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1 Sammendrag 

Norges Vel har etter oppdrag fra Østfold Fylkeskommune gjennom kvantitative og kvalitative 

studier kartlagt behov, muligheter, ønsker og utfordringer for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, lokalisert til Kalnes vgs.  

 

Vår konklusjon etter gjennomførte studier er at det er behov for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, og at dette senteret bør legges til Kalnes.  

 

Vi anbefaler at senteret etableres som et 3 årig prosjekt med bemanning på 1 årsverk i regi av 

Østfold Fylkeskommune med bidrag av eventuelle andre offentlige instanser. 

Etableringskostnaden for et kompetansesenter lokalisert på Kalnes er stipulert til kr. 0,3 mill + 

driftskostnader for 1 årsverk til ca 1,2 mill kr. Etter en innkjøringsperiode på 3 år med 

hovedfokus på etablering av en godt fungerende nettportal som koordinerer informasjon om 

Østfoldlandbruket, tilrettelegging for gode nettverk og møteplasser i næringen samt 

koordinering av arbeid innenfor "andre bygdenæringer", må prosjektet evalueres med tanke 

på en videre fastere etablering. 

 

Ved en fastere etablering av et kompetansesenter i form av et selskap enten som A/S eller SA, 

ser vi det som naturlig at man oppnår et tettere og forpliktende samarbeid også med 

industrielle landbruksaktører i fylket.  

 

I den påfølgende teksten om våre funn i undersøkelsene har vi for enkelthetsskyld rammet inn 

et kort resymê av de viktigste funnene vi har gjort i våre undersøkelser.  
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2 Innledning 

 

2.1 Bakgrunn 
 

Prosjektet er forankret i et vedtak i Fylkestinget i Østfold som FU sak 177/12 om et 

framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket, hvor vedtaket bl.a. sier:  

•  Østfold fylkeskommune vil videre etablere et prosjekt for å utrede Kalnes vgs som et 

regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får fullmakt til 

å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil fungere som 

styringsgruppe for prosjektet. 

I følge vedtaket i sak 177/2012 skal partnerskapet være styringsgruppe for 

utredningsprosjektet. Partnerskapet består av følgende deltakere:   

- Østfold Bondelag 

- Østfold bonde- og småbrukarlag 

- Skogeierforeningene Viken og Havass – 1 rep på deling 

- Kommunene i Østfold, representert v/ordfører i Spydeberg kommune  

- Innovasjon Norge 

- Fylkesmannens landbruksavdeling 

- Østfold fylkeskommune v/regionalutviklingsavdelingen 

Til møtet i Fylkestinget til sak 177/12 ble det framlagt et notat som ligger vedlagt denne 

rapporten i vedlegg 1. Notatet tok for seg rapporten fra Østlandsforskning som hadde lagt en 

kvalitativ tilnærming til grunn for sin rapport og som pekte på tre viktig utviklingstrekk for 

landbruket som med bakgrunn i strukturendringer og bygdenæringer krever endringer i 

bondens kompetansebehov.  

1: Økt produksjonsvolum krever økt kunnskap om kjernevirksomheten, det er små marginer 

mellom suksess og fiasko 

2: Lokal videreforedling krever kunnskap om aktiviteter i verdikjeden som videreforedling, 

markedsføring, salg og distribusjon 

3: Nye produkter og tjenester (f.eks. utleie, turisme og energi) krever kunnskap om nye 

markeder og produktområder.  

Rapporten pekte på nødvendigheten av å opprette regionale kompetansesentre basert på 

naturbruksskoler, landbruksrådgiving, regnskap og andre relevante tilbud (her har Vestfold og 

Akershus kommet et stykke på vei) der landbruksskolene er de tyngste aktørene. 

 Norges Vel ble engasjert til å gjennomføre utredningsprosjektet.  

Partnerskapet som styringsgruppe har i prosjektperioden hatt to møter. Det første møtet ble 

avholdt den 22/8 ifm gjennomføringen av workshopen for å diskutere hvordan 

utredningsarbeidet skulle legges opp. Det siste møtet ble avholdt den 20/10 2014 for å 

orientere partnerskapet om funnene gjort i arbeidet og om rapportens hovedkonklusjoner. I 

tillegg har styringsgruppen fått spørreundersøkelsen til gjennomgang og kommentarer før den 

ble sendt ut. 

Norges Vel fikk følgende mandat for utredningen: 

 Med utgangspunkt i rapporten «Fremtidens kompetansebehov i landbruket – 2012» 

kartlegge behov, muligheter, ønsker og utfordringer for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, lokalisert til Kalnes vgs.  

 Identifisere målgrupper som kan/vil ha nytte av et slikt kompetansesenter 
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 Foreslå tjenesteområder som et kompetansesenter bør prioritere og omfanget av disse.  

 Gi forslag til organisering og finansiering av kompetansesenteret, både på kort og lang 

sikt. 

 Rapporten skal inneholde en anbefaling for det videre arbeidet. 

Videre ble det anbefalt å opprette en bredt sammensatt referansegruppe for å sikre bred 

dekning og medvirkning. Aktører i en slik referansegruppe kunne være: 

• Østfold Bondelag (også representert i styringsgruppa) 

• Norsk Landbruksrådgivning SørØst 

• Østfold bonde- og småbrukarlag (også representert i styringsgruppa) 

• Samvirkets felleskontor/aktuelle samvirkebedrifter 

• Guldkorn 

• Kommunene i Østfold v/ett landbrukskontor 

• Innovasjon Norge (også representert i styringsgruppa) 

• Fylkesmannens landbruksavdeling (også representert i styringsgruppa) 

• Østfold landbruksselskap 

• Utmarksavdelingen Østfold/Akershus 

• Østfold Skogselskap 

• Studieforbundet for næring og samfunn 

• Skogeierforeningene Viken og Havass 

• Eventuelt andre 

Etter anbefaling fra Norges Vel ble referansegruppa den 22. august invitert til å delta i en 

workshop som skulle diskutere ulike synspunkter og ønsker knyttet til et kompetansesenter 

 

2.2 Kalnes videregående skole i dag. 
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Kalnes videregående skole ligger sentralt i Østfold med det nye sentralsykehuset som 

nærmeste nabo. Sykehuset og næringsutvikling i nærområdet gir stor kontaktflate for skolen 

og god kollektivtransporttilknytning.  

