
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport  

 

 
 
Bruken av de fylkesvise 
bygdeutviklingsmidlene i Østfold  
2015 
 

 

 

Det vises til fullmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 16.02.2015, pkt, 5 – 

resultatrapportering. Fylkesmannen i Østfold har følgende å rapportere om bruken av 

bygdeutviklingsmidlene til utredning og tilrettelegging: 
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Hvordan har utrednings- og tilretteleggingsmidlene bidratt til å oppnå de overordnede 

målene i Regionalt Bygdeutviklingsprogram og formålet med bygdeutviklingsmidlene 

Handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold 2015 var retningsgivende for tildeling 

av bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ved Fylkesmannen. Handlingsplanen hadde satsingsområdene 

kornproduksjon, storféproduksjon, melkeproduksjon, grønnsaks- og potetproduksjon, frukt- og 

bærproduksjon, økologisk landbruk og skogbruk, samt Inn på tunet, mat og drikke med lokal identitet, 

grønt reiseliv, bruk av tre, bioenergi og etablereropplæring/kompetanse. Østfold fikk tildelt 2,7 mill. 

kr. til utrednings- og tilretteleggingstiltak, inkl. inndragninger hadde vi kr. 2.771.054,- til fordeling. 

Samtlige midler er fordelt. 

 

Figuren under viser hvordan utrednings- og tilretteleggingsmidlene er fordelt mellom de ulike 

satsingsområdene i Østfold. Det er i 2015 bruk nesten 20 % av midlene til prosjekter innen 

kornproduksjon. Dette er fordi det er igangsatt en større satsing på økt kornproduksjon i form av et 

«kornprogram» som drives av Bondelaget. I 2015 har det også blitt tildelt midler til flere prosjekter 

innen grønt reiseliv, over 16 % av midlene, noe som er en betydelig økning fra 2014. Det er videre 

brukt 16 % av midlene på økologiske prosjekter og tiltak i tråd med handlingsplan for økologisk 

landbruk. I 2015 er også en betydelig andel, ca. 13 %, gått til prosjekter i skogbruket, noe som kan 

tilskrives økt aktivitet og gode prosjekter på området. 

 
Figur 1:  

Prosentvis fordeling mellom satsingsområdene for bygdeutviklingsmidlene til utredning og tilrettelegging i Østfold 

 

Det har også i år vært en utfordring i Østfold at det er knapt med midler. Det er stor vilje til nyskaping 

og utvikling i fylket og svært mange gode prosjekter søker om støtte. I 2015, som i 2014, har vi ikke 

på langt nær hatt mulighet til å imøtekomme alle, og gode prosjekter har fått avslått sin søknad om 

midler fordi Østfolds tildelte ”pott” ikke strekker til. Med noe mer midler vil vi i Østfold kunne oppnå 

langt bedre resultater på flere områder. 
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Involveringen av det regionale partnerskapet i prioriteringen av midlene 

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold 2013-2016 ble opprettet i samarbeid med det regionale 

partnerskapet bestående av Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunene og 

næringen ved Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Havass og Viken skog.  

 

Partnerskapet er aktivt med å utforme den årlige handlingsplanen for bruk av bygdeutviklingsmidlene 

i fylket. Denne legger føringer for tildelingen av bl.a. utrednings- og tilretteleggingsmidlene. Ved 

årets slutt legges årets tildelinger frem for partnerskapet i et møte. Partnerskapet får da mulighet til 

stille spørsmål, kommentere og bruke informasjonen som grunnlag for føringer for påfølgende år. 

 

Det er gjennom året et tett og godt samarbeid mellom Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og 

Fylkesmannens landbruksavdeling, noe som gir et godt grunnlag for å nå de strategiske målene med 

både utrednings- og tilretteleggingsmidlene, de bedriftsrettede bygdeutviklingsmidlene og midlene til 

rekruttering og kompetanseheving. 

