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Strategisk nærings- og 

produksjonsutvikling 

(SNOP)

Ester Helland – Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Kurs for deg som vil etablere ny 

næringsverksemd eller utvikle eksisterande 

produksjonar i landbruket. 
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➢ Forretningsplan

➢ Driftsplan

➢ Økonomi

➢ Marknadsføring, sal og presentasjonsteknikk

➢ Strategiar

➢ Lovar, forskrifter og forvaltning

➢ Tilskotsordningar

➢ Gruppearbeid

➢ Lokale foredragshaldarar

➢ Hjelp til tilskotssøknader

➢ Oppfølging etter kurset
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➢ Kursstart september 2018, 

➢ Stad: Knarvik

➢ Kurset går over 9 dagar

1. del: nettbasert

2. del: 17.,18.og 19 september

3. del: 9. og 10. oktober

4. del: Ekskursjon: 5. november

5. del: 12. november

6. del: 3. og 4. desember

Kl 09:30-15:30 



➢Kva er ein forretningsplan?

➢ Innhold i forretningsplan

➢ Frå nosituasjon til ønska situasjon

➢ Kap. 2: Nosituasjonen

➢ Kap. 3: Visjon og forretningside
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➢Presentasjon av forelesarar og deltakarar

➢ visjon og forretningside

➢Business model canvas

➢v/ Ragna Flotve, FMLA
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➢Korleis presentere forretningsmodellen i 

forretningsplanen

➢Diskusjonar/arbeid med eigne 

forretningsmodellar
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➢ Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga – mål og 

virkemiddel for landbruket i Hordaland, tilskotsordningar, 

IPT/turisme/lokalmat

➢ v/ Ragna Flotve, Fylkesmannens Landbruksavdeling

➢ Innovasjon Norge, tilskotsordningar mm

➢ v/ May Britt Otterlei, Innovasjon Norge

➢ Fadderprosjektet

➢ v/ Bastian Hoffmann, Fylkesmannens Landbruksavdeling

➢ Kompetansenettverk Lokalmat Vest

➢ v/ Aud Slettehaug

➢ Etablerarsenteret sine tilbod

➢ v/ June Kristiansen
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➢Rekneskap

➢Økonomistyring - likviditet

➢Kalkylar – investeringar

➢Prissetting

➢Budsjett

➢Finansiering
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➢Setje opp budsjett (eksempel)

➢Praktisk budsjettarbeid

➢HMS og KSL
➢ v/ Charlotte Joys, NLR Vest
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➢Ekskursjon

➢Besøke etablerarar i nærområdet

v/ Torleif Bakke Haavik, NLR Vest
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Skal du velge, 

må du ha eit mål.

Har du valgt, 

må du vite kvifor.
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Visjon

Mål

Handling

Illustrasjon: Ole Christen Hallesby

KviforKorleis



➢ Presentasjon av prosjekt

➢Kap 1: innleiing, bakgrunn og samandrag 

➢Bedriftsleiing/motivasjon
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➢Presentasjon av prosjekt (forts.)

➢Merkevarebygging og sal
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▪ Påmeldingsfrist 1. August 2018

▪ Få meir informasjon og meld deg på ved å kontakte Ester, på 

telefon 982 45 842 eller epost ester.helland@nlr.no

▪ Påmelding via webskjema

▪ Pris: 12 000,-

▪ medlemsrabatt 33 % (medlemspris 8000,-)

▪ 2 personar frå same bruk/prosjekt: 6500,- per person.
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