Rekrutteringen til naturbruk har vært stabil med om lag 75 elever i førsteinntak på vk1. Dette 

gir om lag 200 - 210 naturbrukselever i alt hvert år. Skolen har i dag kapasitet til 500 

elevplasser med et variert fagtilbud på: 

 Nettbasert kurs i landbruksfag for voksne. 

 Naturbruk – agronom, naturforvaltning med studiekompetanse samt 

anleggsgartner 

 Design og håndverk 

 Bygg - og anleggsteknikk –«gule maskiner» 

 Idrettsfag med friluftsliv 

 

Skolen profilerer seg på tre søyler som er: mat og verdikjeder, grønne realfag og å være en 

helsefremmende skole. Skolen er i dag en Miljøfyrtårnbedrift.  

Skolens kantine er nylig modernisert og godkjent av Mattilsynet samt brannvesen for servering 

av 150 personer. Kantineleder er aktiv i arbeidet med servering av sunn mat, og hun er 

etterspurt av andre skoler for sitt engasjement.   

Skolen har 17 engasjerte lærere innen naturbruk med en brukbar aldersspredning og god 

kompetanse ifht unge elever. Noen eksterne foredragsholdere leies inn til undervisningen, men 

skolen har med sine fem minibusser også en utstrakt kontakt med andre fagmiljøer. Rent 

faglig savnes tilgang til mer spisskompetanse på bl.a. anleggsfag, I- mek og 

utendørsmekanisering. Skolen har gjennom faget næringsdrift og med satsing på 

ungdomsbedrifter god tilgang på bedriftslederkompetanse samt kompetanse innen 

forretningsplan og management, men ser at på dette feltet er behovet voksende.  

 

I 2012 ble hele jordbruksarealet og melkeproduksjonen på Kalnes omlagt til økologisk drift. 

Med sine 1400 dekar dyrkajord er de dermed av de største gårdene med økologisk drift her i 

landet.  Det nye fjøset er læringsplass for elevene ved skolen, men også for 50 – 100 

grunnskoleklasser og barnehager som besøker Kalnes årlig.  

Norsk Landbruksrådgiving Sørøst har kontor på Øsaker som ligger innenfor skolens område, 

dette åpner for et nært samarbeid med dem.  

 

Erfaring med kurs og prosjekter 

Skolen har de siste årene hatt flere egne store prosjekter alene og i samarbeid med eksterne 

krefter. Skolen er kjent med interreg-programmet, og har hatt svensk-norsk prosjekt om 

bedre utnyttelse av beiter og om fjernundervisning i landbruksfag. Av andre prosjekter i 

skolens regi kan eksempelvis nevnes: 

 

 Risikovurdering, HMS 

 Film om jordkultur 

 Prosjekter på bl.a. bærdyrking, smålensgåsa og raukolle. 

 Prosjekt på fiskerifag, blått landbruk 

 Omlegging til økologisk melk på stor gård 

 Energistyring på gården, administrasjon av energibruken 

 Prosjekt på IPT med både varer og tjenester 

 Prosjekt med sertifisering for brukerforskriften 555 AML (varme arbeider) 

 

Gjennom samarbeidet med Guldkorn skal det etableres et prøvekjøkken på Kalnes for å 

fremme bruk av Østfoldprodukter på mat og drikke. Skolen har tatt opp utfordringen med 

jobbmatch for elever med spesielle behov og har hatt et undervisningstilbud på Inn på Tunet 

som dessverre forsvant med innføring av kunnskapsløftet. Skolen har en spesielt interessant 
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holdning til kroppsøvingsfaget som på Kalnes profileres som bevegelsesglede.  En ny 

idrettshall som også brukes av andre klubber og idrettslag hører også med til elevtilbudet  

 

Kontorer og fasiliteter for et kompetansesenter. 

Skolen har i dag i det gamle internatet 6 ledige kontorer som kan disponeres av et 

kompetansesenter kun ved betaling for bruk av fellesgoder. Det er gode parkeringsforhold på 

skolen og en effektiv resepsjonstjeneste. Videre er det i den gamle kontorfløyen 5 møterom 

med plass til 8 - 16 personer. Den nye gymsalen som består av to haller på ett plan med et 

løst podium og kan gi plass til 400 personer. Den siste landbruksmeldingen, "Velkommen til 

bords" ble lansert på Kalnes med Lars Peder Brekk og ca 400 personer til stede. Skolen har 

således god mulighet til å huse et eventuelt kompetansesenter.  

 

3 Informasjonsinnhenting 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1 Metoder og kilder  
 

3.1.1 Kvantitativ undersøkelse 
Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse (elektronisk) til et representativt utvalg av 

potensielle brukere og tilbydere. Målet med spørreundersøkelsen var å få synspunktene til 

dette utvalget og ut fra dette kunne generalisere i forhold til potensielle brukere og tilbydere, 

deres behov for kompetanse og holdninger til et kompetansesenter. Antall svar i de ulike 

kategoriene vil her være avgjørende. I slike undersøkelser er det vanskelig å få fram årsaker, 

så det er viktig å kombinere slike undersøkelser med kvalitative undersøkelser. 

Spørreskjemaet som ble benyttet ble nøye gjennomgått og testet før det ble sendt ut. Det ble 

valgt ut 4 grupper av respondenter; bønder fra alle kommuner og alle driftsformer i Østfold, 

Elever fra naturbrukslinjer (mulige fremtidige bønder), lærere ved Kalnes VGS og den 

kommunale landbruksforvaltningen. Totalt 229 respondenter har mottatt spørreskjema pr. 

mail (se Vedlegg 2). Surveymonkey er benyttet for å utarbeide undersøkelsen og analysere 

resultatene.  

