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Innspill om Bionova fra InnoCamp 
 

InnoCamp (Innovasjonscampus Steinkjer) gir med dette vårt innspill til regjeringens utredning om 
Bionova. Vi velger å gi vårt innspill som to deler. I del 1 finner dere våre innspill til innhold og innretning 
for satsningen, hvilke oppgaver vi mener bør løses og generelt om organiseringen av det. I del 2 gir vi en 
nærmere presentasjon av konseptet InnoCamp og argumenterer for at InnoCamp ut fra dette vil være 
en god plassering av et slikt virkemiddel. 

InnoCamp er et konsept hvor offentlige og private aktører leier lokaler i samme bygg, men hvor vi også 
samarbeider langt utover et felles leieforhold. Et tydelig satsingsområde for InnoCamp er bioøkonomi, 
med et særlig fokus på den sirkulære bioøkonomien. På InnoCamp er det blant annet en 
landbruksklynge med viktige landbruksaktører, en forskningsklynge med sentrale aktører som Nord 
universitet, NIBIO og SINTEF, og en utviklingsklynge med rådgivertjenester for næringsutvikling. 

Trøndelag er kanskje den tydeligste bioøkonomi-regionen i landet, med verdikjeder innenfor både 
jordbruk, skogbruk og havbruk. Regionen har et tydelig komparativt fortrinn gjennom en lang historikk 
med primærproduksjon og foredlingsindustri, med tilhørende sterke forskningsmiljøer, samt tunge og 
kompetente offentlige aktører. 

Sammendrag 
Vi mener at: 

- det må tydeliggjøres hvilke mål Bionova skal bidra til å nå 
- det må tydeliggjøres hvilke målgrupper Bionova skal jobbe mot 
- Bionova må settes inn i en helhetlig politikk for bioøkonomien (på tvers av tradisjonelle 

verdikjeder for jord, skog og hav) 
- Bionova må ha fokus på det komplette innovasjonsøkosystemet med næringsliv, gründere, 

investorer, myndigheter og forskning 
- Etableringen av Bionova må utnyttes til å videreutvikle prinsippet om "en dør inn" til 

virkemiddelapparatet  
- Bionova må gis ressurser til å fylle rollen som kunnskapsaktør og mellomromsaktør, i tillegg til 

tilskuddsgiver 
- Bionova som kunnskapsaktør må bidra til å utvikle og spre kunnskap om klima og bærekraft i 

målgruppen og i innovasjonsøkosystemet for øvrig 
- Bionova som mellomromsaktør må bidra til et åpent og konstruktivt samarbeid med andre 

relevante aktører 
- Bionova må gis en arbeidsform som legger vekt på å koble erfaringsbasert og forskningsbasert 

kunnskap 

På InnoCamp vil Bionova kunne etablere seg i et komplett innovasjonsøkosystem med tung og 
tverrfaglig kompetanse innen bioøkonomi. 
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Del 1: Om innhold og arbeidsform 

Våre innspill til utredningen 

Tydeliggjøring av mål og målgruppe 
Hurdalsplattformen kan forstås dit at Bionova i første rekke skal være et virkemiddel for å nå målene i 
klimaavtalen mellom staten og jordbruket. I regjeringens budsjettforlik med SV utvides perspektivene 
noe, ved at det pekes på utvikling av næringsvirksomhet og at hele bioøkonomien skal utvikles, innen 
jordbruk, skogbruk og havbruk. 

Vi mener det må tydeliggjøres hvilke mål Bionova skal bidra til å nå, og at det må tydeliggjøres hvilken 
målgruppe Bionova skal jobbe mot.  

Eksempelvis kan Bionova ha som hovedmål at jordbrukets klimamål skal nås, samtidig som at 
målgruppen for tilskudd fra Bionova kan inkludere verdikjedene innenfor jord, skog og hav. Kravet må i 
så fall være at tilskuddene skal ha en positiv klimaeffekt i jordbruket. Nye og bærekraftige fôr-ressurser 
fra skog eller hav kan være et eksempel på dette.  

Helhetlig politikk innenfor bioøkonomien – fokus på innovasjonsøkosystemet 
Uavhengig av mål og målgruppe for Bionova (se ovenfor) er det vår klare oppfatning at det må legges en 
helhetlig politikk til grunn for virkemiddelet. 

