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HANDLINGSPLAN 2014 

for landbruksrelatert næringsutvikling i 
Østfold 

 
 

Prioriteringer for: 

 Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer 
i landbruket 

 Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging, 
inkludert midler til økt økologisk produksjon og 
forbruk 

 Midler til rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving i landbruket 

 

 

 

 
 

  



2 

 

Fylkesmannen (FM) er statlig sektormyndighet på 

landbruks- og matområdet og har ansvar for å følge 

opp nasjonale vedtak, mål og retningslinjer innenfor 

landbruks- og matpolitikken.  

 

 

Innovasjon Norge (IN) har ansvaret for forvaltningen 

av en rekke bedriftsrettede investerings- og 

utviklingsordninger i landbruket. Innovasjon Norge 

tilbyr landbruket et bredt sett med tjenester og 

programmer. 

 

 

 

Fylkeskommunen (FK) er regional utviklingsaktør på 

landbruks- og matområdet, og ivaretar oppgaver 

innenfor verdiskaping i landbruket, klima og 

samfunnsplanlegging.  Gjennom forvaltningsreformen 

fikk fylkeskommunene et utvidet ansvar for 

rekruttering, likestilling og kompetanseheving på 

landbruks- og matområdet, og medfølgende 

tilskuddsmidler. 

 
 

 

Innholdsfortegnelse 

Bygdeutvikling i Østfold ............................................................................................................ 3 

Tilskuddsordninger for nærings- og bygdeutvikling .................................................................. 4 

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) ................................................................................. 4 

Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse (RLK-midler) ......................................... 4 

Satsingsområder i Østfold 2014 for volumproduksjon .............................................................. 6 

Satsingsområder i Østfold 2014 for bygdenæringer................................................................... 8 

Satsingsområder i Østfold 2014 for økologisk landbruk.......................................................... 10 

Satsingsområder i Østfold 2014 for rekruttering, likestilling og kompetanse ......................... 11 

 



3 

 

Bygdeutvikling i Østfold 
 

Den regionale satsingen innen landbruksrelatert næringsutvikling beskrives i 

Regionalt bygdeutviklingsprogram 2013-2016, som legger føringer for 

prioriteringen av bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) i Østfold. Regionalt 

bygdeutviklingsprogram finnes på www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-

mat. 
 

BU-midlene forhandles frem i jordbruksoppgjøret og rammene for midlene 

fastsettes der. Det ligger en nasjonal fordelingsnøkkel til grunn for hvor mye 

midler som blir tildelt hvert fylke. 

 

 
Fra Regionalt bygdeutviklingsprogram - Visjon: 

I Østfold er landbruket en nøkkelnæring som gjennom bærekraftig og 

markedsrettet produksjon bidrar til matvaresikkerhet, levende lokalsamfunn, 

verdiskaping og velferd. 

 
Mål: 

 Matproduksjon: 

Østfold skal øke sin matproduksjon med minimum 20 % innen 2030.  

 

 Bygdenæringer: 

Det skal etableres flere lønnsomme og varige bygdenæringer i Østfold 

 

 

  

http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat
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Tilskuddsordninger for nærings- og bygdeutvikling 
 

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) 

Formålet med BU-midlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom 

verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets 

ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. BU-midlene skal også 

legge til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. Rammene 

for BU-midlene er fastsatt ved jordbruksoppgjøret og i statsbudsjettet. 

 

BU-midlene deles i to kategorier: Midler til utredning og tilrettelegging som 

forvaltes av Fylkesmannen og bedriftsrettede midler som forvaltes av 

Innovasjon Norge. 

 

Fra 2014 omfatter BU-midlene til utredning og tilrettelegging også 

utviklingsmidler til økologisk landbruk. 

 

Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse (RLK-midler) 

Ordningen skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan 

ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Midlene forvaltes av 

Fylkeskommunen. 
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Tilskuddordninger for nærings- og bygdeutvikling: 
 BU-midler til utredning 

og tilrettelegging 

Bedriftsrettede BU-

midler 

RLK-midler 

Formål Styrke og utvikle 

tradisjonell 

landbruksproduksjon og 

bygdenæringer gjennom 

utviklings- og 

tilretteleggingsprosjekter, 

samt øke økologisk 

produksjon og forbruk. 