 

3.1.2 Kvalitativ informasjonsinnhenting 
Gjennomgang av rapporter, utredninger og annen skriftlig informasjon. I gjennomgangen av 

tilgjengelig dokumentasjon ble rapporter fra følgende kilder benyttet: 

 

o Agri Analyse: ("Framtidas Landbruksakademikere" (Hillestad/Eldby – Rapport 

4/2013) 

o Østlandsforskning: ("Framtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-

Østlandet" (Sæther/Lerfald/Stokke – ØF rapport 15/2012. 

o St melding nr. 9 2011-12 

 

Informasjonsinnhenting fra et antall kompetansesentra i Norge. Samtaler med ulike 

kompetansesentra: 

Det er gjennomført telefonsamtaler med 4 sentra for å få svar på viktige erfaringer disse sitter 

med. Spesielt viktig var det her å få informasjon om organisering, drift og økonomi. 

 

Utredningen har benyttet seg av 5 typer informasjonsinnhenting: 

Kvantitativ informasjonsinnhenting 

 Spørreundersøkelse 

Kvalitativ informasjonsinnhenting 

 Workshop/Cafedialog 

 Informasjon fra ulike kompetansesentra  

 Gjennomgang av relevante rapporter og utredninger 
 Dybdeintervjuer 
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De 4 sentrene er: 

 

• Skjetlein grønt kompetansesenter (Sør-Trøndelag) 

• Rogaland landbrukspark (Rogaland) 

• Grønt fagsenter (Vestfold) 

• Hvam Agroutvikling (Akershus) 

 

Dybdeintervjuer med et antall aktører i verdikjeden. Det ble gjennomført strukturerte 

intervjuer ved hjelp av en på forhånd utarbeidet intervjuguide (se vedlegg 4) som ble fulgt 

under intervjuene. Dybdeintervjuene ga oss mulighet for å få dypere innsikt i synspunktene til 

utvalgte respondenter, noe som var svært verdifullt i den videre analysen. Det ble gjennomført 

13 intervjuer med ulike aktører innen alle de viktigste produksjonene i fylket samt veiledere 

innen tilgrensende fag som offentlig forvaltning, regnskap og bygningsteknikk. Alle ble 

gjennomført pr. telefon.  

 

Workshop med sentrale aktører (referansegruppen og styringsgruppen). Vi ønsket å få fram 

synspunkter fra en rekke sentrale aktører knyttet til et eventuelt kompetansesenter på Kalnes. 

Vi benyttet Cafedialog – metoden som gir mulighet for innspill på flere temaer fra en rekke 

aktører i løpet av begrenset tid. Oppsummeringene fra de ulike cafedukene har vært med på å 

danne grunnlag for spørreskjemaer og dybdeintervjuer samt gitt direkte innspill til analysen  

 

 

 

3.2 Funn fra spørreundersøkelse 
 

Datagrunnlag og svarprosent 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 229 respondenter, og 110 respondenter har besvart 

undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 48. Det ble sendt ut en påminnelse til alle 

respondentene om besvarelse av undersøkelsen. Vi har oppsummert hovedtrekkene i 

spørreundersøkelsen her. Spørsmålsskjema og alle tabeller med utfylt resultat ligger i vedlegg 

nummer 2 og 3. 

Det var 54,5% menn og 45,5% kvinner som svarte på undersøkelsen. Fordelingen på alder 

viser en jevn fordeling mellom de ulike aldersspennene bortsett fra aldersgruppen 65-74 år 

som er 3,6%. Fordelingen på hvilken kommune de ulike respondentene bor, viser en overvekt 

på kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Dette skyldes blant annet at mange av lærerne og 

elevene på Kalnes er bosatt her, men også at disse kommunene har relativt store 

landbrukskontorer.  

Fordeling på kommuner: 
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Hovedgeskjeft 

 

Ser man på antallet respondenter innenfor de ulike kategoriene fordeler disse seg slik: 

Bonde fulltid      : 15 

Bonde i kombinasjon med annet arbeid  : 27 

Lærer på Kalnes VGS     : 14 

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning  : 26 

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket : 8  

Annet       : 20 

 

De som har krysset av under alternativet "annet" fordeler seg jevnt mellom elever fra Kalnes 

og bønder som har annet arbeid ved siden av. En del av elevene på Kalnes skriver at de ikke 

ønsker videre arbeid innenfor landbruket. Dette er personer som ønsker å bli veterinærer, som 

ønsker å jobbe med hest og som går der for å få studiekompetanse. 

 

Driftsform (flervalg) 

 

  
 

Korn skiller seg klart ut som den største produksjonen med 75%. Deretter kommer skog 

inkludert ved og bioenergi for salg på 42,5% og fjørfe med 25%.  

 

42,5% av disse hadde en omsetning fra jord- og skogbruksvirksomheten sin på over 600 000 

kroner (NB eks tilskudd). 35% har en omsetning på mellom kr 200 000–600 000 og 22,5% 

mellom 0 – 200 000 kroner. Når det gjelder omsetning fra bygdenæringer hadde 82,5% en 

omsetning mellom 0-200 000 kroner. 10% mellom 200 000-600 000 kroner og 7,5% en 

omsetning over 600 000 kroner.  

 

Endring av driften - Et stort flertall på 72,5% av respondentene ser ikke for seg at de 

kommer til å endre driften de nærmeste 5 årene.  

 

Når det gjelder svarene til de som sier at de ser for seg å endre driften de nærmeste 5 årene 

dreier dette seg om å utvide eksisterende produksjon gjennom bygging av nye 

driftsbygninger, drive større og mer effektiv. Flere respondenter har også svart at de ønsker å 

utvide produksjonen med en produksjon til, men er usikre på hva de ønsker å utvide med.  