Vi mener at en helhetlig politikk for bioøkonomi må ivareta produksjon og foredling av bioressurser fra 
hav, jord og skog. 

Vi mener at en helhetlig politikk for bioøkonomi må ha fokus på et komplett innovasjonsøkosystem 
med næringsliv, gründere, investorer, myndigheter og forskning. 

Det betyr i praksis at bærekraft i utnyttelsen av bioressurser må vurderes på tvers av tradisjonelle 
verdikjeder som jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, gjennom verdikjedene og i et globalt perspektiv.  

Tiltak kan altså ikke bare vurderes ut fra en lokal positiv effekt (innenfor én verdikjede eller innenfor et 
begrenset geografisk område), men må vurderes i et helhetlig perspektiv. 

Det betyr også at tiltak som skal vurderes ikke bare kan vurderes opp mot klimamålene, men også opp 
mot andre bærekraftmål. 

Dette er på ingen måte trivielle krav, og det stiller store krav til kunnskapsgrunnlaget for tiltakene som 
Bionova skal vurdere og ev. finansiere. Det er viktig at vi nå bygger et bredt kunnskapsgrunnlag, hvor 
biovitenskapelig, samfunnsvitenskapelig/økonomisk og teknologisk kunnskap møtes og påvirker 
hverandre. 

Dette tilsier at Bionova må organiseres og gis en arbeidsform som bidrar til åpent og konstruktivt 
samarbeid med alle andre relevante aktører, og det tilsier at Bionova må være mye mer enn en 
tilskuddsgiver. Bionova må også være en kunnskapsaktør og en mellomromsaktør, og gis ressurser til å 
fylle disse rollene. 

Mer om ulike roller nedenfor. 
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Addisjonalitet, forenkling og kraftsamling 
Addisjonalitet må være et grunnlag for etableringen av Bionova. For det første må hvert enkelt tiltak 
som gis støtte fra Bionova gi en effekt som ikke kan oppnås ved bruk av andre (eksisterende) 
virkemidler. 

For det andre må etableringen av Bionova som sådan gi en effekt som ikke de eksisterende virkemidlene 
og det eksisterende virkemiddelapparatet kan oppnå. Det finnes argumenter for å legge Bionova-
virkemiddelet inn til en eksisterende aktør i virkemiddelapparatet. Det pågår allerede mye arbeid for 
bedre samordning innenfor virkemiddelapparatet, basert på målet om å få mest mulig aktivitet ut av de 
offentlige ressursene. Det kan også finnes argumenter for å etablere Bionova som en frittstående aktør 
og/eller som et frittstående virkemiddel. Et argument som kan tale for en egen aktør er ønsket om en 
kraftsamling på dette området, og at en ny aktør enda tydeligere kommuniserer dette. Beslutningen om 
dette er politisk, og vi vil som gruppering ikke mene noe om dette. 

Men, uavhengig av organiseringen, har vi en tydelig mening om og store forventinger til samspillet 
mellom Bionova og alle andre virkemidler. Her mener vi at det må legges en innovasjonsøkosystem-
tenkning til grunn for etableringen av Bionova. Bionova må ha som mål å samspille best mulig med 
eksisterende virkemidler og støtteordninger, og ikke begrenset til det offentlige eller offentlig 
finansierte virkemiddelapparatet. Her må virkemidlene til bank- og finans-næringa tas med (f.eks. 
"grønne lån"), samt alle eksisterende rådgivertjenester som jobber opp mot jordbruk, skogbruk og 
havbruk. 

Etableringen av Bionova må ta hensyn til samordningsprosessene som pågår for det eksisterende 
virkemiddelapparatet. Vi mener at etableringen av Bionova kan brukes som en mulighet til å 
videreutvikle "en dør inn"-prinsippet til virkemiddelapparatet, og særlig med fokus på Bionova sin 
målgruppe.  

Primærprodusentene i bioøkonomien har et omfattende politisk styrt rammeverk å forholde seg til, 
gjennom lover og forskrifter, rapporteringsplikt, tilskuddssystemer, med mer. Virkemidler finnes hos 
flere aktører, både private og offentlige. Private virkemidler inkluderer for eksempel bank/finans og 
rådgivertjenester. Offentlige virkemidler, som kommune, fylke, statsforvalter, direktorat, Innovasjon 
Norge, og så videre. Samtidig har vi hatt en positiv utvikling knyttet til digitalisering og effektivisering av 
dataflyten i bionæringene, for eksempel gjennom Landbrukets Dataflyt (LD) og deres samarbeid med 
OPS Landbruk og OPS Sjømat. LD bidrar til bedre beslutningsunderlag for eiere og foretak, og vi mener 
at dette systemet må videreutvikles. 