 

 

Resultater fra prosjekter/tiltak som er avsluttet i 2014: 

GLOMMA OPPLEVELSER 

Søker: Skiptvet kommune 

Målsetning: Å utvikle og legge til rette for varige aktiviteter og opplevelser på og langs Glomma 

Resultat: Prosjektet har vekket interesser og skapt nytt fokus på Glomma generelt, og på den 

Historiske delen spesielt. I tillegg har prosjektet lagt til rette for lavterskeltilbud for 

bruk av Glomma 

 

 

MÅNEFESTIVALENS MILJØPROGRAM 2015 

Søker:  Gamlebyen Festivaldrift AS 

Målsetning: Være et utstillingsvindu for økologisk mat og kortreist mat, økologisk hagebruk og 

etisk forbruk. Engasjere og inspirere publikum. 

Resultat: Gjennomført med flere publikumsrettede og omdømmebyggende aktiviteter og tiltak 

 

 

DELTAGELSE PÅ IGW 2015 

Søker: Fylkesmannen i Østfold 

Målsetning: Regional prosjektorganisering av Osloregionens deltagelse på IGW 2015. 

Resultat: Osloregionanen deltok på IGW med stor suksess 

 

 

FAGTUR ØKO MELK 

Søker: Interessegruppa for økologiske melkeprodusenter i Østfold 

Målsetning: Nettverksbygging, likestilling og kompetanseheving 

Resultat: Gjennomført. Vellykket tur som bidro til å komme nærmere målsetningene 
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OSLOFJORDSAMARBEIDET MAT OG REISELIV 

Søker: Visit Sandefjord 

Målsetning: Danne grunnlag for samarbeid direkte mellom næringslivsaktører innenfor regionen og 

ha fokus på at helhetlig reiseliv skal bidra til å integrere grønt reiseliv og lokal mat 

sterkere i regionens tradisjonelle reiseliv. 

Resultat: Flere tiltak er gjennomført, bedre samarbeid er oppnådd. 

 

 

GRØNT REISELIV OG LOKAL MAT I ØSTFOLD 

Søker: Østfold Bondelag 

Målsetning: Bidra til økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet for landbruket i Østfold 

gjennom utvikling av lønnsomme reiselivsprodukter basert på mat, kultur, natur og 

aktivitetsbaserte opplevelser. 

Resultat: Et godt prosjekt som har bidratt til synliggjøring og utvikling av det bygdebaserte og 

naturbaserte reiselivet i Østfold. Prosjekt ble gjennomført i to faser. I den første fasen 

ble det mobilisert, kartlagt, gjennomfør nettverkskvelder, kurskvelder og studieturer. I 

fase to gikk man over til en individuell rådgiving av utvalgte gårder som ønsket å delta 

i prosjektet. 

 

 

UTVIKLING AV JAKTPRODUKTER PÅ GÅS 

Søker.  Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 

Målsetning: Redusere gåsebestanden, og dermed skadene på innmark, gjennom økt beskatning av 

gjess. Økt beskatning gjøres ved å organisere jaktområder på gjess, ta betalt for jakta 

og tilby dette til jegere. 

Resultat: Jaktfelt er etablert. Registrert jegere, gjennomført studietur m.m.. 

 

 

FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKSPRODUKSJON I ØSTFOLD OG AKERSHUS 

Søker: Østfold Bondelag 

Målsetning: Mobilisere nye dyrkere og økt produksjon 

Resultat: Gjennomført seminarer og studietur. God oppslutning 

 

 

GRØNN PLAN 

Søker: Steinerskole Moss 

Målsetning: Aktiviteter for barn i økologisk skolehage 

Resultat: Gjennomført 

 

 

ØQ: ØKOLOGISK BÆREKRAFTIG MENY I STORHUSHOLDNING 

Søker: Økologiske foregangsfylker 

Målsetning: Gjennomføring av aktiviteter for å fremme miljøvennlige og økologiske 

innkjøp i regionens storhusholdninger, kantiner og kjøkken 

Resultat: Gjennomført 

 

 

NORSK HAVRE-NM 2014 

Søker:  Norsk Havreforening 

Målsetning: Økt fokus på havre og korndyrking 

Resultat: Gjennomført  
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MER SKOGKULTUR I ØSTFOLD 2013-2014 

Søker: Spydeberg kommune 

Målsetning: Økt fokus på skogkultur 

Resultat: Oppsøkende virksomhet, avdekket behov for tiltak på mange eiendommer, kurs for 

ungdom. 