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

13,6%

24,5%

12,7%

23,6%

7,3%

18,2%

Lærer på Kalnes VGS

Answe r Op tio ns

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket

Bonde i kombinasjon med annet arbeid

Ho ve d g e sk je ft

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning

Bonde fulltid

Annet (vennligst spesifiser)

Re sp o nse  

Pe rce nt

10,0%

15,0%

20,0%

15,0%

25,0%

7,5%

75,0%

42,5%

20,0%

Småfe

Bygdenæringer (Inn på tunet, reiseliv, hest, 

Frukt og bær

Gris

Storfe

Skog inkludert ved og bioenergi for salg

Answe r Op tio ns

Fjørfe

Grønnsaker og potet

Korn

Drifts fo rm
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Hva skal til for videreutvikling av ditt gårdsbruk de nærmeste 5 årene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppkjøp eller leie av areal peker seg ut som viktigst for å videreutvikle virksomheten sin med 

57,5% etterfulgt av nye produksjoner og tjenester med 55%. 

 

 

Hvor mye betaler du for direkte rådgivningstjenester i dag? 

 

 

  
 

Kategorien 0-10 000 kroner skiller seg klart ut som den største med 80%. Som man ser er det 

få som bruker mer enn 20 000 kroner på rådgivningstjenester.  

 

Sammenligning av kompetansebehov i dag og fremover  

 

Sammenligner en kompetansebehovene i dag mot kompetansebehovene fremover ser en at 

tilgang på forsknings- og utviklingsresultater vil være viktigere fremover, men det er små 

variasjoner mellom kompetansebehov i dag og fremover. På punktet markedskunnskap og 

markedsføring ser vi en ganske stor endring fra 4,3% på kunnskapsbehov i dag til 16% på 

kunnskapsbehov fremover. De viktigste kunnskapsbehovene er knyttet til ny kunnskap innen 

agronomi og nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response  

Pe rcent

80,0%

17,5%

2,5%

10 000-20 000 kroner

Hvo r mye  be ta le r du fo r d irekte  rådg ivningstjeneste r i dag?

0-10 000 kroner

Mer enn 20 000 kroner

Answer Op tions

Kunskapsbehov i dag % Kunnskapsbehov fremover %

Agronomi ny kunnskap 50,0% Agronomi ny kunnskap 45,7%

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling 33,0% Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling 35,1%

Effektiv gårdsdrift 28,7% Effektiv gårdsdrift 26,6%

Økonomi og regnskapsforståelse 24,5% Økonomi og regnskapsforståelse 22,3%

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og dokumentasjon 23,4% Hjelp til planlegging, søknadsskriving og dokumentasjon 24,5%

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater 23,4% Tilgang til forskning- og utviklingsresultater 28,7%

Datateknologi 12,8% Datateknologi 14,9%

Samarbeid og organisering 12,8% Samarbeid og organisering 13,8%

Kunnskap om eierskifte 7,4% Kunnskap om eierskifte 7,4%

Markedskunnskap og markedsføring 4,3% Markedskunnskap og markedsføring 16,0%

Re sp o nse  

Pe rce nt

57,5%

30,0%

37,5%

55,0%

32,5%

2,5%

Ny kompetanse

Answe r Op tio ns

Økt mekanisering, ny teknologi

Samarbeid med andre

Hva  ska l ti l  fo r v id e re utv ik ling  a v  d itt g å rd sb ruk d e  

næ rme ste  5 å re ne ?

Nye produksjoner og tjenester

Oppkjøp eller leie av areal

Annet (vennligst spesifiser)
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Hvor henter du kompetanse i dag? 

 

 
 

Kolleger og nettverk går klart frem som den viktigste kilden der respondentene henter 

kompetanse med 73,4% Deretter kommer Internett med 60,6% og Norsk 

Landbruksrådgivning med 39,4%. Videre mener 73,4% av respondenten at internett er svært 

viktig eller viktig for å hente relevant kompetanse. Dette sammenfaller godt med spørsmålet 

om hvor en henter kompetanse.  

 

78,7% av respondentene mener at aktuell kompetanse er lett tilgjengelig. 21,3% mener at 

kompetansen ikke er lett tilgjengelig.  

 

 

Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer, vil 

du benytte dette? 

 

 

  
 

61,3% av respondentene stiller seg positive til etablering av et kompetansesenter for landbruk 

og bygdenæringer. Det er en relativt stor andel vet ikke. Denne andelen fordeler seg jevnt 

mellom de ulike respondentgruppene. Av de som svarer nei så sier 16,7% at 

kompetansebehovet er dekket. 33,3% sier de er på vei ut av landbruket og 50% sier det ikke 

er aktuelt.  

 

Når det gjelder hvilket tilbud respondenten ser for seg å benytte i et eventuelt 

kompetansesenter fordeler svarene seg ganske jevnt. Kortere kurs og seminarer, 

rådgivningstilbud og arena for nettverksbygging trekkes frem som de viktigste tilbudene 

 

Når det gjelder betalingsvillighet for et individuelt rådgivningstilbud ser vi at det fleste ligger 

innenfor intervallene 1000-5000 kr og 5000-10 000 kr med henholdsvis 35,1% og 33,3%. 

19,3% får dekket en slik kostnad av arbeidsgiver eller andre. I forhold til betalingsvillighet for 

et heldagskurs ligger de fleste innenfor intervallet 500-1 000 kr og 1 000–2 000 kr med 29,8% 

på begges svaralternativer. 22,8% får dekket kostnaden av arbeidsgiver eller andre.  

Re sp o nse  

Pe rce nt

73,4%

39,4%

23,4%

24,5%

27,7%

22,3%

19,1%

11,7%

16,0%

22,3%

4,3%

9,6%

60,6%

10,6%

30,9%

7,4%

Answe r Op tio ns

Internett

Regnskapskontor

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning

Varemottaker (Tine, Nortura, Viken Skog etc.)