Landbrukets klimakalkulator (ref. Landbrukets Klimaselskap og Landbrukets Dataflyt) er en viktig 
nyvinning for landbrukets klimaarbeid, og må spille en viktig rolle for Bionova sitt arbeid. 

Igjen tilsier dette at Bionova må ta rollen som en kunnskapsaktør og en mellomromsaktør, og gis 
ressurser til å fylle disse rollene. 

Rollen som tilskuddsgiver må uansett fylles på en god og effektiv måte. Gitt kravet om addisjonalitet 
mener vi at denne rollen derfor bør fylles av andre offentlige virkemiddelaktører som allerede har gode 
rutiner for dette. Innovasjon Norge peker seg ut som en aktør som har god kompetanse på 
bedriftsrettede tiltak, og på landbruket i særdeleshet. 
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Bionova sine roller 
Basert på våre innspill ovenfor gir vi nedenfor en vurdering av hvilke roller Bionova bør spille i 
innovasjonsøkosystemet. 

 

Kunnskapsaktør: Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning 

Det er et stort behov for stadig mer kunnskap knyttet til klima og hvilke klimatiltak som gir en positiv 
effekt.  

Vi mener at et viktig argument for opprettelsen av Bionova må være at man på denne måten samler og 
systematiserer kunnskap om klimatiltak i bioøkonomien, og deretter bidrar til å spre kunnskap til 
næringsaktørene som skal bruke virkemiddelet. Særlig det siste er viktig å påpeke, fordi det ofte blir 
glemt. 

Vi mener også at Bionova må bidra til å bygge ny tverrfaglig kunnskap knyttet til klimatiltakene i 
bioøkonomien. Her trengs både biovitenskapelig, teknologisk, samfunnsvitenskapelig og økonomisk 
kunnskap. 

Bionova bør ut fra dette ha ressurser til å fylle denne rollen, men også gis ressurser til å bestille 
forskning og ny kunnskap der det er behov. 

Mellomromsaktør: Nettverksbygging og megling 

Rollen som mellomromsaktør henger tett sammen med rollen som kunnskapsspreder, men inneholder 
mer. En mellomromsaktør er også en aktiv kobler og en aktiv nettverksbygger, på vegne av næringslivet. 
Bionova må bidra til å videreutvikle dagens innovasjonsøkosystem, slik at gårdbrukere og andre får 
lettere tilgang til ny kunnskap, blir mer oppmerksom på nye virkemidler og kan bygge nettverk med nye 
aktører som bidrar til eget utviklingsarbeid. 

Denne rollen må også gis tilstrekkelig med ressurser, både økonomisk og menneskelig. Bionova må 
bemannes av medarbeidere som har god kompetanse om målgruppen, både på systemnivå og på 
aktørnivå, og som kjenner innovasjonsøkosystemet rundt næringsaktørene godt. Bionova må også legge 
til rette for at forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap kobles sammen. 

Arbeidsmetoden må være utforskende, slik at man hele tiden tillater seg å prøve ut og teste nye tiltak.  

Vi tillater oss å bruke Distriktssenteret (under Kommunal- og distriktsdep) som eksempel på en aktør 
som spiller rollen som kunnskapsaktør og mellomromsaktør overfor norske distriktskommuner. Det er 
flere likheter mellom en mellomstor eller liten distriktskommune og en gårdbruker på et mellomstort 
eller lite gårdsbruk. Mangel på egne ressurser til utviklings- og forskningsarbeid er én felles faktor, og 
Distriktssenteret har gode erfaringer med å utvikle effektive arbeidsmetoder for å nå frem til sin 
målgruppe. 

Tilskuddsgiver 

Rollen som tilskuddsgiver må fylles på en effektiv og profesjonell måte, og vi mener at dette best 
ivaretas av at denne rollen legges til en eksisterende virkemiddelaktør som allerede har systemer og 
kompetanse på dette arbeidet. Vi mener at Innovasjon Norge peker seg ut som en naturlig aktør for å 
ivareta denne rollen. 
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Del 2: Om Trøndelag og InnoCamp som relevant 
plassering 

Trøndelag 
Trøndelag er den største matproduserende 
regionen i landet med råvarer i verdensklasse og 
med komplette verdikjeder både innenfor 
havbruk, jordbruk og skogbruk. 