 

 

RESSURSSENTERET FOR ELDRE LANDBRUKSBYGNINGER 

Søker: Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger 

Målsetning: Bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket 

gjennom rådgiving, formidling og fremme av nyttig bruk. 

Resultat: Pågående prosjekt 

 

 

MELDUGGFRI – BIOLOGISK BEKJEMPELSE AV MELDUGG VED UV-BELYSNING 

Søker: Guren Gartneri AS 

Målsetning: Bringe resultatene fra «MelduggFri» frem til et kommersielt utstyr 

veksthusprodusentene kan ta i bruk.  

Resultat: Prosjektet har gjennomført omfattende arbeid med positivt resultat, noe gjenstår. 

 

 

NORSK HAVRE-NM 2015 

Søker:  Norsk Havreforening 

Målsetning: Økt fokus på havre og korndyrking 

Resultat: Gjennomført  

 

 

DELTAGELSE PÅ MATFESTIVALEN MATFOLD 

Søker: Regional Matkultur og Guldkorn  

Målsetning: Synliggjøre små og nye lokalmatprodusenter fra Østfold. Samarbeid og nettverk. 

Resultat: Vellykket deltagelse 

 

 

ØKOLOGISK MENY  

Søker: Eidsberg ungdomsskole 

Målsetning: Fokus på økologisk mat hos ungdom  

Resultat: Gjennomført med engasjerte lærere og elever. 

 

INN PÅ TUNET 2014 I ØSTFOLD 

Søker: Østfold Bondelag 

Målsetning: Motivere flere bønder til å starte opp IPT-tilbud 

Resultat: God deltakelse på fagkveldene. Positivt tiltak. 
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Bedriftsrettede BU-midler 

Det var en økende interesse for IBU-midler i 2015 i forhold til tidligere år, både sett i forhold til antall 

søknader og omsøkt beløp. Konsekvensen er at mange av de innvilgede prosjektene har fått avkortet 

omsøkte beløp for at midlene skal rekke til flere. 

 

 
 

TRADISJONELT LANDBRUK 

Storfehold er prioritert av hensyn til produsentmiljø og målet om større andel eng og beite i forhold til 

mer erosjonsutsatt åkerarealer. Markedsføring av INs midler og mulighet til å bidra med rentestøtte til 

lån har generert stor etterspørsel etter 

midler til utbygging innenfor mjølk- og 

kjøttproduksjon på storfe. Vi så også en økt 

investeringslyst innenfor sau og korntørker. 

 

Regionalt bygeutviklingsprogram for 

Østfold, samt årlige retningslinjer styrte 

disponeringene av tilskuddsmidlene i 2015.  

Konsumegg, kylling og svineproduksjon 

ble ikke prioritert med hensyn til 

markedssituasjonen. Det ble innvilget 

tilskudd på totalt kr 15,13 mill. til 35 

prosjekter innenfor de produksjonene som 

tabellene viser.  

 

BYGDENÆRINGER 

Prosjekter innen lokal mat, reiseliv og Inn på Tunet (IPT) som involverer flere bedrifter i verdikjeden 

blir som regel behandlet under Utviklingsprogrammet - landbruks- og reindriftsbasert vekst og 

verdiskaping. Innen bygdenæringer ble det over IBU- midlene innvilget tilskudd i 24 saker på til 

sammen kr 5 025 000.   

 

IPT: Det er en nedgang i antall søknader. Det er 

mange gode tilbydere i vårt fylke, men det er en 

utfordring å få gode avtaler som sikrer inntjening 

for tilbyderne. 

Lokalmat: Interessen er økende i markedet og 

det er mange nye og spennende tilbydere på dette 

området i Østfold. Høy søknadsinngang på mat 

og drikke med lokal identitet. 

Reiseliv: Det er en økende interesse hos 

bedriftene for å se verdien av kobling mellom 

lokalmat og reiseliv, og kunne utnytte synergiene 

på det området.  


