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Midtnorsk Trebåtverksted - søknad om støtte til utvikling av bedriften

Rådmannens forslag til vedtak:

Midtnorsk Trebåtverksted AS innvilges en støtte på kr. 60.000 fra kommunalt næringsfond Inderøy. 

Midlene skal brukes til konsept- og kompetanseutvikling knyttet til utvikling av bedriften, for utvikling 
av maritimt handverk og samhandling med andre aktiviteter på Kjerknesvågen.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra Inderøy kommunale Næringsfond
2 Prosjektplan

Bakgrunn

Ut fra et totalt kostnadsbilde på kr. 120.000 søkes det om kr. 60.000,- fra kommunalt næringsfond for å 
utvikling et maritimt handverk og samhandling med andre aktiviteter på Kjerknesvågen. 

Midtnorsk Trebåtverksted AS er et aksjeselskap stiftet 1. februar 2012. Eierer er Per Olav Lorentsen, 
Johan Andre Lyngseth Bulling og Jakob Olav Wibe. Bedriften tar på seg oppdrag innenfor rehabilitering 
og trearbeid på eldre båter. Alle tre eierne jobber i bedriften delvis på deltid og delvis på heltid, totalt 
ca to årsverk. Samarbeidet med Kjerknesvågen Kai- og båtforening er svært positivt og har ført til at 
slippen har fått ny vogn og nytt spill. Det er også satt opp et verksted i en presenningshall i tilknytting til 
slippen. Verkstedet er innredet med innkjøpte snekkerimaskiner egnet for trearbeid på større fartøy. 
Tilgangen på oppdrag oppleves som god, men noe ujevn. Det største enkeltoppdraget til nå er 
rehabilitering av MB Hauka. I tillegg utføres det løpende vedlikehold på Jekta Pauline. 

Samarbeidet mellom Midtnorsk Trebåtverksted og Kjerknesvågen Kai- og båtforening er viktig årsak til 
at det gode trebåtmiljøet på Kjerknesvågen, begynner å bli kjent i miljøet langt utover Trøndelag.



Bedriftens hovedmålsetting er å sikre varig drift og tilpasse drifta til framtidige behov i markedet. De 
ønsker etter hvert å utvide sitt konsept ved å inkludere kulturbasert næring. Bedriften mener at dette 
vil kunne bidra til å gjøre Kjerknesvågen til et mer attraktivt sted for andre aktører for å drive 
næringsvirksomhet innenfor beslektede driftsmodeller.

Bedriften skisserer følgende hovedaktiviteter for sitt utviklingsarbeid:

Lage en utviklingsplan
Etablere horisontalt nettverk
Studiereiser
Utvikle underleverandørnettverk

Vurdering

Bruk av det kommunale næringsfondet på omsøkte prosjekt fordrer at det ligger inn under 
hovedmålsettingen for disse midlene. I pkt 3. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy 
heter det at ”Støtte bør prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være 
forretningsplanutvikling, produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving. 
Mindre investeringer i nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan også støttes, men da med 
maksimal støttesats på 25 %.

Etter rådmannens vurdering er dette et prosjekt som klart faller inn under målsettingene for tildeling av 
midler fra næringsfond. Bedriften er vel et år gammel og må kunne vurderes fortsatt å være i en 
etableringsfase, og det virker framtidsrettet at bedriften gjennom konsept- og kompetanseutvikling, nå 
ønsker å utvikle seg videre. Bedriften har ikke tidligere søkt om midler fra næringsfondet.

Rådmannen legger i sin vurdering legge vekt på det nære samarbeidet med Frivilligheten på 
Kjerknesvågen generelt og Kjerknesvågen Kai- og båtforening spesielt. Dette er en framtidsrettet og 
fornuftig kopling sett i relasjon til en økt maritim virksomhet i kommunen og indre del av 
Trondheimsfjorden. En støtte til dette prosjektet er etter rådmannens vurdering også en indirekte 
støtte til vedlikehold av Jækta Pauline. Pauline er bokstavlig talt et ”flaggskip” som burde ha vært synlig 
på fjorden i langt større grad, enn hva tilfelle er i dag.

