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Prosjektets formål og resultatmål – Nedslagsfelt/geografisk virkeområde. 
 
Prosjektets formål (formål kan spisses/justeres etter gjennomføring av mulighetsstudiet) er 
å etablere et innovasjonssenter innen naturbasert reiseliv. Innovasjonssenteret skal 
representere fyrtårnet i en Østfoldsatsing innenfor naturbasert reiselivsutvikling med sterk 
bransjevekst i antall besøkende, bedrifter og arbeidsplasser som effekt over tid. Senteret 
skal tilby og representere spisskompetanse, pilotutprøving, nettverk og prosjektplasser til 
bedrifter, gründere og organisasjoner innenfor naturbasert reiseliv. Senteret skal være en 
brobygger mellom akademia, virkemiddelapparat og næring, fremme og stimulere til 
næringsutvikling med naturen og naturressursene som plattform. Senteret skal med Østfold 
som nedslagsfelt bringe sammen og ressurs optimalisere ulike initiativ, nettverk, 
organisasjoner og selskaper med tilknytning til, eller som ser et markedspotensial i, 
verdikjeden naturbasert reiseliv. Dette skal legge grunnlag for utviklingen av en eller flere 
klynger med nasjonal anerkjennelse og finansiering. Senteret skal ha som visjon å ta en 
nasjonal plass innenfor naturbasert reiseliv.  
 
Prosjektets resultatmål er å gjennomføre et mulighetsstudie som avklarer grunnlaget for 
realiseringen av senteret. Mulighetsstudiet skal tydeliggjøre konsept, og bl.a. presentere en 
anbefalt modell for etablering, oppbygging og drift. Avhengig av mulighetsstudiets funn skal 
prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt, eller et hovedprosjekt i to faser, der fase 1 
avklarer og i nødvendig grad sikrer finansiering til etablering og drift, mens fase 2 
representerer realiseringen av senteret frem mot åpning og drift. 
 
I denne fase benyttes arbeidstittelen innovasjonssenter. Mulighetsstudiet må som del av 
konseptavklaringen avklare om senterets tilbud og funksjon heller skal presenteres gjennom 
begrep som kompetansesenter, senter for naturbasert reiselivsutvikling eler lignende. 
Begrepet innovasjon kan i denne fase tolkes som at senteret må ha status som SIVA-
inkubator eller lignende. Dette er ikke hensikten med begrepsbruk. 
 
Prosjektet representerer et samarbeid i denne fase med Regionalpark Haldenkanalen, 
Marker kommune og Visit Fredrikstad og Hvaler/Ytre Hvaler Nasjonalpark.  
 
Indre Østfold og Ørje besitter naturgitte ressurser som kan legge et godt grunnlag for at et 
innovasjonssenter innen naturbasert reiseliv nettopp lokaliseres her. Samtidig representerer 
Ørje, og planene for en videre utvikling av Ørje Bruk gjennom «Flishuset» en spennende og 
unik fysisk plassering av et slikt innovasjonssenter. En samlokalisering med eksisterende 
virksomheter og organisasjoner (med tilknytning til verdikjeden) i Flishuset vil utvilsomt også 
representere en styrke. Realiseringen av Flishuset er imidlertid ikke avgjørende for arbeidet 
med å etablere innovasjonssenteret, og står på eget grunnlag. 
 
Av naturgitte ressurser (også Østfold) er det naturlig å trekke frem: 
 

o Kanalen 
o Innsjøer 
o Skog 
o Villmark 
o Bestand fisk og vilt 
o Hvaler/Nasjonalparken 
o Næringsgrunnlag landbruk/mat 
o Beliggenhet E18 og E6 (stort nærmarked innen kort reisetid) 
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Indre Østfold og fylket som helhet har også organisatoriske/materielle ressurser som 
underbygger at en slik etablering er mulig. Uten å fremstå som fullstendig er det viktig å 
trekke frem: 
 

o Regionalpark Haldenkanalen  
o Ytre Hvaler Nasjonalpark 
o Aktørene/bransjenettverket/destinasjonsselskapene/Visit Østfold AS 
o Utmarksavdelingen Akershus og Østfold 
o Jeger og fiskerforbund 
o Grunneiere 
o Haldenvassdragets kanalmuseum - Østfoldmuseene 
o Haldenkanalen Sluseturer 
o Haldenvassdragets Kanalselskap 
o Venneforeningen Ørje Bruk 
o D/S Turisten 
o M/S Stømsfoss 
o Brekke/Strømsfoss/Ørje/Slusene 
o Infrastruktur (kanalen, nasjonalparken, turløyper, gapahuker, leirplasser) 
o Analyser og strategiske anbefalinger 
o Nærhet til NMBU (masterutdanning) 

 
 
Naturbasert reiseliv er en av de raskest voksende sektorene innenfor internasjonalt reiseliv. 
Et innovasjonssenter med naturbasert reiseliv som satsingsområde vil kunne få en 
fylkesregional men også nasjonal betydning knyttet til vekst innenfor denne delen av 
reiselivet. (I samtale med fagmiljøet kjennes det ikke til tilsvarende senter som skissert under 
formål). 
 