Bioøkonomien er viktig i trøndersk næringsliv – vi 
har betydelige ressurser, god kompetanse og 
lange tradisjoner knyttet til fiske, havbruk, 
jordbruk, reindrift, skogbruk og utmark.  

Verdiskapingsstrategien til Trøndelag har 
bioøkonomi som ett av fire satsingsområder. 
Ambisjonen er å utnytte naturressursene ved å 
koble tradisjonell og ny kompetanse for å sikre 
fremtidig verdiskaping og sysselsetting i alle deler 
av Trøndelag. Trøndelag har gode forutsetninger 
for å utvikle bioøkonomien og dermed bidra til et 
grønt skifte. Regionen har fortrinn i 
kombinasjonen store biologiske ressurser, 
komplette verdikjeder innenfor de 
biomassebaserte sektorene samt sterke 
kunnskapsmiljøer og høy kompetanse hos 
næringsaktørene. Trøndelag har derfor både et 
ansvar og en mulighet til å ta en nasjonal 
posisjon på området. 

InnoCamp 
InnoCamp er et konsept hvor offentlige og private aktører leier lokaler i samme bygg, men hvor vi også 
samarbeider langt utover et felles leieforhold.  

Aktørene på og rundt InnoCamp utgjør til sammen et meget relevant nærings- og kompetansemiljø, som 
Bionova kan bli en del av. På InnoCamp er over 40 virksomheter med til sammen 
330 kompetansearbeidsplasser samlet under samme tak. InnoCamp ble tatt i bruk i 2019 og har allerede 
så stor pågang av interesserte leietakere at det er iverksatt forprosjektering av et nytt byggetrinn.  

Fakta om bioøkonomi i Trøndelag 

21,1 % av all melkeproduksjon i Norge 

18,9 % av alt storfekjøtt (størst i Norge) 

28,7 % av alt fjørfekjøtt (størst i Norge) 

23,5 % av alle egg (nest mest etter Rogaland) 

13,2 % av alt korn 

17,0 % av alt svinekjøtt 

Landets største oppdrettsfylke 

Komplett verdikjede i skognæringa 

300 produsenter av matspesialiteter 

Trøndelag står for nesten ¼ av norsk 
landbruksproduksjon 

48 bryggerier (øl, akevitt, gin, whisky, kaffe) 

Trøndersk matfestival i Trondheim 

ERG 2022 – Utnevnt som Europeisk matregion i 2022 

Arrangerer Bocuse d’Or i 2024 

802 teknologiselskaper registrert i 
Trondheimsregionen i 2021 
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InnoCamp er lokalisert i sentrum av landets sterkeste 
bioøkonomiregion med omfattende primærproduksjon, stor 
foredlingsindustri og et kompetent og innovativt tilknyttet 
næringsliv (leverandørindustri, servicenæringer, rådgivning, 
regnskap og finans).  

På InnoCamp holder sterke forvaltningsmiljøer som Innovasjon 
Norge og Landbruksdirektoratet til, og her finnes ledende 
forskningsmiljøer innen bioøkonomi med Nord universitet, NIBIO 
og SINTEF. Disse besitter betydelig kompetanse på biologi, 
teknologi, samfunnsfag og økonomi. Dette er også miljøer i vekst. 
Nord universitet lanserer i år som første i landet et nytt studium i 
sirkulær bioøkonomi.  

Følgende aktører bidrar til å danne et komplett innovasjonsøkosystem i Trøndelag (listen er ikke 
uttømmende): 

 
 

Klynger og inkubator 

Trøndelag har flere sterke næringsklynger innenfor bioøkonomi og det er godt samarbeid på tvers av 
klyngene. Skogklyngen WoodWorks! Cluster har sammen med Trøndelag bondelag og klyngen NCE 
Acuatech, som er en klynge for leverandører til oppdrettsnæringen, etablert et tverrsektorielt 
samarbeid mellom hav, jord og skognæringene i Trøndelag.  

