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Sammendrag: 
Erik Alexander Hansen søker Øyer kommune om tilskudd til oppstart og utvikling av bedrift 
– Birdingbed AS. Samlet kostnadsoverslag er på kr 522.400,- hvorav Hansen søker Øyer 
kommune om kr 50.000,-. Rådmannen innstiller på å innvilge søknaden. 
 
Saksutredning: 
Fuglekikking er en hobby og opplevelse som er global og interesserer mange. Bare i Norge 
har Norsk Ornitologisk Forening nær 10.000 medlemmer, Danmark og Sverige rundt 16.000 
hver og i Storbritannia 7,8 millioner. Dette markedet er så interessant at Innovasjon Norge 
har fått laget en egen rapport – «Birding in Norway» - for å kartlegge potensialet. 
Rapporten finnes her; http://www.biotope.no/2015/12/avitourism-birding-in-norway.html 
 
Denne type turisme har et stort uutnyttet potensiale. Fuglekikkere har i snitt god økonomi 
og reiser mye for å dyrke sin hobby. Lokalt har Øyer og Lillehammer-regionen flere 
områder for fuglekikkere, hele Øyerfjellet og Lågen er gode områder.  
 
Samlet kostnadsoverslag er på kr 522.400,- og Erik Alexander Hansen søker Øyer kommune 
om kr 50.000,- til oppstart og utvikling av bedriften. 
 
Vurdering: 
Det er økende etterspørsel etter opplevelser i reiselivet, og spesielle nisjeprodukter viser 
seg å ha internasjonal appell. Nye etableringer innen dette feltet er ønsket. 
 
Søknaden er innenfor satsingsområdene til Lillehammer-regionens næringsplan – reiseliv. 
Tilskuddet tas fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll som reduseres fra kr 264.338,- 
til kr 214.338,-. 
 
 
 
 

http://www.biotope.no/2015/12/avitourism-birding-in-norway.html


 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.Søker innvilges kr. 50.000,- i tilskudd under følgende forutsetninger; 

 Selskapet Birdingbed AS er etablert i Øyer og registrert i Brønnøysundregistrene 

 Annen finansiering ihht budsjett i søknad er på plass 
 

2.Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. 
Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen 
innen ettårsfristen. 
 
3.Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
4.Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann Næringsrådgiver 
 