Opprettholde et variert 

landbruk gjennom 

investeringsstøtte til for 

eksempel oppgradering 

og modernisering av 

driftsapparatet, samt 

støtte til utvikling av 

bygdenæringer. 
 

Økt rekruttering, 

bedre likestilling 

og/eller 

kompetanseheving 

innenfor 

landbruket. 

 

Hvem 

kan søke 

Organisasjoner, 

institusjoner, kommuner 

og ulike former for 

samarbeidsorganer, 

hovedsakelig innenfor 

landbruket 

Landbruksforetak og 

bedrifter i landbrukets 

verdikjede som skaper en 

merverdi for 

primærnæringen. 

 

Organisasjoner, 

institusjoner, 

kommuner og ulike 

former for 

samarbeidsorganer, 

hovedsakelig 

innenfor 

landbruket 

Søknad 

sendes: 

Fylkesmannen i Østfold 

(FM) 

Elektronisk via 

kommunalt 

landbrukskontor til 

Innovasjon Norge (IN) 

Østfold 

Fylkeskommune 

(FK) 

Info og 

søknads-

skjema 

 

www.fmos.no 

 

 

www.innovasjonnorge.no 

 

 

www.ostfoldfk.no 

 

Søknads-

frist: 

 

15. mars 

 

Ingen søknadsfrist 

 

15. mars 

 

Forutsetninger for tildeling av bedriftsrettede BU-midler: 

 Økonomi og kompetanse som sikrer lønnsomhet og gjennomføringsevne  

 Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et viktig bidrag til inntekten  

 Behov i markedet  

 

Særskilte prioriteringer 

 Rekruttering, kvinner og ungdom < 35 år  

 Økologisk produksjon  

 Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping  

 Fornybar energi / bioenergi og miljøvennlig profil  

 Driftsbygg i tre 

 Samarbeid 

  

http://fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Temasider/Generell-informasjon-om-BU-midler/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Landbruk/
http://www.ostfoldfk.no/
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Satsingsområder i Østfold 2014 

 for volumproduksjon  

Melkeproduksjon: 
 

         MÅL: ØSTFOLD SKAL HA EN ROBUST MELKEPRODUKSJON 

 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Bidra til et aktivt fagmiljø 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til etablering og oppgradering av 

melkeproduksjon  

  

Storfekjøtt: 
 

MÅL: ØKT PRODUKSJON AV STORFEKJØTT I ØSTFOLD 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Mobilisering og tilrettelegging for økt 

produksjon av storfekjøtt  

 Utrede flaskehalser og økonomi 

 Vise gode eksempler 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til etablering og oppgradering av 

storfeproduksjon  

  

Andre husdyrproduksjoner: 

Det kan gis BU-midler til gode prosjekter innen andre produksjoner enn de som 

er nevnt over dersom det er etterspørsel i marked. Det er også viktig å ivareta 

eksisterende produksjon med modernisering og oppgradering. For 2014 sier 

prognosene at det fortsatt vil være overproduksjon av svinekjøtt og egg. Det vil 

derfor ikke gis støtte til økt produksjon på egg og svinekjøtt i 2014. Det kan evt. 

ytes tilskudd til økt produksjon av fjørfekjøtt dersom markedsprognosene viser 

et behov for dette. 

 

Frukt og bær: 
 

MÅL: ØKE PRODUKSJONEN AV FRUKT, BÆR OG RABARBRA I ØSTFOLD 

 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Mobilisering tilrettelegging og 

nettverksbygging for økt hagebruksproduksjon  

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til etablering og oppgradering innen 

hagebruksvekster 
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Grønnsaker og potet: 
 

MÅL: ØSTFOLD SKAL PRODUSERE POTET OG GRØNNSAKER AV GOD KVALITET 

            ØSTFOLD SKAL ØKE SIN MARKEDSANDEL PÅ POTET OG GRØNNSAKER 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Tilrettelegge for bedriftsnettverk  