Annet (vennligst spesifiser)

Faglag/næringsorganisasjoner sentralt

Norsk Landbruksrådgivning

Litteratur

Faglag/næringsorganisasjoner i fylket (Østfold 

Hvo r he nte r d u ko mp e ta nse  i d a g ?

Kompetansemiljøer utenfor Norge

Forsknings- og utviklingsmiljøer som f.eks. NMBU

Etterutdanningstilbud

Kolleger/nettverk

Innovasjon Norge

Landbruksskoler

Den kommunale landbruksforvaltningen

Resp onse  

Pe rcent

61,3%

6,5%

32,3%

Nei

Dersom de t b lir e tab le rt e t komp e tanse sente r fo r landb ruk 

og  bygdenæ ringe r, v il d u benytte  de tte ?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions
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Vil du benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

lokalisert til Kalnes videregående skole? ( Svar fra de som har svart at de ønsker å 

benytte et kompetansesenter) 

 

 
 

Her ser vi at en stor andel av respondentene (91,2%) vil benytte seg av et kompetansesenter 

for landbruk og bygdenæringer dersom det lokaliseres til Kalnes videregående skole.  

 

 
Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer vil du benytte dette? (Ja, 
nei, vet ikke fordelt etter hovedgeskjeft) 
 
Svar i prosent 
 

 
 
Her ser vi at bøndene som driver i kombinasjon med annet arbeid er de mest positive. Ser en på elevene 
ved Kalnes så er det en stor del som svarer vet ikke. Mange av disse har imidlertid skrevet at de går der for 
å få studiekompetanse, at de ønsker å bli veterinær eller drive med hest så er et kompetansesenter 
sannsynligvis ikke så relevant for dem.  
 
Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer lokalisert til Kalnes 
videregående skole vil du benytte dette? (Ja, nei, vet ikke fordelt på hovedgeskjeft)  
 
Svar i prosent (gjelder de som har stilt seg positive til et kompetansesenter) 
 

 
 
Her ser vi at bøndene og elvene på Kalnes er de mest positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Response  

Pe rcent

91,2%

0,0%

8,8%

Nei

Vil du benytte  deg  av e t komp e tansesente r fo r landb ruk o g  

bygdenæ ringe r loka lise rt ti l Ka lnes v ide reg ående  sko le?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions

Ja Nei Vet ikke

Bonde fulltid 66,7 0,0 33,3

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 70,4 0,0 29,6

Lærer på Kalnes VGS 53,9 7,7 38,5

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 65,0 5,0 30,0

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 33,3 0,0 66,7

Ja Nei Vet ikke

Bonde fulltid 100,0 0,0 0,0

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 89,5 0,0 10,5

Lærer på Kalnes VGS 85,7 0,0 14,3

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 84,6 0,0 15,4

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 100,0 0,0 0,0
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Er aktuell kompetanse lett tilgjengelig for deg i dag?/ (Ja, nei fordelt etter hovedgeskjeft) 
 
Svar i prosent 

 

 
 

En stor andel av respondentene mener at kompetansen er lett tilgjengelig i dag, men vi ser at 

så mange som 38,5% av lærerne ved Kalnes mener at kompetansen ikke er lett tilgjengelig.  

 

 

Fremtidig kunnskapsbehov fordelt etter hovedgeskjeft 

 

 

Her ser en også at ny kunnskap innen agronomi og nye muligheter på gården er viktige 

fremtidige kompetansebehov. Når det gjelder bonde fulltid og bonde som driver i kombinasjon 

med annet arbeid, er det noen klare forskjeller i forhold til kompetansebehov rundt effektiv 

gårdsdrift, økonomi og regnskapsforståelse og hjelp til planlegging/søknadsskriving. Bøndene 

som også er i annet arbeid svarer i større grad at dette er viktig i forhold til bønder som 

arbeider fulltid på gården.  

 

Hvor henter du kompetanse? (fordelt etter hovedgeskjeft) 

 

 

Her går det klart frem at kolleger og nettverk er den viktigste kilden til kompetanse hos alle 

målgruppene. Deretter kommer Internett. I forhold til bonde fulltid og bonde med annet arbeid 

så ser en at bøndene som driver gård fulltid i større grad henter kompetansen hos 

landbruksrådgivningen og varemottaker enn bøndene som har annet arbeid ved siden av.  

Ja Nei

Bonde fulltid 84,6 15,4

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 77,8 22,2

Lærer på Kalnes VGS 61,5 38,5

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 80,0 20,0

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 100,0 0,0

Fremtidig kunnskapsbehov/hovedgeskjeft Bonde fulltid Bonde annet arbeid Lærer Kalnes Ansatt landbruksforvaltning Elevn Kalnes

Agronomi ny kunnskap 46,2 48,2 42,9 45,0 83,3

Effektiv gårdsdrift 7,7 37,0 14,3 30,0 33,3

Datateknologi 23,1 22,2 0,0 15,0 0,0

Økonomi og regnskapsforståelse 7,7 33,3 0,0 30,0 33,3

Nye muligheter på gården/forretningsutvikling 23,1 33,3 57,1 30,0 50,0

Samarbeid og organisering 15,4 14,8 0,0 15,0 50,0

Markedskunnskap og markedsføring 15,4 14,8 7,1 15,0 16,7

Kunnskap om eierskifte 15,4 3,7 7,2 5,0 16,7

Hjelp til planlegging søknadsskriving og dokumentasjon 7,7 40,7 7,1 15,0 33,3

Tilgang til forsknings og utviklingsresultater 23,0 29,6 21,4 35,0 33,3

Hvor henter du kompetanse/hovedgeskjeft Bonde fulltid Bonde annet arbeid Lærer Kalnes Ansatt landbruksforvaltning Elev Kalnes

