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NÆRINGSLIV I LIERNE
Nyhetsbrev fra Lierne Næringsforening

LiVERTEN på hjul
LiVERTEN satser for å nå nye
kunder, og har nå investert i
en foodtruck. Bilen er utstyrt
med et fullverdig kjøkken,
som gjør at en kan produsere
og selge mat uansett hvor
man er. -Med foodtrucken
skal en smak av Lierne nå bli
kjent for «hele verden»,
skriver LiVERTEN på sine
facebooksider.

Status strøm Jule
industriområde
Det er gjennomført et nytt
møte med aktuelle
bidragsytere for å få sikret
bedre strømtilgang til Jule
industriområde.
Det som ble bestemt på
dette møtet var at NTE skal
bruke studenter som i løpet
av sommeren skal jobbe fram
forslag på ulike
finansieringsmodeller for å
kunne få på plass et regionalt
nett mellom Sandvika og
Jule. Neste møte er planlagt i
august.

Tips oss om saker
Tips om saker fra din bedrift
som vi bør fortelle om i
nyhetsbrevet på e-post:
oykveli@gmail.com

Lierne Næringsforening

Med tro på fjellandbruket
Einar Otto og Synnøve Ingulfsvann er søskenparet som eier og
driver av Ingstad gård. Begge er oppvokst på gården, og Einar
Otto hadde odelen, og var interessert i å ta over. Det var
Synnøve også, og de kom fram til at Ingstad var en plass der det
kunne bli vanskelig med å finne arbeidskraft og
samarbeidsmuligheter med andre, så resultatet ble at de i 2014
tok over, og satset sammen. - Det at vi driver sammen gir
mulighet til fritid til annet arbeid, sier Einar Otto med et smil.
- I tillegg er det artigere når en er flere. Vi pusher hverandre og
så er det fint å ha flere hoder som tenker sammen, sier han.
Gården driver melkeproduksjon, har ca 48 årskyr og 135 dyr
totalt. Kvoten er på 460 tonn, og gården er det høyest liggende
gårdsbruket i gamle Nord-Trøndelag. -En kan vel bare
konstatere at der er flere utfordringer en fordeler med å drive
såpass høyt til fjells, med kort vekstsesong. Vi som driver her
må legge ned en samme innsats som bøndene vest for fjellet på
to måneder kortere vekstsesong. Vi må også tilegne oss ekstra
mye kunnskap, og vi har vært rundt om i landet for å lære, og
det har gitt verdi. Ingstad gård produserer nå over 11 tonn melk
pr. ku, og er blant de med høyest avdrått pr. årsku i Namdalen.
I 2015, bygde de nytt fjøs med melkerobot, og har også bygd å
restaurert flere bygninger på gården, og har investert ca. 10
millioner på gården. Landbruket står sterkt, og vi vil bidra til at
Lierne skal være en landbrukskommune også i åra som
kommer, slår Einar Otto fast.
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Grønne perler i Namdalen

Nytt fra Lierne
Utvikling
Vi fortsetter jobben med å tilby
kurs til næringslivet i Lierne. Nå
har vi et kurs i
yrkessjåførkompetanse på gang,
som det er ledige plasser til.
For påmelding, eller mer info,
send en e-post til
tor@lierneutvikling.no, eller
besøk våre hjemmesider.
Vi setter stor pris på at folk tar
kontakt med oss, enten de har
spørsmål til det vi jobber med,
eller prosjekt eller
forretningsideer som det ønskes
hjelp med/ tilbakemelding på.
Du kan nå oss via våre
hjemmesider lierneutvikling.no
eller facebook @lierneutvikling
Følg også Ung i Li sin profil på
Instagram: @ung_i_li

Abonnere på
nyhetsbrevet?
Ønsker du å få nyhetsbrevet
tilsendt på e-post?
Send en e-post til
oykveli@gmail.com og skriv at du
ønsker å abonnere på
nyhetsbrevet, så kommer det
direkte inn i din elektroniske
postkasse!

Lierne Næringsforening

Lierne kommune er med i et nettverksprosjekt for
enkeltpersoner eller bedrifter som driver med - eller som
ønsker å starte opp med - småskala servering, reiseliv eller
tjenester og produkter basert på lokale ressurser. Dette
prosjektet er åpent for alle som ønsker å delta, også de som
ikke har tilknytning til gårdsbruk. Første nettverkssamling er
27. mai på Namsos (invitasjon og program legges ut på
kommunens hjemmesider.). Ved spørsmål eller ønske om å
delta, ta kontakt med plan og utviklingssjef Finn-Stephan
Dybvik på e-post finn.dybvik@lierne.kommune.no innen 20.
mai.

Utvikling av Støvika industriområde
Kommunestyret skal den 23. mai beslutte om en skal gå videre
med et 2-årig hovedprosjekt for å ruste opp Støvika
industriområde. I høst/vinter ble det gjennomført et
forprosjekt som kartla muligheter som finnes på området, og
hvilke tiltak som bør iverksettes for å få området attraktivt og
bedre tilrettelagt for næringslivet i kommunen.
-Vi jobber hardt med å få løst strømmangelen på Jule
industriområde, men så lenge den utfordringen ikke er løst
må kommunen ha et alternativ å tilby næringslivet, sier
rådmann Karl Audun Fagerli. -Nå skal MNA (Midtre Namdal
Avfallsselskap) bygge nytt gjenbrukstorg i Støvika, og
hovedprosjektet som vi nå håper at kommunestyret gir oss
klarsignal for, skal sørge for at resten av området ryddes og
tilpasses behovet for de fleste typer av bedrifter som ønsker
plass for alt fra produksjons- og kontorlokaler til lager og
parkering.

Endringer i godstilbudet til Lierne
Trønderbilene avvikler tilbudet med godstransport fra
sommeren av. Lierne Næringsforening har i samarbeid med
Lierne Utvikling gjennomført en undersøkelse blant
bedriftene i Lierne. Undersøkelsen viser at drøyt 30% av de
spurte sier at bortfallet av busstransporten vil medføre store
konsekvenser for daglig drift. Lierne Næringsforening, vil
sammen med Lierne Utvikling og Lierne kommune jobbe
videre med å finne løsninger på hva en kan gjøre for å minske
konsekvensene.
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