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Inderøy sopp - søknad om støtte fra næringsfond til utvikling av bedriften

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune gir en støtte på kr. 78.500,- fra kommunalt næringsfond til «Inderøy sopp» til 
utvikling av bedriften.

Vedlegg

1 Inderøy sopp - søknad om støtte fra næringsfond

Bakgrunn

Inderøy sopp v/ Adriana Pop (org.nr 997 274 016) søker støtte fra kommunalt næringsfond til utvikling 
av bedriften.

Inderøy sopp ble etablert som bedrift i 2011 og holder til i eiers private bolig på Sandvollan. Produktet 
som produseres er Østerssopp (pleurotus ostereatus). 

Østerssopp har store, flate hatter som enten er gråbrune eller gule. Formen på hatten kan minne om 
skallet på en østers.  Østerssopp er en trevoksende sopp som dyrkes i veksthus i mange land i Europa.
Inderøysopp har siden oppstarten i 2011 produsert østerssopp på prøvebasis og i mindre omfang, og 
levert sopp til bl.a Jægtvolden Fjordhotell ,Rica Nidelven og Mære landbruksskole, med gode 
tilbakemeldinger.

I følge søker er markedets etterspørsel større enn tilbudet for dette produktet.
Adriana Pop er opprinnelig fra Romania og kom til Inderøy med sin familie (mann og to sønner) i 2009. 
Hun har fagutdanning innen landbruk og gartnerfag fra Romania. Både mannen og de voksne sønnene 
har fast arbeid i Norge. Selv jobber Adriana Pop i deltidsengasjement som reinholder, assistent i 
barnehage og i gartneriutsalget ved Mære landbruksskole. Dette i tillegg til sin sopp-produksjon.
Målsettingen er at hun etterhvert skal få full sysselsetting med sin sopp-produksjon.
I samtale med kommunen opplyser søker at bedriften også jobber med planer for bygging av 
produksjonslokaler. 



Det søkes nå om støtte til kompetanseheving, markedsføring, produktutvikling og investering i 
nødvendig produksjonsutstyr:

En ukes studietur i Belgia med bedriftsbesøk og kurs – 2 personer Kr. 32.000,-
En ukes studietur i Romania med bedriftsbesøk og kurs – 2 personer Kr. 15.000,-
Markedsføring (inkl. utvikling av heimeside) og produktutvikling Kr. 20.000,-
Investering i produksjonsutstyr Kr. 60.000,-
Eget arbeid knyttet til markedsføring og produktutvikling.
300 timer à kr. 200,- Kr. 60.000,-
Sum Kr. 187.000,-

Ut fra et totalt kostnadsbilde på kr. 187.000 søkes det om kr. 78.500.- i støtte.

Eksempel på produksjonsutstyr som søker har behov for i denne omgang er utstyr til regulering av 
luftfuktighet i produksjonslokalet og annet spesialutstyr knyttet til sopp-produksjon.

Det forutsettes da at investeringer i produksjonsutstyr støttes med 25% av søknadsbeløp og 
studieturer, markedsføring og eget arbeid støttes med 50%.

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 %.

Vurderingen er basert på opplysninger i søknaden, to samtaler med søker og samtaler med Innovasjon 
Norge og kompetansenavet for småskala matproduksjon på Mære landbruksskole. Søker har vært i 
kontakt med begge disse, men har ikke fått økonomisk støtte fra noen av disse. Men, både IN og Mære 
har tro på produktet og bedriften og vil vurdere å følge opp bedriften på et seinere tidspunkt. Både 
Innovasjon Norge og kompetansenavet på Mære presiserer at Adriana Pop med sin faglige bakgrunn og 
dyktighet og gode norskkunnskaper, har gode forutsetninger for å lykkes med sin bedrift. 