Kolleger/nettverk 84,6 96,3 85,7 75,0 16,7

Norsk Landbruksrådgivning 76,9 48,2 28,6 35,0 0,0

Varemottaker 76,9 33,3 14,3 0,0 0,0

Den kommunale landbruksforvaltningen 46,2 40,7 0,0 10,0 0,0

Regnskapskontor 69,2 40,7 0,0 15,0 0,0

Landbruksskoler 7,7 14,8 35,7 0,0 83,3

Faglag/næringsorgansisasjoner i fylket 69,2 22,2 14,3 0,0 16,7

Faglag/næringsorgansisasjoner sentralt 30,8 7,4 21,4 5,0 16,7

Etterutdanningstilbud 7,7 11,1 28,6 25,0 0,0

Forskning og utviklingsmiljøer 30,7 14,8 28,6 35,0 16,7

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning 7,69 0 0 15 0

Kompetansemiljøer utenfor Norge 23,1 3,7 21,4 10,0 0,0

Internett 76,9 66,7 64,3 55,0 50,0

Innovasjon Norge 15,4 11,1 0,0 15,0 0,0

Litteratur 30,8 33,3 42,9 35,0 16,7

Annet 7,7 0,0 7,1 20,0 0,0
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3.3 Funn fra workshop 
Et sammendrag av funnene i work-shopen er vist i vedlegg 8 og deltakerlisten er vist i vedlegg 

7. Workshopen viste at det innen veiledningsfeltet er behov for noe mer enn det som 

eksisterer i dag, og at et kompetansesenter må ha nytteverdi for brukerne, samt at det må 

være betalingsvilje ved bruk. 

 

Videre velger vi å trekke frem følgende viktige momenter:  

 

 Et kompetansesenter bør kunne fungere som et kurssenter og en koblingsboks mellom 

tjenestekjøpere og – tilbydere, Inn på tunet kan fungere som et eksempel på næringer 

som savner en slik koblingsboks. 

 

 Næringen savner et utstillingsvindu for mat og matproduksjon for å skape et positivt 

omdømme i samfunnet 

 

 Et kompetansesenter kan gi økt rekruttering til naturbruk og landbruk generelt 

 

 Et kompetansesenter kan være et nav for et utvidet klyngesamarbeid med en god kobling 

mot FOU og muligheter for Bedriftsnettverk, Arenaprosjekter og Center of Excellence  

(CoE).  

 

Av innspill til aktuelle kompetansebehov kan spesielt fremheves:  

 

 Det er ikke aktuelt å tilby ren spisskompetanse f.eks. innen husdyr, kornproduksjon 

m.m. Dette må hentes nasjonalt og til dels internasjonalt, men det må forventes at et 

senter må følge godt med på markedsanalyser/trender. 

 Østfold og Kalnes har en unik beliggenhet i forhold til landets viktigste FOU miljøer 

innen landbruk og bygdenæringer på Ås 

 

Organisering av et kompetansesenter må ha siktemål om samhandling i verdikjeden 

 

 Få med alle aktører som ønsker å delta 

 Dagens kompetanse må koordineres og utnyttes bedre 

 Må være forankret i brukerinteresser.  

 

Mange nevnte at et senter må bygges opp gradvis, og at samlokalisering ikke er aktuelt på 

kort sikt for mange av kompetansemiljøene. Samarbeid er ikke det samme som 

samlokalisering. 

 

 

3.4 Funn fra dybdeintervjuene. 
Dybdeintervjuene ble gjennomført pr. telefon med hensikt om å få en dypere innsikt i 

synspunktene til viktige aktører knyttet til et eventuelt kompetansesenter. Vi valgte ut 

rådgivere fra et bredt spekter av produksjonsveiledere for landbruksproduksjonen i Østfold. En 

oversikt over de 13 rådgiverne er vist i vedlegg 5 

Nedenfor følger en oppsummering fra intervjuene.  

 

3.4.1 Dagens veiledning innen landbruk og bygdenæringer i Østfold 
 

 

 

 

 

Dagens veiledning er i hovedsak god og dekker det meste innen tradisjonelt 

jord/skogbruk. Det er imidlertid ikke organisert samarbeid om helhetlig rådgiving og 

den er ikke koordinert. Bonden som bedriftsleder er undervurdert. Veiledning innen 
andre næringer (bygdenæringer) er sporadisk og spredt. 
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Oversikt over noen av de ulike kompetansetilbyderne for landbruket i Østfold 

 
 

 

 

Landbruket i Østfold er godt dekket med veiledningstilbud innen ordinær drift i dag.  

I vurderingene som skal gjøres rundt berettigelsen av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer på Kalnes er det viktig å ha med seg at målet må være å optimalisere dagens 

veiledningstilbud slik at dette blir best mulig for alle parter, både bonden og 

veiledningsapparatet. Det er viktig at et kompetansesenter må supplere og koordinere 

eksisterende veiledningstilbud og ikke fortrenge eksisterende tilbud.  

 

Det er naturlig nok noe samarbeid mellom de ulike veilederne og mange søker bistand hos 

hverandre dersom de trenger mer utfyllende detaljkunnskap. De store og tunge produksjonene 

representert ved samvirkebedriftene er ganske selvforsynt med kompetanse i sitt eget 

apparat. Mye av veiledningen i dag er gratis (dvs. dekkes av produsentoppgjørene), men det 

er en trend mot mer betalt veiledning og derved større krav til veiledernes faglige nivå og 

muligheter til å gi en helhetlig veiledning. Noen produksjoner er biologisk ganske avanserte, 

eks. fjørfe, og dette miljøet samarbeider tett med tilsvarende veiledere i våre naboland. Særlig 

konkurranseutsatte produksjoner må ofte søke kostbar kompetanse utenlands.  

 

Så godt som alle har 1:1 veiledning gjerne med hyppige gårdsbesøk som også gir den ofte 

ensomme bonden en trygghet og en følelse av å tilhøre et nettverk. Et hovedinntrykk fra 

intervjuene er at landbruket i Østfold som ellers i landet i dag sannsynligvis står overfor store 
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endringer i rammevilkårene, og det merkes en uro og usikkerhet hos produsentene. Noen ser 

sitt snitt til å øke produksjonen og satse stort, mens andre vurderer mer drastiske tiltak som 

nedleggelse av drifta eller bortforpaktning/salg.  