Rådmannen vil ut fra en total vurdering tilrå at Midtnorsk Trebåtverksted innvilges det omsøkte beløp 
på kr. 60.000.

Konklusjon
Se rådmannens forslag til vedtak.
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Prosjektplan for utvikling av maritimt handverk i samhandling med 
andre aktiviteter på Kjerknesvågen

1.   Mål og rammer

1.1   Bakgrunn

Etter mange års erfaring og utdannelse innenfor området maritimt handverk og bruk/drift av 
eldre båter og fartøyer, startet Johan André Lyngseth Bulling og Per Olav Lorentzen høsten 
2009 virksomhet på Kjerknesvågen. Høsten 2011 ble Jakob Olav Wibe tilknyttet 
virksomheten. 1. februar 2012 stiftet Per Olav Lorentzen, Johan André Lyngseth Bulling og 
Jakob Olav Wibe aksjeselskapet Midtnorsk Trebåtverksted AS. Dette for å få en enhetlig 
struktur på arbeidet.

Oppdragene har frem til i dag kommet innenfor rehabilitering og trearbeid på eldre fartøyer. 
Samarbeidet med Kjerknesvågen Kai- og båtforening har ført til at slippen har fått ny vogn og 
nytt spill. Det er også satt opp et verksted i en presenninghall i tilknytning til slippen. 
Verkstedet er innredet med innkjøpte snekkerimaskiner egnet for trearbeid på større fartøy. 
Tilgangen på oppdrag oppleves som god, men noe ujevn og forutsetningene for å påta oss
oppdrag er gode slik det nå er tilrettelagt på Kjerknesvågen. Det største enkeltoppdraget til 
nå er rehabilitering av Hauka. I tillegg utføres det løpende vedlikehold på Pauline. 

Kjerknesvågen Kai- og båtforening er svært positiv og bidrar med å legge til rette for vår 
virksomhet. Deres motiv er etter det vi forstår å bygge opp under et større maritimt og et 
attraktivt miljø på Kjerknesvågen. Det gode trebåtmiljøet på Kjerknesvågen begynner å bli 
kjent i miljøet langt utover Trøndelag. Dette har økt besøket i gjestehavna og etterspørselen
på slippsetting av større fartøyer. I Midt-Norge, og Trondheim spesielt, er miljøet for bevaring 
av eldre båter stort. Dette miljøet består av idealister som opptrer både som enkeltpersoner 
og i flokk for å dyrke denne interessen. Disse er ofte organisert i Forbundet Kysten og i 
Kystlag tilknyttet dette. Miljøet på Kjerknesvågen skaper en levende havn. Det er ”alltid” folk i 
nærheten av en trebåt. Enten utføres det vedlikehold, eller andre bare opplever lukten og 
miljøet. Mao. rett og slett rekreasjon. Kjerknesvågen har da også i flere år skåret høyt på 
landsdekkende kåringer av beste gjestehavn.

Kjerknesvågen kai- og båtforening har i samarbeid med PRAKSIS arkitekter AS utarbeidet et 
hefte som beskriver ”konseptet” Kjerknesvågen ”Prosjekt 0721 – Kjerknesvågen”. Dette 
heftet vedlegges til informasjon. Dette peker på de muligheter som ligger i miljøet. Gjennom 
mange år er det også skapt et godt innhold i konseptet både lokalt og i samarbeid med Den 
Gylne Omveg. Dette er det på Kjerknesvågen stor interesse for å utvikle videre. 

Vi ønsker å utvikle vår virksomhet i tråd med disse mulighetene, og samtidig finne ”vår” plass 
i denne helheten. For vår del er motivet å finne en driftsform/konsept som gir mest mulig jevn 
aktivitet over hele året, noe som igjen gir større marginer/sikkerhet for driften. 

