassutslippene med 55 %

Vi skal øke fastlandseksporten
med 50 % innen 2030

Skape 300 000 
nye jobber i hele landet
innen 2030

Photo: voss/Foap/
Visitnorway.com



Fokus på klima og bærekraft

Vi bør lære av naturens konstante evne til tilpasning, fornyelse 
og regenerering i måten vi tenker business og vekst på…



Positive effekter i et helhetsperspektiv

ProsjektBedrift

Ansvarlig næringsliv/Bærekraftrisiko
• Unngå skade
• Korrupsjon
• Krenkelse av menneskerettigheter
• Dårlige arbeidsforhold 
• Skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

• Ansvarlig tilnærming
• Aktsomhetsvurderinger
• Interessentanalyser
• Beste praksis i sin sektor

• Håndtering av klimarisiko

• Fysisk risiko

• Omstillingsrisiko

• Håndtering av annen miljørisiko

Miljøeffekter
Vannbehandling

Produksjon av fornybar energi
Reduksjon i utslipp av klimagasser

Bedre utnyttelse av biologiske ressurser
Reduksjon og håndtering av avfall

Energieffektivisering

Økonomiske effekter
Verdiskaping i Norge

Bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet
Bedriftens gjennomføringsevne

Eiernes avkastningskrav
Risikovurderinger

Samfunnseffekter
Helse og velferd

Et tryggere samfunn
Økt tilgang på utdanning

Økt dyrevelferd



Skog, trebasert industri og utmarksnæring har 
positiv politisk fokus
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Hva 
ønsker vi 
å oppnå?



Økt verdiskaping og jobbskaping
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Bidra til at Norge blir et lavutslipssamfunn
•

•

Attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere
•

•

•

•

Økt betalingsvilje og gjenkjøp
•

•



•

Innlandet – Eventyrlige muligheter

Innlandsstrategien

-

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en ledende posisjon 
innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

• Smart vareproduserende industri
• Landbaserte bionæringer (jordbruk og skogbruk)
• Teknologi (cybersikkerhet, XR og spill)
• Reiseliv



Innlandet har stort behov for å skape attraktive jobber og bolyst

www.innlandsstatistikk.no



Kilde: IN, SSB Prosjektbanken (NFR). 
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Innlandet fylkeskommune med offensiv satsing

Toten Kålrotpakkeri Foto: Jørgen Nordby
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Merkevaren Norge

Strategisk posisjonering

Den landbaserte bionæringen



NCE Heidner biocluster , Norwegian Center of Expertise 4 år
Visjon: Å være et internasjonalt anerkjent utstillingsvindu for 
bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. "Utviklet i 
Norge for et globalt marked«

NWC er tatt opp som Arena klynge i Norwegian Innovation 
Cluster programmet fra 2021
Visjon: Vi gir verden innovative og bærekraftige byggeløsninger
i tre

WoodWorks! Cluster er en komplett skog- og trebasert
næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge.

Innovasjon med basis i skog og landbruk 



105 mnok fra Grønn plattform for å lage en helsirkulær verdikjede for tre

Foto: (Erling Fløistad, NIBIO)

Skal utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall
innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million 
kubikkmeter innen 2030 

SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner 
tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn 
CO2 årlig innen 2030. 

I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire 
prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. 
Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i 
tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.



Prosjekt: Master høye 
trekonstruksjoner
• Næringsaktørene med Sweco, Norconsult, 

Moelven Limtre og Ringsaker Veg- og 
Takelement har utviklet verdensledende 
kunnskapsbase for høye trekonstruksjoner

• Kunnskapene om konstruksjon, akustikk, brann 
må spres ut fra teknologilederne i bedriftene 
til bredere lag av næring

• Derfor: Forskningsbasert master som utdanner 
sivilingeniører for fremtidens høye trebygg



Innovasjon Norge
Noen Virkemidler



For alle finansieringsordningene vektlegger vi: 

Verdiskaping i Norge

Bærekraft

Markedsaksept og vekstpotensial

Nyhetsverdi/Innovasjonshøyde

Gjennomføringsevne (Menneskelige og økonomiske ressurser)

Om IN er utløsende for prosjektet



• Virksomheter innen tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomhet, 
håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt og/eller regionalt 
marked  

• Konsulentmiljø, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljø, testsenter

• Innovasjonsmiljø, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskap og offentlige    
aktører er ikke naturlige søkere  

• Bedrifter som omfattes av definisjonen «bedrifter i vanskeligheter» (link) iht. EØS-regelverket  

• Bedrifter som nylig har fått avslag på sine søknader vil ikke kunne sende inn ny søknad med 
mindre man kan vise til vesentlig ny informasjon. 