Gjennom Innovasjon Norge er søker satt i kontakt med Jørgen Baumfelder, sopp-produsent i Leksdalen. 
Han kan trolig bli mentor for Adriana Pop, noe som etter rådmannens vurdering styrker søknaden.
Søker har etter rådmannens vurdering god faglig bakgrunn og viser stort engasjement. I sin vurdering 
legger rådmannen vesentlig vekt på at økt kompetanse og en avklaringsprosess, er en vesentlig 
forutsetning for at Inderøysopp skal lykkes som bedrift. 

Fra før er det ikke kommersiell sopp-produksjon i kommunen. Utvikling av Inderøysopp vil derfor ikke 
føre til noen form for konkurransevridning.

I søknaden er det hensyntatt at maksimal støtte til utstyr er på 25 %.  Rådmannen vil ut fra en samlet 
vurdering tilrå at søknaden innvilges som omsøkt.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak
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Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Inderøy
Inderøy sopp/Adriana Pop
Sandvollanvegen 630
7670.Inderøy

Inderøy sopp søker med dette om
støtte fra kommunalt fond Inderøy til utvikling av
bedriften.Jeg har kompetanse innen produksjon av frukt,
grønnsaker , blomster og ønsker å benytte meg av denne
kompetansen for å starte egen bedrift.

Etter studiene, konkluderte jeg og mannen min at
etableringen av en sopp viser den reale sjansene for suksess.

For tiden markedets etterspørsel etter sopp er høyere enn
tilbudet for dette produktet.
Vi tar sikte på å dyrke sopp Pleurotus som lignicol
ernæringsmessige diett, er de en del av Order Agaricoles. I

Pleurotus sopp kultur teknologien er begrenset til
etablering næringsrikt substrat,fukting materialer,termisk
pasteurisering av substrat,inseminering med
mycelium,incubering,å sikre utvikling av alle nødvendige
parametere og til slut--glede-høsting sopp.

Vi legger stor vekt på å observere mikroklimaten ;
ventilasjon,temperatur,fuktighet,mengden av lys ; alle disse
påvirke i stor grad produkjon.

Også vi skal observere ulike sykdommer,skadedyr,mugg som
kan påvirke sopp kultur.For dette, er hygiene ekstremt
viktig.

Fordelene med å bruke sopp.
Regelmessig inntak av sopp har betydelige fordeler for

menneskekroppen. Personer som har tendens til å bringe inn i
deres daglige kosthold og sopp, er mye mindre sannsynlig å
kjøpe noen alvorlige sykdommer

som asteni, brystkreft, anemi eller andre sykdommer
forårsaket av et svekket immunforsvar.

Sopp inneholder alle vitaminer og mineraler kroppen
trenger for sunn funksjon (protein 15-35%), jern, kalium,
folsyre, vitamin A, Bl, B2, C, D og sink). Også av alle
eksisterende grønnsaker, sopp anses å være den beste
erstatning for kjøtt, er de også mer lettfordøyelig.

-Takket være kalium innholdet av sopp, bidra til å regulere
blodtrykket. Men er ikke den eneste fordelen til helse, rik på
sink, slåss de mot angst og stress.

Sopp art som vi dyrke senke kolesterol nivå i palsmablod
med 50% ifolge American medical Journal of Scienece.

Jeg ønsker støtte tilkompetanseheving,markedsføring,
produktutvikling og investering i nødvending produksjonutstyr.

Kompetanseheving: -to studieturer, en i Belgia en uke, for to
personer stipuleres til kr. 32.000,-

Kostnad til en uke studietur i Romania for to personer
stipuleres til kr. 15.000,-
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Markedaføring: stipulert kostnader
kr.20.000,-

Investering i produksjons utstyr
kr.60.000,-

Egen arbaidknyttet til maredsføring og produktvikling i 2014.
300 timer a kr,200,-
kr.60.000,-

Sum:
Kr.187.000,-

Ut fra et totalt kostnadsbilde på kr.187.000, søker Inderøy
sopp om en støtte på kr 78.500,-
Det forutsettes da at investeringen i produksjonsutstyr
støttes med 25% av søknads beløpet og
studieturer,markedsføring og egen arbeid støttes med 50%.

24.10.2013
Inderøy / Adriana Pop
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