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Prosjektets formål og resultatmål – Nedslagsfelt/geografisk virkeområde. 
 
Bakgrunn og status. 

 
Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk landbruks viktige produkter; korn, kjøtt, 
egg, melk, grønt og bær. Det gjør at fylket har en variert og sammensatt 
næringsmiddelindustri, med stor foredling fra alle sektorer med unntak av melk, som 
hovedsakelig foredles på Kalbakkenanlegget til Tine. Østfold er det fylket i Norge med nest 
størst foredlingsindustri målt i antall arbeidsplasser. Fylket har også en stor andel av den 
samlede økologiske produksjon gjennom egg, grønnsaker, korn og melk. 
 
Den totale verdiskapningen av jordbruk- og næringsmiddelindustrien i Østfold består av 8 
500 sysselsatte (inkludert ringvirkninger), med en omsetning på til sammen 2,8 milliarder i 
jordbruket, og anslått omsetning på om lag 11 milliarder i næringsmiddelindustrien. I sum 
representer dette en meget viktig næring, og selv marginal vekst vil ha stor betydning for den 
samlede verdiskapingen for Østfold! 
 
Dette er en meget spennende, men også svært krevende satsing. Indre Østfold Utvikling har 
fra 2. halvår arbeidet med å klarlegge mulighetsbildet. Verdikjeden(e) og aktørbildet innenfor 
denne industri/bransje i Østfold er kompleks. Bønder, råvareprodusenter, 
småskalaprodusenter, industriell bearbeiding, nisjeprodukter, volumprodukter, store bedrifter, 
mindre bedrifter, maskinleverandører m.fl. Det eksisterer flere nettverk/initiativ som Guldkorn 
og Regional Matkultur, og næringen er på bedriftsnivå engasjert i ulike verdiskapnings- og 
forskningsprogrammer.  
 
En nettverks- og klyngetilnærming for å stimulere til økt verdiskaping i næringen er viktig sett 
til dagens konsensus hos næringsliv, akademia og virkemiddelapparat. Gjennom ARENA og 
NCE programmene har Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet engasjert seg i mer enn 
70 prosjekter siden 2002, og klyngene med best utvikling etterspør mer samarbeid rundt 
forskning, kompetanse og internasjonalisering. På næringslivsseminar arrangert av IØU på 
Smaalenene Hotell i juni foreleste Kjell O. Johannesen om erfaringene og resultatene fra olje 
og gassklyngen NODE i Kristiansand, seminaret hadde liten deltakelse fra 
næringsmiddel/landbruk. 
 
Indre Østfold Utvikling har vært i kontakt med flere ledere for store og mindre 
næringsmiddelbedrifter, og har også en meget god dialog med Guldkorn. Selskapet har også 
landbrukskompetanse i egen organisasjon og styre.  Fra bedriftenes side understrekes det at 
de ulike initiativ er positive, men at en nettverkssatsing må være differensiert, relevant og 
attraktiv. Det etterlyses en sterkere substans, og felles målsettinger i bunn. Lederen for en av 
de store fyrtårns bedriftene uttaler at det kan være vanskelig å se hva hans bedrift kan hente 
ut av et nettverkssamarbeid med mindre bedrifter og produsenter, men at bedriften gjerne vil 
engasjere seg for å se på mulige synergier. Andre ledere fremhever at de tidligere har hatt 
god nytte av samarbeid rundt kompetanse og kompetanseutvikling.  
 
Hvordan legges så et best mulig grunnlag for en satsing som skal lede til at næringen utvikler 
et klyngesamarbeid? Hvor ligger de største muligheten for vekst? Er dette innenfor hele 
verdikjeden, eller deler av denne? Kan bransjen lære noe av andre bransjer og 
bransjemiljøer? Er det samarbeid om forskning og kompetanse som er suksessfaktoren, eller 
markedstilpassing og småskalaproduksjon? Hva er konkurransesituasjonen for de ulike 
aktørene?  
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Dette krever mer kunnskap, og Indre Østfold Utvikling har behov for ressurstilførsel gjennom 
kapital, men også kompetanse og nettverk gjennom fylkesmann og fylkeskommune.  

 
Formål og resultatmål 

 
Prosjektets formål er å utvikle og etablere et klyngesamarbeid innenfor industrien/bransjen 
næringsmiddel – matproduksjon – landbruk i Østfold. Effekten av klyngesamarbeidet skal 
over tid være utslagsgivende for en styrket verdiskaping målt innenfor produksjonsvolum, 
omsetning, sysselsatte, produktlanseringer og nyetableringer. Klyngesamarbeidet skal være 
anerkjent av nasjonale programmer og en del av en prioritert satsing hos 
fylkesmann/fylkeskommune. Satsingen skal ha bred deltakelse fra FoU-miljøer, bransje og 
virkemiddelapparat 
 
I denne fase må formål og effektmål beskrives på overordnet nivå idet arbeidet i Fase 1 skal 
resultere i en konkretisering av dette.  
 
Prosjektets resultatmål for fase 1 skal med referanse til spørsmålsstillingene ovenfor 
beskrive innenfor hvilke tema og deler av industrien/bransjen det er et potensial for å lykkes 
med klyngeutvikling og klyngesamarbeid, og etablere en gjennomføringsplan for dette.  
 