Ordningen er næringsnøytral, men vi prioriterer ikke: 



IDEAVKLARING UTVIKLING VEKST
MARKEDS-
INTRODUKSJON

Markedsavklarings
-tilskudd

Kommersialiserings-
tilskudd

Oppstartslån

Mentortjenesten for gründere

Oppstartsfinansiering
For bedrifter under 5 år



IDEAVKLARING UTVIKLING VEKST
MARKEDS-
INTRODUKSJON

Innovasjonskontrakter

Miljøteknologiordningen

Bioøkonomiordningen

Finansiering for utvikling, vekst og skalering

Innovasjonslån og lavrisikolån

Generelle distriktstilskudd og distriktslån

IBU midler gjennom landbruksoppdraget



Grønt vekstlån
+
Grønt 
investeringstilskudd i 
distriktene



•

•

Hvordan 

Lån og tilskudd til miljøvennlige 
investeringer

Bidrag til store løft

Lån inntil 35 mill. kroner
Tilskudd i størrelsesorden 10-30 mill. 
kroner

Kombinasjon av virkemidler 

Getty Images
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Hvem 

Lån: Bedrifter i hele landet, prioriterer 
små og mellomstore bedrifter 

Tilskudd: Bedrifter i distriktene



•

Hva

Industrietablering innenfor nye 
verdikjeder

Produksjon av miljøvennlige produkter

Omlegging til mer miljøvennlig 
produksjon 

EUs taksonomi ligger til grunn for 
definisjon av «positiv miljøeffekt»

Getty Images
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Hvilke kostnader kan tas med?

Aktiverbare investeringer
Produksjonsutstyr
Produksjonslokaler
Immaterielle rettigheter

Implementering av investeringer
Tilpasning
Testing
Opplæring

Getty Images
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Hva omfattes ikke?

Ordinære driftsoppgaver 
Rutinemessige forbedringer 
Markedsføring og salg
Myndighetspålagte krav

Getty Images



•

Hvordan gå fram?

Få klarhet i investeringsbehov
Beskriv og kvantifiser miljøeffektene
Få fram betydning for bedriftens langsiktige 
lønnsomhet og konkurransekraft

Send inn en forespørsel om Rask avklaring
eller ta kontakt med lokalt kontor



•

Bioøkonomiordningen

Bedrifter som baserer sin virksomhet på ressurser fra hav, jord
og skog.

Bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, 
foredling og distribusjon av bioressurser.

Støttebeløp fra NOK 100.000 til 3.000.000, men kan gis høyere 

dersom det er nødvendig for verifisering og dokumentasjon av 

nye prosesser og produkter. 



Miljøteknologiordningen
– Millioner til grønn vekst!

• Miljøteknologi er nye løsninger som er bedre for miljøet 
sammenlignet med eksisterende løsninger

• Retter seg mot siste fase av et FoU-prosjekt før løsningen 
skal tas ut i markedet
• Planlegging, prosjektering, bygging og testing av demonstrasjonsanlegg.

• Alle bedrifter i alle sektorer med pilot- og 
demonstrasjonsprosjekter innen miljøtek. kan søke

• At teknologien er skalerbar er en forutsetning. 
Engangstiltak i enkeltbedrifter støttes ikke.

Foto: Hias.no



Kan gis inntil 20 % av 
innvilget tilskudd ekstra for 
bygging i tre. Inntil kr 
400.000,-



•



Kompetanse/rådgivning



Rådgivning og kompetanse

• Forretningsrådgivning (strategiutvikling)

• Immaterielle rettigheter

• Internasjonal rådgivning

• Eksportrådgivning

• EU rådgivning

• Kobling til eksterne kompetansemiljøer

• Egne kompetansetilbud som FRAM, kurs på nett mm



•

Målgruppe 
• Bedrifter med over 5 mkr og 

3 ansatte
• Klare ambisjoner og vilje til å 

investere tid og ressurser i å 
oppnå utvikling og vekst

Hva får bedriften? 
• 4-5 timers digital eller fysisk 

workshop 
• Innføring i nyttige verktøy 

for å identifisere muligheter i 
din bedrift, som gir grunnlag 
for drøfting av strategiske 
veivalg

• Sparring omkring deres 
forretningsmodell med 
fasilitator fra Innovasjon 
Norge.