Behovet for mer spisset veiledning synes derfor å være voksende.  

Fra dybdeintervjuene er det også verdt å merke seg at større driftsbygninger med avansert 

utstyr krever mer profesjonell planlegging og byggeledelse på et område der det de siste 

årene er kommet nye og skjerpede regler. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en stadig bredere 

kompetanse med mer helhetlig veiledning, bl.a. innen byggfag og samarbeider ofte tett med 

andre produksjonsveiledere.  

Flere nevner utfordringene med at stordrift også innebærer nye utfordringer innen 

bedriftsledelse og administrasjon. Større gårdsbruk innebærer ofte at det blir flere ansatte i 

arbeid, og det er et voksende krav om dokumentasjon, oppfølging av lovverk, økonomi og 

regnskapsstyring og relativt avanserte søknader til ulike virkemidler. Dette er utfordringer som 

landbruket har felles med det øvrige næringsliv i fylket som selvsagt har mye kompetanse på 

bedriftsledelse. Behovet for profesjonalitet viser seg også å være til stede ved den ofte 

manglende oppfølging av planer og bruk av alt det gode planverktøyet som utarbeides, det 

være seg skogbruksplan eller en driftsplan for gården.  

En samlet vurdering er at det kan synes som om tilbudet om veiledning er minst der behovet 

kanskje er størst, nemlig for dem som vurderer å slutte med sin tradisjonelle 

landbruksproduksjon. Som en regnskapsfører sa "en bonde som vurderer å legge ned står 

kanskje overfor sitt livs viktigste valg med mulighet for å oppgi hele gårdsdrifta". Her er det et 

behov for personlig oppfølging (mentor) for å bistå bønder i kritiske valg.  

 
3.4.2  Andre bygdenæringer 
 

 

 

 

 

Innen området "andre bygdenæringer" er det i dag ikke enkelt å finne et samlet 

veiledningstilbud. Det som er av tilbud på dette feltet er spredd over flere organisasjoner og 

miljøer, og det er mye opp til bonden selv å finne fram i jungelen av tilbud. Vi valgte derfor å 

intervjue en veileder i offentlig sektor og en aktør som hadde satset på "andre 

bygdenæringer". Mange opplever at det tar tid å bygge opp en bærekraftig drift innen "andre 

bygdenæringer". Kapitalbehovet er stort og kildene for finansiering er ofte spredt på flere 

aktører.  Det tar tid å etablere en virksomhet og få på plass et marked.  Man må regne med 

flere år uten å få positiv bunnlinje.  

 

Veldig mye avhenger av bondens eget initiativ og "stå på vilje" til å satse. Risikoen er stor og 

en vel gjennomarbeidet forretningsplan er helt avgjørende for å lykkes. Man må være ekstra 

serviceinnstilt for i mye større grad enn i konvensjonell drift møter bonden her kunden direkte 

og må være lyttende og aktiv. Et kompetansesenter med en samlet oversikt over regionale og 

nasjonale fagmiljøer og ressurspersoner innen entreprenørskap i landbruket synes derfor å 

være et nyttig tilbud for nye aktører. 

  

Situasjonen for utmarksnæringen i fylket er ganske unik med kanskje landets beste 

veiledningstilbud innen utmarksnæringer på HaVass sitt kontor på Ørje. Her ligger muligens et 

stort, unyttet potensiale.  

  

Fagfeltet "andre bygdenæringer" er tilfeldig organisert også hvis man ser det fra kjøperens 

side. Noen områder har vært tunge å dra i gang og det er viktig at erfaringene samles og 

gjøres tilgjengelig for ulike FOU-miljøer. Krevende satsinger krever bedre dokumentasjon og 

kvalitetssikring for at de skal framstå som relevante, nyttige og attraktive for mulige kjøpere 

av tjenestene.  

Veiledning innen andre bygdenæringer er tilfeldig, lite koordinert og vanskelig 
tilgjengelig. Tilbud innen utmarksnæringer er imidlertid meget bra. 
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3.4.3 Trenger vi et kompetansesenter i Østfold? 
 

 

 

 

 

Når det kom til spørsmålet om etablering av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer i Østfold var meningen delte. Noen så et kompetansesenter som viktig for å 

kunne gi en mer samordnet, helhetlig og kanskje billigere veiledning, noe bonden ville ha 

nytte av, mens andre med mer spissede og krevende produksjoner som grønnsaker og fjørfe 

mente de var god forspent med tilstrekkelig veiledningskompetanse i sitt eget apparat.  

Veiledere knyttet nær opp til en produksjon var opptatt av nærhet til og tilbakemeldinger fra 

foredlingsanleggene for å kunne bli en god veileder. Et kompetansesenter ble av flere vurdert 

som velegnet, som et nav i et godt etablert nettverk. Dette blir stadig viktigere siden de 

kommunale landbrukskontorene har mistet mange av sine veiledningsoppgaver.  

Det synes å være behov for et førstelinjetilbud med en lav terskel innen veiledning. Ingen var 

opptatt av det fysiske kontoret med mange ansatte, men at det gjennom en person eller en 

nettside var oversikt over hva som fantes i fylket. Uansett vil det ta tid å bygge opp et 

samlokalisert kompetansesenter.  

De personlige egenskapene hos veilederne er viktig for mange, noen bønder trenger mer 

psykososial støtte, andre vil gjerne ha besøk av "en person i kjeledress" som er i stand til å 

registrere detaljer i drifta. Økende forbrukerkrav til sporbarhet og dokumentasjon samt nye 

tekniske muligheter til online oppfølging/overvåking av drifta ble av flere påpekt som et 

område det vil skje mer på i årene framover.  

