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Søknad fra Inderøy Mosteri til Inderøy Covid19 Næringsfond
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Inderøy kommune gir et tilsagn til Inderøy Mosteri stort kr. 120 000,- til sitt prosjekt med oppstart av
ciderproduksjon og midler kan først utbetales når godkjent prosjektregnskap er mottatt av Inderøy
kommune.
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Bakgrunn
Inderøy Mosteri foredler og produserer drikker, først og fremst av epler, men også andre typer frukt
og bær, og jobber målrettet med nyskapinger og produktutvikling. Inderøy Mosteri har også i 2020
plantet 600 epletrær på Sakshaug, men ønsker en økning av dette. Trærne er plantet langs veien til
Norges første kulturlandskapshotell Øyna og er et spektakulært skue, og en manifestasjon av
begrepet Nordens Toscana. I høysesong i september og oktober mottar Inderøy Mosteri også mellom
15.000 og 20.000 kg epler fra lokale hageeiere som ønsker å bruke en kortreist og biodynamisk,
helorganisk nullutslippsressurs som ikke har miljøavtrykk. Eplene presses og selges tilbake til
hageeierne. I 2020 ble også Innovasjon Norge med på laget, i tillegg til stiftelsen Trønderfrukt, og det
ble startet bygging av 200kvm fabrikklokaler på Sakshaug. Målet er å i løpet av 2023 å kunne
sysselsette 2 fulle årsverk. I 2020 sysselsetter de 40%, og i 2021 er det et mål å øke til 100%. Denne
søknaden er ett av verktøyene som tas i bruk for å nå dette målet, og temaet er produktutvikling og
sysselsetting.
Inderøy Mosteri ønsker å skape arbeidsplasser og øke volum i driften ved å utvide produktsortiment,
og starte utprøving av ciderproduksjon. Temaet og prosjektet er omfattende, og det er helt
nødvendig å legge ved beskrivelsen som vedlegg.

Covid 19 har satt en effektiv stopper for musikkbransjen hvor en av søkerne kom fra og for
musikkbransjen vil dette vedvare til ut i 2022. Samtidig så ser søker mulighetsrommet, og i stedet for
å legge inn årene har vi satt inn et gir til, plantet en eplehage, bygd en fabrikk og startet utviklingen
av det som kan bli et nytt, trøndersk nisjeprodukt. Yngve Henriksen og samboer Maren Brekkvassmo
Myrvold eier og driver
Inderøy Mosteri har nå en ansatt i 40% stilling, og de leier i tillegg inn ekstra arbeidskraft ved behov.
Selskapet samarbeider også med VIDU som plukker epler på Innherred, og gir med dette flere
mennesker en mulighet, skaper mestring og ikke minst god fysisk aktivitet. I utviklingsprosjektet for
cider samarbeider selskapet i tillegg med Hardangermiljøet, og får rådgiving av forsker og pomolog
Eivind Vangdal i samarbeid med matnavet på Mære. Det vil ut over vinteren 2021 bli etablert et
smakspanel med sentrale ganer med spisskompetanse både på kultur, demografi, smak, vin og
marked.

Vurdering
Inderøy Mosteri har nedlagt en formidabel jobb etter at de ble rammet av korona og har vist en evne
til omstilling og etablering som er over gjennomsnittet. En av søkerne mistet mulighet til inntekt
siden vedkommende jobber i en bransje som ble nedstengt og er fortsatt det.
Nå er første fase gjennomført og etablererne er i ferd med å ta videre steg og har koblet seg på
Matnavet Mære for å gjennomføre neste fase som er produksjon av cider i Inderøy.
Signaler viser at kultur- og konsertbransjen lider store tap og en massiv kompetanseflukt, og vil ikke
være tilbake i normalt gjenge før tidligst 2022. Dette ga samtidig Inderøy Mosteri et handlingsrom,
og både bygging, planting og investeringer ble satt i gang. Med ytterligere finansiering, og en
fortsettelse av den suksessen de opplever i dag kan pandemien denne gangen bidra til å skape flere
arbeidsplasser enn den ene som kanskje forsvinner. Inderøy Mosteri håper at de i løpet av 2021 kan
sysselsette ett helt årsverk, og innen 2023 sysselsette to fulle årsverk i tillegg til innleid arbeidskraft i
høysesong.
Næringsfond Inderøy Kommune deltok i 2018 med 40.000 kroner i støtte til å utrede om dette faktisk
kunne være mulig. Støtten gjorde det mulig å starte, og nå er mosteriet i sitt andre driftsår og nyter
suksess. Når det nå søkes om ytterligere støtte er dette med base i behovet for omlegging i andre
foretak på grunn av Covid -19, et ønske om å vokse – både med kvalitet og volum, og fordi det åpner
seg et mulighetsrom ingen i Trøndelag enda har prøvd. Det søkes midler til delfinansiering av
kompetanseheving for produksjon av cider, bedriftsbesøk, utstyrstesting, timelønn,
nettverksbygging, markedsføring, grafisk profilering og råvarekjøp. Det søkes også om en
delfinansiering av et nytt plantefelt med dedikerte ciderepletrær. Dette prosjektet har en ramme på
ca. kr. 200.000 og Inderøy Kommunes bidrag inkluderes i dette egne budsjettet ved et eventuelt
positivt tilsagn og omsøkes ikke i eget prosjekt.

Konklusjon
Se kommunedirektørens forslag til vedtak.