Senterets funksjoner/konsept må avklares/spisses i mulighetsstudiet, men stikkord som 
bærekraft, kompetanse, klyngeutvikling, innovasjon, verdiskaping og etablering peker seg ut 
som drivende for et senter med de skisserte muligheter.  
 
Særlig interessant er det faktum at det innenfor Regionalparkens virkeområde eksisterer 
kompetansemiljøer, organisasjoner og selskaper innenfor ulike deler av en slik verdikjede, 
fra produksjon til leveranse av naturbaserte reiselivsprodukter. I tillegg representer regionen 
og Østfold et matfylke og der koblingen mat og reiseliv er meget interessant. Det er også 
kompletterende kompetansemiljøer i Østfold for øvrig gjennom destinasjonsselskapene og 
det nyetablerte Visit Østfold AS. I utviklingen av ideen rundt et innovasjonssenter har dette 
sterk støtte fra Regionalpark Haldenkanalen, Marker kommune og Visit Fredrikstad & Hvaler. 
Visit Fredrikstad & Hvaler har pekt på betydningen er slikt senter kan få for den videre 
utviklingen av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Ideen er også diskutert med andre fagmiljøer og 
MIMIR peker i en rapport fra mai 2014 nettopp på regionens muligheter innenfor naturbasert 
reiseliv, men trekker også frem det store volum av hytter og hytteeiere som et potensial for 
økt salg og vekst for bransjen.  
 
Samtidig kan det virke som Østfold ikke har lykkes med å hente ut det potensial som synes 
realistisk ut fra ressursbildet, og at dette kan utløses gjennom etableringen av et senter som 
evner å samle kompetanse og gjennomføringskraft.  Det er fra sentrale aktører (også MIMIR) 
særlig pekt på viktigheten av å utvikle gode og markedstilpassede produkter, og at dette bør 
komme før man legger vekt på omdømmebygging, markedsføring og salg. Dette krever 
utviklingskompetanse og bransjenettverk.  
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Det må trekkes frem at næringsutvikling, også innenfor naturbasert reiseliv, også handler om 
å tiltrekke seg talenter og gründere med driv for konsept- og forretningsutvikling. Et senter 
som lykkes vil representere et attraktiv miljø for disse, og kan igjen tiltrekke seg kapital for 
investeringer i nye reiselivsprodukter/konsepter og bedrifter. Ikke nødvendigvis kun med 
Østfold som etableringssted, men også som pilot for realisering i andre deler av landet. 
Mulighetsstudiet må se til miljøer som har lykkes med dette og bringe disse erfaringer inn i 
konseptutviklingen, eks. Mesh Norway. Det er også viktig å se til miljøer i Østfold som har 
vist fremgang knyttet til selve klyngeutviklingen, eks. Arena Magica og naturlig nok NCE 
Smart Energy. 
 
NMBU med masterutdanning innen naturbasert reiseliv representerer en viktig ressurs for 
senteret. Naturbasert reiseliv er et toårig masterstudie ved NMBU. Studiet er tverrfaglig og 
tilbys ikke ved noe annet undervisningssted i Norden. Samarbeidsmodell med NMBU (og 
andre aktuelle FoU miljøer) blir viktig å avklare som del av mulighetsstudiet. 
 
Det vises avslutningsvis til den evaluering av Kompetanseoffensivens portefølje Oxford 
Research har gjennomført. Her pekes det på viktigheten av samarbeid mellom bedrifter og 
kunnskapsmiljøer, og det anbefales tiltak rettet mot nettverk og klynger. Dette settes også 
inn i utviklingen av innovasjonssystemet i Østfold. Etableringen av innovasjonssenteret 
representerer en del av denne helhet, og tar, som også Oxford Research fremhever, tak i 
eksiterende nettverk for å utvikle disse videre. (Bedrifter/reiselivsaktørene, 
destinasjonsselskapene, osv.)  
 

Forankring i fylkesplanens hovedtemaer og prioriterte oppfølgingsområder.  
 
Prosjektet har en klar forankring inn mot fylkesplanens hovedtema verdiskaping. Indirekte 
kan det også sees til fylkesplanens hovedtema folkehelse (naturbasert reiselivsutvikling 
representerer også et tilbud til egne innbyggere). Naturbasert reiselivsutvikling må bygges på 
en bærekraftig bruk av ressursene og miljøet. 
 