Prosjektet skal også klarlegge eksiterende/pågående verdiskapingsinitiativ og nettverk som 
del av en samarbeids- og kommunikasjonsplattform i forhold til roller og mål. 
 

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 knyttet til mat og kosthold.  
Verdiskapingen i næringen bygger på bærekraftig utvikling hvor miljø er en viktig del. 
 
Prioriterte oppfølgingsområder som kompetanseutvikling ivaretas gjennom 
klyngetilnærmingen. Gjennom å legge til rette for og organisere samspill mellom 
ressurspersoner, næring, akademia, myndigheter og organisasjoner utvikles ny kunnskap og 
kompetanseutvikling. 
 

Viktig for denne satsing er Fylkesmannen i Østfold sin handlingsplan for 
landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold (2014) med målsettinger om 20 % økning i 
matproduksjon innen 2030, og flere lønnsomme og varige bygdenæringer i Østfold. I 
handlingsplanen redegjøres det for en rekke innsatsområder og tiltak for å nå disse 
mål, men klyngesamarbeid som virkemiddel er ikke veldig tydelig.  
 
Det vises også til Indre Østfold Regionråd sin handlingsplan under temaet bærekraftig 
utvikling.  
 

Fremdrift. 
 
Oppstart:   1.8.2014 
 
Avslutning:  1.4.2015 
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Nr. Hovedaktivitet Tidspunkt Milepæl Leveranse

1 Avklaringer Regionalt Partnerskapsfond mai-aug Avklaring fondets innretning

2 Etablere oversiktsbilde næring og aktører aug-sept Interessentkart

3 Samtale med viktige aktører aug-sept Avklart status og interesse

4 Samtaler, søknad og avklaring finansiering okt x Sikret finansiering

5 Møter og samtaler med næringen okt-jan Kartlegging og analyse

6 Møter og samtaler med det offentlige og virkemidler okt-jan Kartlegging og analyse

7 Møter og samtaler med ulike nettverk og programmer nov-jan Kartlegging og analyse

8 Sammestilling av reultater feb x Grunnlag strategi

9 Utvikle strategi og handlingsplan for klyngeutvikling feb-mars Strategi og handlingsplan

10 Forankre strategi- og handlingsplan hos viktigse interessenter feb-mars x Sikre tilslutning for videre arbeid

11 Sluttrapport Fase 1. Anbefalinger og finansieringsplan for Fase 2 mars Sluttrapport  
 
Fase 2: 
 
Dersom nødvendig tilslutning sikres vil Fase 2 kunne starte opp våren 2015. Fase 2 vil med 
stor sannsynlighet måtte gå over flere år før samarbeid med klyngekvaliteter er etablert. I 
perioden frem mot denne måloppnåelse, og der klyngene i stor grad drives av næringen selv, 
vil det være viktig med delresultater som viser en riktig utvikling. Start på en klyngeutvikling 
må ta sitt utgangspunkt i nettverksaktiviteter som synliggjør og underbygger verdien av 
samarbeid. I denne fase er det viktig med miljøer og ressurspersoner som tilrettelegger og er 
en pådriver i å samle og stimulere de ulike aktørene.   

 
Budsjett og finansieringskilder.  
 
Prosjektet har i denne fase en kostnad på kr. 533.000. Det søkes Regionalt 
Partnerskapsfond om kr. 250.000 i medfinansiering. Kostnader og finansiering fordeler seg 
slik: 

 

Kostnader Beløp Kommentar

Prosjektgjennomføring 518 000              Timer

Reise og møtekostnader 15 000                Kapital

Sum 533 000              

Finansiering Beløp

Regionalt partnerskapsfond 250 000              Kapital

IØU 15 000                Kapital

IØU 268 000              Timer

Sum 533 000               
 
Gjennomføringskostnaden for IØU fordeler seg på operativ prosjektleder og andre 
fagpersoner i selskapet. Vi tillater oss å søke om medfiinansiering fra 1.8.2014. Arbeidet 
startet opp før sommeren men dette tas inn som del av vår drift, ref. søknadsbrev. 

 
Annen egenfinansiering for denne fase har vist seg vanskelig. Det er avholdt møter med 
Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge.  
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Organisering. 
 

Prosjekteier:   Indre Østfold Utvikling IKS (ref.eierskap) 
  
Prosjektleder:   IØU v/Rune Melleby 
 
Styringsgruppe:  Leder/nestleder Indre Østfold Regionråd 
   Rep. Fylkesmannen og fylkeskommunen regionalavd. 
   Rep. Næring 
   Rep. Høgskole/Universitet/Forskningsmljø 
    
Prosjektgruppe:  Fagpersoner Indre Østfold Utvikling 
    
 
Revisor:   PWC (Askim). 
 
 
Indre Østfold Utvikling tar gjerne innspill fra fondet på sammensetning av styringsgruppen.  
 

Vedlegg 
 

1. Agri Analyse – «Rapport 8-2013 Jordbruks- og matindustrifylket Østfold» 

2. Fylkesmannen i Østfold – «Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i 

Østfold. 

 