Vi ser muligheter innenfor videre utvikling av verkstedet med rehabilitering og bygging av 
båter/fartøyer, videre drift og vedlikehold av fartøyer, oppbygging og utvikling av et 
kystmuseum samt formidling av dette. Innenfor en besøksnæring hvor målgruppen er 
regionalt næringsliv og offentlig forvaltning.

For hele miljøet på Kjerknesvågen er det en utfordring å kombinere frivillighet /dugnad med 
næringsliv, slik at miljøet som det fremstår i dag også kan bringe kommersielle element inn i 
dette miljøet. Denne samhandlingen kan være en utfordring som en ikke er bevisst på
hvordan den skal handteres. I samarbeid med Kjerknesvågen Kai- og båtforening tror vi 
dette kan være mulig.
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1.2   Prosjektmål

Prosjektet skal arbeide for å realisere/utrede mulighetene våre til å bli et betydelig aktivum 
for miljøet på Kjerknesvågen.

1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting

Prosjektets hovedmålsetting er å sikre varig drift av Midtnorsk Trebåtverksted AS og tilpasse 
drifta til framtidige behov i markedet. Vi vil utrede muligheter for å utvide vårt konsept ved å 
inkludere kulturbasert næring.

Dette vil kunne bidra til å gjøre Kjerknesvågen til et mer attraktivt sted for andre aktører å 
drive næringsvirksomhet innenfor beslektede driftsmodeller.

For å oppnå dette er det viktig å sikre at hele området utvikles innenfor ”ett konsept”.
Sentralt i dette er det viktig å utvikle og sikre vår egen drift, samtidig som det drives en 
kulturbasert næringsutvikling som bygger på det miljøet som er etablert omkring 
båtforeningen og ”bua” (butikken). I sum skal dette gi et bedre driftsgrunnlag for alle de 
aktiviteter som bygges opp i området. 

1.2.2 Delmål for prosjektet

Et viktig delmål for prosjektet er å bidra til at Kjerknesvågen blir et enda bedre sted å bo. 

1.3   Rammer

Arbeidet gjennomføres i 2013. Vi utfører arbeidet selv og samarbeider med Kjerknesvågen 
Kai- og båtforening.

2.    Omfang

2.1 Oppgavespesifikasjon

Utvikle vår virksomhet i tråd med mulighetene på Kjerknesvågen, videre å finne ”vår” plass i 
denne helheten. For vår del er motivet å finne en driftsform/konsept som gir mest mulig jevn 
aktivitet over hele året noe som igjen gir større marginer/sikkerhet for driften. 
Prosjektet skal videre bidra til å finne og utvikle et kulturbasert konsept som passer for 
framtidig utvikling av vår virksomhet på Kjerknesvågen.

3.    Prosjektorganisering

3.1   Ansvarsforhold

Prosjekteier (PE): Midtnorsk Trebåtverksted AS
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4.    Planlegging, oppfølging og rapportering

4.1 Hovedinndeling av prosjektet

Prosjektet deles inn i fire hoveddeler:
• Basert på Kjerknesvågen kai - og båtforening sine planer for en kulturbasert 

næringsutvikling (konseptutvikling), lage en plan for utvikling av vår virksomhet.
• Utrede nye driftsformer for vår virksomhet med økonomiske beregninger.
• Utvide vår kompetanse for å sikre ei varig drift
• Etablere og utvikle nettverk lokalt på Kjerknesvågen, i Inderøy og i Den Gylne Omveg, 

videre nettverk basert på fagkompetanse så som fartøyvernsentre i Norge og 
internasjonalt.

• Besøke og studere steder med suksess innenfor ”besøksnæring” basert på samme 
konsept.

5.    Gjennomføring

5.1   Hovedaktiviteter

5.1.1 Lage en utviklingsplan for vår virksomhet.

Hensikt: Finne og utvikle aktiviteter som vil sikre oppdrag gjennom hele året. 
”Stjele” konsept som fungerer. 