 Styrke potet- og rotgrønnsaksproduksjonen 

 Bidra til utvikling av nye sorter/produkter 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til etablering og oppgradering av 

grønnsaksproduksjon  

 Støtte til utvikling av nye produkter og 

kvalitetsheving  

 

Kornproduksjon: 

 

MÅL: ØKT KORNPRODUKSJON OG KORNKVALITET 

 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Økt verdiskaping i åkerbruket  

(korn, oljefrø, frø og proteinvekster) 

 Kompetanseheving; produksjon, tørking 

og lagring 

 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Investering i korntørker og kornlager 

dersom et av følgende kriterier er oppfylt; 

økologisk produksjon, såkornproduksjon, 

anlegg drevet av fornybar energi eller 

anlegg basert på samarbeid mellom 

bønder. 

  

Skogbruk: 
 

MÅL: ØKE DEN BÆREKRAFTIGE AVVIRKNINGEN AV SKOG OG 

OPPRETTHOLDE/ØKE PRODUKSJONSKAPASITETEN PÅ SIKT 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Bidra til økt aktivitet innen foryngelse og 

skogkultur 

 Bidra til kartlegging av markedet for 

produksjon av juletre og pyntegrønt 
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Satsingsområder i Østfold 2014 

 for bygdenæringer  

Bygdenæringer er næringer utenom tradisjonelt jord- og skogbruket der man 

tar i bruk landbrukets og bygdas ressurser. 

 

Mål: Minst 20 % av BU-midlene skal gå til bygdenæringer i 2014. 

Inn på tunet (IPT) 
 

MÅL: FLERE GODE, LØNNSOMME OG VARIGE IPT-TILBUD 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Kompetanseheving for eksisterende tilbydere 

 Heve kjøperkompetansen 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til utvikling og etablering av lønnsomme  

IPT-tilbud (det er krav om at IPT-bedrifter er,  

eller kan bli, godkjent ihht Matmerks  

godkjenningsordning for IPT) 

 

  

Mat og drikke med lokal identitet 
 

MÅL: ØSTFOLD SKAL BLI STERKESTE REGION I NORGE PÅ MAT OG DRIKKE 

    

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Nettverksbygging/kompetanseheving 

 Tilrettelegge for samarbeid og nye produkter 

 Synliggjøre Østfold som matfylke  

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte etablering og utvikling av produksjon av mat og 

drikke med lokal identitet som gir verdi for landbruket 

  

Grønt reiseliv 
 

MÅL: FLERE GODE, LØNNSOMME OG VARIGE GRØNNE REISELIVSPRODUKTER I 

ØSTFOLD 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Videreutvikling av klynger og nettverk 

 Bidra til å utvikle bookbare grønne reiselivsprodukter 

som er forankret i Østfold reiseliv. 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte utvikling og nyetableringer av nettverk og nye 

bedrifter 
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Bygdeservice 
 

MÅL: ØKE ANTALL TILBYDERE AV BYGDESERVICE I FYLKET 

 

 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Mobilisering og informasjon  

 

  

Bioenergi 
 

MÅL: FLERE JORD- OG SKOGBRUKERE I ØSTFOLD SKAL PRODUSERE, BRUKE OG 

LEVERE BIOENERGI I FORM AV BRENSEL, BIOGASS ELLER FERDIG VARME 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Mobilisering for produksjon, salg og 

bruk av bioenergi 

 Kunnskapsformidling 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Støtte til gårdsvarmeanlegg og veksthus 

 
 

Bruk av tre 
 

MÅL: ØKE BÆREKRAFTIG BRUK AV TRE I ØSTFOLD 

  

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Mobilisering for økt bruk av tre 

 Kunnskapsformidling 

  

 

Etablereropplæring, kompetanseheving og mobilisering 

  

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Bidra til god etablereropplæring for landbruket 

 Nyskapingskonferanse 

 Kompetanseheving på bygdenæringer i 1.-linjetjenesten 

 Vise frem gode eksempler 

Bedriftsrettede tiltak (IN): 

 Økonomisk oppfølging ved store investeringer og støtte 

til bedriftsledelse 

  

  

BU-midlene skal i tillegg til disse satsingsområdene være åpne for nye og mer 

eller mindre ukjente idéer og bygdenæringer 
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Satsingsområder i Østfold 2014 

 for økt økologisk produksjon og forbruk 
 

I jordbruksoppgjøret 2013 ble partene enige om at regionale og lokale 

prioriteringer innen økologisk landbruk i større grad bør innlemmes i 

fylkesmennenes øvrige strategiske næringsutviklingsarbeid. Fra 2014 blir 

deler av utviklingsmidlene for økologisk landbruk flyttet til BU-midlene for 

utredning og tilrettelegging innenfor regionalt næringsprogram. 