Bioverdi-prosjektet skal jobbe for økt verdiskapning fra bioøkonomien gjennom 

• mobilisering til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom næringene 
• felles innovasjonsprosjekter og kunnskapsdeling 
• styrket kunnskap om bioøkonomi og sirkulærøkonomi i næringene 
• øket attraktiviteten til næringene 
• avdekking av nye varestrømmer og verdikjeder 

 
Et innovasjonssenter i Steinkjer 

15.000 m2 

330 ansatte 

590 studenter 
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Innovasjonsselskapet T:lab, med hovedkontor på InnoCamp, har sammen med en rekke private og 
offentlige partnere etablert AgriTech Nordic, som er et økosystem-initiativ med mål om å være et sterkt 
og attraktivt internasjonalt økosystem for utvikling av ny teknologibasert industri basert på behov og 
muligheter innen jord-, skog- og havbruk. Det arrangeres en årlig internasjonal AgriTech Nordic 
konferanse, som er en attraktiv møteplass for gründere, investorer, forskere og etablert næringsaktører. 

På InnoCamp har ulike aktører innen landbruket organisert seg som en landbruksklynge, med bl.a 
Bondelaget, Norsk Landbruksrådgivning, Allskog og Landbrukets dataflyt som viktige aktører. 

 

Innovasjon Norge har allerede god fagkompetanse og etablerte nettverk både i forhold til 
primærprodusenter innenfor jord, skog, reindrift, utmark, fiskeri og havbruk, leverandørindustri, 
foredlingsindustri, FOU-miljø og offentlig forvaltning i hver region i Norge.  

Innovasjon Norge har kontor på InnoCamp og de har et betydelig fagmiljø på landbruk og bioøkonomi 
grunnet næringsstrukturen i fylket.  

Dette kan også leses ut av tallene for Innovasjon Norge Trøndelag: 

- Landbruket utgjør nesten ¼ av bevilgningene fra Innovasjon Norge i Trøndelag  
- Bevilgninger til landbruk var totalt 205 millioner.  
- Etterspørselen etter midler i fornybarprogrammet er svært stor i Trøndelag. 4 av 10 kroner gikk 

til Trøndelag i 2021 
- Samlet bevilgninger til landbruk og fiske/oppdrett i 2021 var på ca 260 mill. Kroner. Bevilgninger 

til teknologi kommer i tillegg 
- Trøndelag er også en stor bruker av nasjonale ordninger 
- Innovasjon Norge Trøndelag har bioøkonomi som et prioritert satsingsområde, og kontoret har 

bygget opp vesentlig kapasitet og kompetanse på dette området.  
- Bioøkonomi og landbruksteamet har sitt faglige tyngdepunkt på InnoCamp 

 

Trøndelag fylkeskommune er en viktig pådriver for næringsutviklingen i bioøkonomien og bioøkonomi 
er et av fire satsingsområder i verdiskapingsstrategien til fylket.  

 

På Mære Landbruksskole er Landbrukets klima og energisenter etablert med finansiering fra LMD. 
Senteret har “Nullutslippsgården” som visjon, og her kan praktiske klimaløsninger utvikles, testes og 
formidles. Her er det etablert en innovasjonsarena som skal bidra til nye bærekraftige løsninger, InnoLab 
Mære, i nært samarbeid med T:lab og flere partnere. Senteret jobber også med blå-grønn innovasjon i 
samarbeid med bl.a Val FoU. På Mære finnes også Matnavet for Midt-Norge.  

 

Bank og finans 

Sparebank 1 SMN er en av Norges største landbruksbanker og har tung kompetanse på 
landbruksøkonomi. Avdelingen ledes fra Steinkjer. Det er også flere banker, regnskaps- og 
revisjonsselskap i Steinkjer med betydelig landbruksøkonomisk kompetanse. 
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Forskning og høyere utdanning 

På InnoCamp er Nord universitet samlokalisert med SINTEF og NIBIO, og disse tre forskningsaktørene 
samarbeider tett innenfor bioøkonomi. Blant annet gjennom nettverket BGINN (Blågrønt 
innovasjonssenter Nord) drar man nytte av det tverrfaglige samarbeidet mellom biovitenskapelige, 
samfunnsvitenskapelige og teknologiske fagmiljøer. 

InnoCamp er en viktig campus for Nord universitet. Det er to fakulteter ved universitetet som er 
representert, nemlig Handelshøgskolen Nord og Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Nord har et 
godt samarbeid med NIBIO og de to statlige institusjonene har sammen realisert en ny moderne lab, 
som ville vært vanskelig å få til alene, men som man fikk realisert gjennom samarbeidet mellom Nord og 
NIBIO. 