BEDRIFTENS FORRETNINGSMODELL 
KOMMERSIALISERING AV 
INNOVASJONSPROSJEKTER

«Hvordan optimalisere 
forretningsmodellen gjennom å avdekke 
uforløste behov og potensial for vekst?»

«Hvordan lykkes raskest mulig med 
lavest mulig risiko i markedet med et 
utviklingsprosjekt?"

Målgruppe
• Bedrifter med over 5 mkr og 

3 ansatte
• Bedriften jobber med et 

utviklings-/ 
innovasjonsprosjekt har vilje 
til å investere tid og ressurser 
til å lykkes med å dette i 
markedet

Hva får bedriften?
• 4-5 timers digital eller fysisk 

workshop 
• Innføring i nyttige verktøy for 

en smidig og lønnsom 
tilnærming til markedsarbeid 
og innovasjon

• En fasilitator fra Innovasjon 
Norge.

STRATEGISK POSISJONERING

«Hvordan bygge attraktiv og unik 
posisjon i markedet, treffe kundene 
bedre, og øke salget?»

Målgruppe
• Bedrifter med over 5 mkr og 

3 ansatte
• Klare ambisjoner og vilje til å 

investere tid og ressurser til å 
arbeide med bedriftens 
posisjonering og 
merkevarebygging

Hva får bedriften?
• 4-5 timers digital eller fysisk 

workshop 
• Innføring i nyttige verktøy for 

en smidig og lønnsom 
tilnærming til markedsarbeid 
og innovasjon

• En fasilitator fra Innovasjon 
Norge.

BÆREKRAFT

«Hvordan identifisere mulige 
bærekraftstiltak i produktets livssyklus 
som kan styrke fremtidig posisjon og 
lønnsomhet?»

Målgruppe
• Bedrifter med over 10 mkr i 

omsetning og 5 ansatte
• Vareproduserende / industri.
• Klare ambisjoner og vilje til å 

investere tid og ressurser i å jobbe 
med bærekraftstiltak

Hva får bedriften?
3-4 timers digital eller fysisk 
workshop En felles gjennomgang av 
produktets reise fra ide til avvikling, 
for å avdekke mulige bærekraftstiltak.

KLYNGE-/NETTVERK

Målgruppe
• Etablerte nettverk og klynger. 
eller
• Bedrifter i INs målgruppe som 

ønsker å se på muligheter for 
kommersielt samarbeid.

Hva får  bedriften?
• 4-5 timers digital eller fysisk 

workshop 
• Innføring i nyttige klyngeverktøy 

gir grunnlag for drøfting av 
strategiske veivalg for 
flerbedriftssamarbeid

• Sparring med fasilitator og 
klyngerådgiver fra Innovasjon 
Norge.

«Hvordan jobbe sammen med andre 
for å oppnå mer, og løse felles 
utfordringer?»

Aktuelle utgangspunkt for workshops for bedrifter i Innlandet



Sammendrag lån i Innovasjon Norge







Arbaflame
Bærekraftig alternativ til kull, 

patentert metode som sparer 90 % av CO2 utslipp vs. kull





Aktuelle innovasjonsprosjekter innen: Digitalisering – Bærekraft – Energi –
Utmarksnæringer – Jakt – Fisk - Reiseliv – Rekreasjon i tillegg til trebyggerier og 
prosessindustri…….. 



Våre tjenester innen grønn omstilling 



Informasjon om 
ordninger landbruk

https://www.innovasjon
norge.no/no/tjenester/la
ndbruk/

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/


Eagle Nest Eco Lodge
Hotellsuite i fjellveggen på Sel

Foto: Eagle Nest Eco Lodge

• Dere forvalter ressurser med økende etterspørsel

• Utviklingsprosjekter innen bærekraft og digitalisering tiltrekker seg unge 
talenter

• Opp til dere om allmenningene, sammen med 
virkemiddelapparat og finansinstitusjoner, kan være lokale utviklingsaktører

• Dere må ha initiativet!