5.1.2 Etablere horisontalt nettverk

Hensikt: Finne og kartlegge mulige samarbeidspartnere.

Det pågår et arbeid med å utvikle et bedriftsnettverk for tradisjonshåndverk i den 
maritime kulturarven. Det er få aktører spredt over et stort geografisk område så det 
er behov for samarbeidsfora.
Museene er aktuelle oppdragsgiver og samarbeidspartnere. De er eiere av 
verneverdige fartøy og har som oppgave å ivareta tradisjonshåndverk, og dermed er 
det viktig med dialog og samarbeid.

5.1.3 Studiereise(r) 

Hensikt: Lære og registrere hva andre gjør i forhold til vårt fag og formidling
(besøksnæring).
Noen har lykkes og andre ikke. Hordaland er et foregangsfylke på kulturbasert 
næring, så det er aktuelt å se på hva som er grunnlaget for deres suksess. Stiftelsen 
Engøyholmen i Stavanger og Maritime Senter i Fredrikstad er eksempler på aktuelle 
modeller.

5.1.4 Utvikle underleverandørnettverk
Hensikt: Finne underleverandører som er

- spesialisert på kvalitet etter våre spesifikasjoner
- fleksible for leveranser
- leveringsdyktige
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5.2   Kostnader

Prosjektledelse kr  15.000
Reisekostnader ”    40.000
Økonomiske beregninger ”    20.000
Konseptutvikling ”    30.000
Andre kostnader ”    15.000

kr 120.000

5.3   Finansiering

Midtnorsk Trebåtveksted AS kr  60.000
Kommunalt næringsfond ”    60.000

kr 120.000

Kjerknesvågen 27.2. 2013

Vennlig hilsen

Per Olav Lorentzen
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Visit Innnherred - søknad om støtte - InderøyMat på alle Fat 

Rådmannens forslag til vedtak:

Visit Innherred innvilges en støtte på kr. 60.000 fra kommunalt næringsfond Inderøy til gjennomføring 
av «InderøyMAT på alle FAT» også i 2013.

Det forutsettes at prosjektene skal bidra til å synliggjøre Inderøys generelle kvaliteter som nærings- og 
bostedskommune og at et opplegg for dette skal dokumenteres.

Vedlegg

1 Søknad om tilskudd - Mat på alle Fat

Bakgrunn

Trøndersk Matfestival arrangeres i Trondheim, 1.-3. august og Straumens Dag 7. juni 2013. Følgende 
Inderøy-bedrifter skal bidra og/eller delta på årets matfestival og på Straumens Dag:

Den Gyldne Omvei, Brød & Cirkus, Inderøy Gårdsbryggeri, Inderøy Slakteri, Røra Bakeri, 
Gangstad Gårdsyteri,

Havfruene, Gulburet, Inderøy Økologiske Gårdsmeieri, Inderøy Karve, Bunadsaum, Mosvik 
Brygge, Høie Glass og Metall, Ystgård Gartneri, Strømnes,

Under Trøndersk Matfestival selges det også jordbær fra Westerhus.  

Visit Innherred (Tidligere Innherred reiseliv) er koordinator for tiltaket, og derfor den formelle søker til 
kommunalt næringsfond.



Under Trøndersk Matfestival legges det også i år opp til at Inderøybedriftene skal stå samlet i et felles 
telt/område, der Inderøy kommune også vil være representert. Etter samme mal som i 2011 og 2012 
skal «samarbeidsteltet» også delta på Straumens Dag.

Gjennom etablering av prosjektet «Inderøy MAT på alle FAT», for to år siden, startet matprodusenter 
på Inderøy et løft for å sette Inderøy skikkelig på matkartet under Trøndersk Matfestival. Dette har 
resultert i pris for beste stand både i 2011 og 2012. 

I søknaden blir det presisert at en gjennom deltakelse på Trøndersk Matfestival, har nye bedrifter blitt 
en del av nettverket og kjennskapen/bevisstheten til det lokale matmangfoldet har økt. Det nære og 
gode samarbeidet med Inderøy kommune er tydelig presisert i søknaden. 