Nord har master i biovitenskap (to fordypninger), og bachelor i naturforvaltning, husdyrfag og økonomi 
og ledelse. Videre er det årsstudium i økonomi og ledelse, husdyrvelferd, naturforvaltning, samt natur- 
og kulturminneoppsyn. Dessuten kortere studier i geografiske informasjonssystemer og basiskurs i 
naturoppsyn. Totalt er det i 2021 knapt 600 studenter ved studiestedet på InnoCamp. 

De to fakultetene samarbeider nå om opprettelsen av et helt nytt studietilbud i Norge når man til høsten 
får en bachelor i sirkulær bioøkonomi. Det at den blå og grønne åkeren møtes i Steinkjer gjennom 
landbruksklyngen og oppbyggingen av verdens største settefiskfabrikk i regi av Salmar i Steinkjer, gjør 
satsingen på sirkulær bioøkonomi særlig interessant. 

For Nord universitet fungerer InnoCamp veldig bra som en arena for samhandling med næringsliv og 
offentlige institusjoner.  

I løpet av tre år vil det være nærmere 100 studenter som går på bachelorstudiet i sirkulær bioøkonomi.  

Nord universitet vil kunne utdanne mange av de aktuelle kandidatene til Bionova.  

NIBIO er et at Norges største forskningsinstitutt, og forsker og leverer kunnskap om mat- og 
planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig 
ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte 
næringer.  

NIBIO Steinkjer en av NIBIOs regionale hovedenheter, og har forskere i alle NIBIOs 5 fagdivisjoner. Med 
utgangspunkt i avdelingen på Steinkjer har NIBIO en særlig satsing inn mot, agronomi, jord- og 
plantekultur, skog og skogforskning, sirkulær bioøkonomi, ressurskartlegging samt blå-grønn kobling og 
synergier.   

Gjennom etableringen av en forskningsgård med ny infrastruktur,  et tverrfaglig forskningsmiljø i 
InnoCamp samt nye forskningslaboratorium gjennom samarbeid med Nord universitet, framstår 
forskingsstasjonen som svært relevant for NIBIO som sådan, så vel som nasjonale og internasjonale 
samarbeidsparter.  

SINTEF er et av de største uavhengige forskningsinstituttene i Europa, med sine 2100 ansatte og en 
omsetning på 3,4 mrd kroner. Med visjonen Teknologi for et bedre samfunn skal SINTEF bidra til 
konkurransekraft og samfunnsnytte innen områder som mat, klima/miljø/hav, energi m.m.  

Konsernsatsingen på mat og agri er koblet tett sammen med den tunge satsingen som SINTEF på 
InnoCamp har på bioøkonomi (støttet av blant andre Trøndelag fylkeskommune). SINTEF InnoCamp er 
en samfunnsvitenskapelig forskningsgruppe som i denne satsingen samhandler med teknologiske og 
biovitenskapelige forskningsmiljøer i konsernet for øvrig. 
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Landbruksdirektoratet etablerte seg med kontorer på InnoCamp i 2019, og er representert med 
seksjonene landbruks- og naturskadeerstatning, arkiv og regnskap, skog, og arealforvaltning. Alle 
tilskudd og erstatningsordninger utbetales fra Steinkjerkontoret. 

 

Følgende aktører holder til på InnoCamp 

 
 

Mange av aktørene ved InnoCamp har vært i god utvikling, og flere ønsker nå mer areal. Dette gjelder 
eksempelvis både NIBIO, Landbruksdirektoratet og SINTEF. Neste byggetrinn er under planlegging, og 
Steinkjer kommune er sammen med Steinkjerbygg KF, arkitekter og WoodWorks! Cluster i ferd med å 
utvikle et innovativt, nytt og spennende byggeprosjekt, byggetrinn 2 av InnoCamp. Her eller også i andre 
nye lokaler i Steinkjer sentrum (O2-bygget) vil det være god plass for Bionova og ev. andre nye 
utlokaliseringer.  

Vi ønsker hjertelig velkommen til InnoCamp, Steinkjer, Innherred og Trøndelag! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
InnoCamp 

 

Håvard Belbo, klynge- og konseptleder 
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