Prioriterte oppfølgingsområder som kompetanseutvikling ivaretas gjennom senterets 
grunnkonsept. Gjennom å legge til rette for og organisere samspill mellom ressurspersoner, 
næring, akademia, myndigheter og organisasjoner utvikles ny kunnskap og 
kompetanseutvikling. 
 
Det vises også til Indre Østfold Regionråd sitt forarbeid innfor etableringen av Indre Østfold 
Utvikling. I dette vektlegges både kompetansetilbud og reiseliv. Det vises også til Innovasjon 
Norges satsing på lokal mat, reiseliv og utvikling av bedriftsnettverk. Det vises også til 
innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA sitt Arena program. 
 
 

Fremdrift. 
 
HA 1: 
Ideskisse og sammenstilling av underlagsmateriale. Møter med fremgangsrike innovasjons- 
og gründermiljøer/sammenlignbare senter. Kritiske suksessfaktorer avdekkes. 
 
HA 2: 
Møter, avklaring, diskusjon og forankring hos viktige interessenter i næringen, 
organisasjoner, fylkeskommune osv. 
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HA 3:  
Gjennomføring av mulighetsstudie 
  

- Konseptutvikling og presisering 
- Sammenstilling og drøfting av kritiske suksessfaktorer 
- Belyse og anbefale eiermodell 
- Belyse og anbefale organisering 
- Belyse og anbefale driftsmodell 
- Kartlegge og skissere modell for finansiering av investeringer og drift 
- Anbefaling med skisse til forprosjekt og /eller et hovedprosjekt i 2 faser 

 
HA 4: 
Sammenstilling presentasjon av rapport. 
 
Avhengig av hvor langt mulighetsstudiet kan gå innenfor den kunnskap, forankring og 
rammer som i denne fase gjøres tilgjengelig/oppnås, vil videre fremdrift representeres 
gjennom et forprosjekt som diskuterer og kvalitetssikrer mulighetsstudiet. Eller (raskere) et 
hovedprosjekt i 2 faser, der fase 1 avklarer og sikrer nødvendig finansiering til etablering og 
forutsigbarhet drift, mens fase 2 vil utgjøre driftsforberedelser og åpning. Mulighetsstudiet 
gjennomføres i stor grad gjennom innleie av kompetent rådgivingsmiljø. Fagressurser fra 
IØU, Regionalpark Haldenkanalen og Visit Fredrikstad & Hvaler vil stille seg til disposisjon for 
rådgiver knyttet til beskrivelse av status/mulighetsbilde og tilgang til eksisterende nettverk og 
interessenter. 
 
Mulighetsstudiet: 
 
Oppstart:   1.12.2014 
 
Milepæl:  1.2.2015 HA 1 og 2 gjennomført 
 
Avslutning:  15.4.2015 Mulighetsstudiet presenteres 

 
 
Skisse forprosjekt/hovedprosjekt: 
 
Oppstart:  15.5 2015 
 
Avslutning:   1.5 2016 
 
Senteret skal kunne åpnes i mai 2016. 

 
Budsjett og finansieringskilder.  
 
Prosjektet har i denne fase en kostnad på kr. 350.000. Det søkes Regionalt 
Partnerskapsfond om kr. 175.000 eller 50 % medfinansiering. Kostnader og finansiering 
fordeler seg slik: 
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Kostnader Beløp HA Kommentar

Prosjektadministrasjon og drift 50 000                1-4 Timer

Møter og samspill rådgiver 75 000                2-3 Timer

Ekstern leveranse mulighetsstudie 200 000              1-4 Kapital

Reisekostnader o.l. mulighetsstudie 25 000                1-3 Kapital

Sum 350 000              

Finansiering Beløp

Reiseliv Indre Østfold Fond 100 000              Kapital

Regionalt partnerskapsfond 175 000              Kapital

IØU/Regionalparken/Visit Fredrikstad & Hvaler 75 000                Timer

Sum 350 000               
 
Ekstern leveranse for mulighetsstudiet på kr. 200.000 er sjekket ut med bransjen/aktuelle 
leverandører. Søknad til Reiseliv Indre Østfold Fond sendes parallelt med denne søknad. 
Prosjektet er avsjekket innenfor fondets kriterier. 

 

Organisering. 
 

Prosjekteier:   Indre Østfold Utvikling IKS (ref.eierskap) 
  
 
Prosjektleder:   IØU v/Bjørn Winther Johansen 
 
Styringsgruppe:  Leder Indre Østfold Regionråd 
   Rep. fra Regionalpark Haldenkanalen 
   Rep. fra næring/organisasjon 
   Rep. fra Østfold fylkekommune/regionalavdelingen 
    
Prosjektgruppe:  Ekstern rådgiver 
   Fagperson(er) Indre Østfold utvikling  
   Fagperson (er) Regionalpark Haldenkanalen 
   Fagperson (er) Visit Fredrikstad & Hvaler 
 
Revisor:   PWC (Askim). 