Visit Innherred søker Inderøy kommune om kr. 60.000 til videre gjennomføring av «Inderøy MAT på alle 
FAT». Totalt kostnadsbilde er på kr. 184.000 og omfatter kostnader både til Trøndersk Matfestival og
Straumens Dag.

Vurdering

Bruk av det kommunale næringsfondet fordrer at det ligger inn under hovedmålsettingen for disse 
midlene. I pkt 3. Formål i vedtektene for kommunalt næringsfond i Inderøy heter det at ”Støtte bør 
prioriteres for såkalte tidligfase-prosjekter. Typiske støtteformål vil da være forretningsplanutvikling, 
produktutvikling, markedsutvikling og bedriftsspesifikk kompetanseheving. Mindre investeringer i 
nødvendig utstyr og maskiner til oppstartsfasen kan også støttes, men da med maksimal støttesats på 
25 %.

Dette prosjektet ligger etter rådmannens vurdering i utgangspunktet i grenseland i forhold til å komme 
inn under vedtektene for kommunalt næringsfond. Vi har så langt praktisert å disponere Næringsfondet 
til å støtte bredere markedsføringstiltak.

Kommunen er enig i søkers vurdering av det nære og gode samarbeidet mellom kommune og Visit 
Innherred og bedriftene. Deltakelse på Trøndersk Matfestival betyr en betydelig markedsføring av 
bedrifter, DGO, Visit Innherred og Inderøy kommune. En markedsføring av betydning kanskje for 
reiselivet spesielt, men generelt av de kvaliteter som kommunen har å tilby for de som vurderer og 
besøke oss, søke arbeid, bosette eller etablere seg her.

Det er svært viktig og nyttig at bedrifter fra Inderøy deltar på TM. Felles område styrker bedriftene og 
tydeliggjør kommunens posisjon.

Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at søker innvilges en støtte på kr. 60.000 som omsøkt og 
at midlene tas fra kommunens næringsfond.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.
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Deres ref.: Vår ref.: Dato: 21.05.13

Hovedprosjekt Inderøy MAT på alle FAT – Smaken av Inderøy

For 2 år siden startet matprodusenter på Inderøy et løft for å sette Inderøy skikkelig på mat-
kartet under Trøndersk Matfestival. Dette har resultert i pris for beste stand to år på rad og vi 
ønsker å fortsette nivået på dette arbeidet. 

Gjennom deltagelsen har nye bedrifter blitt en del av nettverket og kjennskapen/bevisstheten til 
det lokale matmangfoldet økt. For å holde fokus på det strategiske og trygghet til en langsiktig 
satsing sammen med Inderøy Kommune som hele veien har vært en viktig samarbeidspartner 
ber man nå om tilleggsfinansiering på 60 000.

Visit Innherred er koordinator for tiltaket.

I tillegg har «samarbeidsteltet» deltatt på Straumens Dag i Muustrøparken. Her fikk vi beste 
stand i 2011. Samarbeidet med Inderøy kommune er svært godt. Det har betydd mye for den 
totale oppmerksomheten vi har fått under Trøndersk Matfestival. I tillegg er midlene som 
kommunen har bidratt med kommet til bruk for å få konseptet opp i løpet av de to første årene. 
Et tredje element i samarbeidet er felles vertskap i teltet under Trøndersk Matfestival. 

Å kunne ha et stort telt og jobbe videre med utvikling og utbedringer koster imidlertid både tid 
og penger. Å ta betalt for all tid man bruker på et slikt arrangement i planlegging og 
gjennomføring lar seg ikke gjøre, men det er også fysiske investeringer som skal på plass for å 
videreutvikle et konsept som består av små og noen mellomstore matprodusenter, ett 
serveringstilbud og en felles informasjonsdisk som fokuserer på alle herlige opplevelser du får 
når du kommer til Inderøy - i tillegg til maten. 