 

Økologisk produksjon og forbruk  

MÅL: 15 % ØKOLOGISK PRODUKSJON OG FORBRUK I ØSTFOLD INNEN 2020 

Utredning og tilrettelegging (FM): 

 Kompetanseheving (veiledning og opplæring) 

 Markedsføring og profilering 

 Produktutvikling 

 Nettverksbygging 

 Produksjonsfremmende tiltak 

 

 

Mer informasjon finnes i Økologisk handlingsplan, se www.fmos.no  

 

 
 

 

http://www.fylkesmannen.no/PageFiles/5497/%c3%98kologisk%20handlingsplan%20-%20%c3%98stfold.pdf?epslanguage=nb
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Satsingsområder i Østfold 2014 

 for rekruttering, likestilling og kompetanse 
 

Rekruttering, likestilling og kompetanse (RLK-midlene)  

MÅL: ØSTFOLD SKAL HA EN LANDBRUKSNÆRING MED KOMPETANSE TIL Å MØTE 

FRAMTIDAS PRODUKSJONS- OG MILJØMESSIGE UTFORDRINGER OG MULIGHETER  

 

Fylkeskommunens strategier i prioritert rekkefølge: 

 

1. Unge skal kompetansemessig settes i stand til å overta og videreføre 

bedriftene i Østfoldlandbruket i en tidlig fase av sitt yrkesliv 

 

2. Østfold skal videreutvikle innovasjonssystemer for landbruksnæringen og 

relaterte næringer 

 

3. Arbeidet med å utrede et regionalt kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer på Kalnes VGS videreføres i 2014 

 

4. Østfold skal tilby opplæring for alle som skal inn i landbruksnæringen 

 

5. Østfold skal trekke til seg fremtidig kompetanse innen forskning, 

forvaltning, rådgivning/undervisning som Østfoldlandbruket kan dra nytte 

av 

 

6. Nettverksdannelse og – utvikling 

 

7. Kvinner og menn skal gis lik mulighet til å etablere seg og være en aktiv 

aktør i landbruket 
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For å søke BU-midler til prosjekter på din gård (bedriftsrettede 
midler), kontakt ditt lokale landbrukskontor:  
Kontaktinfo: Landbrukskontoret i din kommune 

 

Nettside:  www.innovasjonnorge.no/landbruk 

 

Elektronisk  

søknadsskjema:  www.innovasjonnorge.no/min-side 

 
 

 

For å søke BU-midler til utredning og tilrettelegging, kontakt 
Fylkesmannen: 
Kontaktinfo:  Camilla Winterseth, Landbruksavdelingen,  

tlf. 69 24 70 00, e-post: camilla.winterseth@fylkesmannen.no 

 

Nettside:  www.fylkesmannen.no/ostfold/landbruk-og-mat 

 

Elektronisk  

søknadsskjema:  www.fylkesmannen.no/ostfold/landbruk-og-mat/naringsutvikling 

 

 

For å søke midler til prosjekter innen rekruttering, likestilling 
og kompetanseheving, kontakt Østfold Fylkeskommune: 

Kontaktinfo:  Ragnhild Saakvitne, Klima- vann og landbruksseksjonen,  

tlf. 69 11 70 00, e-post: ragnhils@ostfoldfk.no 

 

Nettside:  www.ostfoldfk.no  

 

Elektronisk  

søknadsskjema:  www.regionalforvaltning.no 

 

 

 

 

http://www.innovasjonnorge.no/landbruk
http://www.innovasjonnorge.no/min-side