Vårt arbeidsmål er å koble mat og reise, bygge omdømme for Inderøy og framstå profesjonelt 
med kvalitet og tydelig budskap. På den måten skal vi også bringe forbrukeren enda tettere på, 
slik at de som produserer og selger - kan selge enda mer. Arbeidet skal bygge et godt 
omdømme for lokal mat og trekke aktørene fram i lyset.

Vi søker herved om 60 000 fra dere til videre gjennomføring av ”InderøyMAT på alle FAT”
også i 2013.

              

Postboks 91  - 7701 Steinkjer
Telefon: 74 40 17 16
E-post: post@visitinnherred.com
                     www.visitinnherred.com

Inderøy kommune
v/ Lars Daling
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Vi bruker disse midlene til utbedring av utstyr og markedsføringstjenester innenfor konseptet vi 
allerede har (utarbeide banner, lage plakater osv). I tillegg kjøper aktørene selv eget utstyr og vi 
stiller med samme t-skjorter med Smaken av Inderøy! Egen stand betaler hver enkelt for.

Årets budsjett

Delbudsjett felles materiell
Utgifter 
2013

Felles ny dekor 10000

Standutforming 10000

Trykking av banner og panel på utvendig 15000

Strie 670

Materiell 30000

TRØNDERSK MATFESTIVAL

Leie av standplass Trøndersk Matfestival 66420

Leie av strøm 9790

Leie av vannposter 2750

Leie av plass i kjølebil 2400

TELTPLASS STRAUMENS DAG

Plassleie 5000

Leie av kassaapparat og nettbank / begge 5000

Koordinator / begge 7000

DIVERSE 20000

SUM TOTAL 184030

INNTEKT

Leieinntekt bedrifter på Trøndersk Matfestival 36450

Påmeldingsavgift for bedrifter 7200

Leieinntekt bedrifter i telt på Straumens Dag 4500

Trønderfrukt 35000

Inderøy kommune 60000

Det Norske Oljeselskap 40000

183150

Bedrifter som deltar i teltet på Straumens Dag og Trøndersk Matfestival:
Brød & Cirkus – selger småretter med råvarer fra Indrøy
Inderøy Gårdsbryggeri – selger øl
Inderøy Slakteri og Røra Bakeri – selgersmåkopper med sodd og skjenning til
Gangstad Gårdsyteri – selger is
Havfruene – selger tranprodukt
Øyna – selge spekeprodukter
Fellesstand (for de som vi støtte tiltaket med salg av varer mot provisjon til inntekt i 
prosjektet):
Gulburet
Inderøy Økologiske Gårdsmeieri – selger ost (selger selv)
Inderøy Karve – selger inderøykarve



Innherred Turistkontor Turistkontoret på Internett Tel: +47 74 40 17 16
v/ Innherred Reiseliv as http://www.visitinnherred.com Fax: +47 74 40 17 10
Postboks 91 post@visitinnherred.com

N-7700 STEINKJER                                                Organisasjonsnr:   990658471

Den Gyldne Omvei – sykkel og vandrestand
Gulburet
Vertskapsfunksjonen:
Bunadsaum – låner ut bunader til vertskapet som mangler
Mosvik Brygge – riggehjelp og vertskap på fellesstand
Høie Glass og Metall – har hjulpet oss med glassutsmykning i teltet
Visit Innherred – koordinator, riggehjelp og vertskap
Ystgård Gartneri – bidrar med blomsterpynt og har drevet fram blosmter med en spesiell farge 
nettopp til dette tiltaket. 
Strømnes – Fru Schärer informerer og deler ut brosjyrer

Under Trøndersk Matfestival er de samme aktørene med, men da får vi også jordbær fra 
Westerhus for salg. 

Vi håper dere ser arbeidet som viktig og kan bidra. Håper på positiv respons.

Med vennlig hilsen
Visit Innherred

Anne Haga
Daglig leder
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