På spørsmål om de trodde at deres egen veiledningsvirksomhet ville få konkurranse fra et 

kompetansesenter, svarte nesten alle nei. Nesten alle så etableringen av et kompetansesenter 

som et viktig og positivt bidrag til Østfoldlandbruket, men noen få svarte at de ikke så nytten 

av det.  Disse var mest opptatt av at de allerede hadde et fullgodt tilbud til bøndene gjennom 

sin egen bedrift slik at et kompetansesenter ikke ville tilføre noe nytt. Allikevel ble ord som 

lyttepost mot landbruket og mulighet for en bedre forbrukerkontakt trukket fram som positive 

følger av et kompetansesenter.  

Norsk Landbruksrådgiving SørØst med ca 1150 medlemmer har et stort og allsidig 

veilederkorps i Østfold med hele 15 ansatte og kontor på Huggenes, Holstad, Mysen (Solhuset) 

og Kalnes (Øsaker). Svært mange veiledere samarbeider tett med NLR SørØst som dekker 

både planteproduksjon, økonomi og byggteknisk veiledning. Ved siden av regnskapskontorene 

og utmarksavdelingen på Ørje er NLR SørØst de eneste som tar seg betalt for veiledningen, 

men et oppdrag f.eks. som byggeleder for et produksjonsbygg er et viktig tilbud som 

medlemmene vil ha stor nytte av. 

Landbruksnæringen har gjennom Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) et godt tilbud av 

kurs der bøndene har et kompetansekrav fastsatt av myndighetene (eks Sprøytesertifikat og 

HMS). Tilbudet er godt innarbeidet i næringen. Sammen med det Østfold Bondelag kan tilby, 

er mye av veiledningsbehovet som går utenom selv basisproduksjonen godt dekket opp. 

 

3.4.4 Hvor sentralt er Kalnes vgs? 
 

 

 

 

 

Et spørsmål til slutt gikk spesifikt på ønskeligheten av å ha Kalnes som arena for et 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Et klart flertall så helt bort fra fylkets 

Det er registrert delte meninger om behovet for et kompetansesenter blant 

dagens veiledere. Koordinering av veiledningstilbudene er positivt, men fysisk 
samlokalisering er ikke aktuelt på kort sikt.  

Vi har registrert en overveiende positiv innstilling til Kalnes som 
kompetansesenter dersom det blir etablert et kompetansesenter i fylket. 
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geografiske skjevhet i det de mente at Kalnes med sin beliggenhet bl.a. med det nye 

fylkessykehuset ville bli meget sentralt plassert i fylket.  

 

 

 
 

 

 

3.5 Erfaringer fra andre kompetansesentra i Norge  
 

 

 

 

Det finnes en rekke ulike kompetansesentre innenfor landbruket med samlokalisering og/eller 

nært samarbeid med skolemiljøer. For å danne oss et bilde av disse sentrenes virksomhet har 

vi derfor intervjuet sentrale personer på fire av disse sentrene. De vi har sett nærmere på er: 

 

 Skjetlein grønt kompetansesenter (Sør-Trøndelag) 

 Rogaland landbrukspark (Rogaland) 

 Grønt fagsenter (Vestfold) 

 Hvam Agroutvikling (Akershus) 

 

To av sentrene er fylkeskommunale og to er private initiativ. Ved å se nærmere på akkurat 

disse sentrene mener vi at vi har fått med bredden i ulike typer organisering, finansiering, 

innhold og drift. Noen av sentrene har opptil flere ansatte og har med ofte svært ulik bakgrunn 

og forhistorie greid å etablere seg som viktige aktører for næringen i sine regioner. De har ofte 

litt ulik organisering og henter inntektene sine fra kursvirksomhet, utleie av lokaler, 

medlemskontingenter, prosjekter og annonser på nettportalen. Den langsiktige finansieringen 

er en utfordring alle sliter med. Selv om sentrene er ulike oppsummerer vi med at alle har 

lykkes godt med sine tilbud og organisering. Et sammendrag av erfaringene fra andre 

kompetansesentre er vist i vedlegg 6. 

Det er registrert positive erfaringer fra andre kompetansesentre, men det er 

utfordringer med finansiering og å få de ulike aktørene til å sette av tid til 
samhandling. 
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3.6 Funn fra rapporter og politiske dokumenter  
 

 

 

 

I tillegg til workshopen, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer har vi også sett på 

eksisterende dokumentasjon som sier noe om kompetansebehovet i landbruket fremover. Vi 

har særlig sett på Agri Analyse sin rapport om "Framtidas Landbruksakademikere" 

(Hillestad/Eldby – Rapport 4/2013) og Østlandsforskning sin rapport "Framtidsretta 

kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet" (Sæther/Lerfald/Stokke – ØF rapport 

15/2012. Videre sier melding til Stortinget Meld St. 9 (2011-2012) om landbruks- og 

matpolitikken mye om viktigheten av kunnskap i landbruket og kunnskapsbehovet fremover.  

Rapporten fra Agri Analyse belyser fremtidens landbruksutdanning og hvilken kompetanse det 

er behov for blant annet sett i lys av behovet for å produsere mer mat og klimaendringer. Den 

belyser også hvor mange landbruksakademikere det er behov for fremover.  

Agri Analyse sendte ut en spørreundersøkelse til 559 landbruksvirksomheter for å besvare 

disse spørsmålene. 20 prosent av virksomhetene som besvarte undersøkelsen har behov for 

personer med høyere landbruksfaglig utdanning de neste ti årene. Rapporten er også klar på 

at det er behov for mer kompetanse innenfor klima, miljø og klimarelatert teknologi. Mange av 

virksomhetene mener også at det er behov for mer kompetanse innen entreprenørskap, 

driftsledelse, økonomi og planlegging. Disse funnene sammenfaller godt med resultatene fra 

spørreundersøkelsen vi har gjennomført.  

Østlandsforskning sin rapport har bakgrunn i at Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og 

Telemark fylkeskommuner gikk sammen om å finne ut hvordan en kan øke rekrutteringen og 

styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skulle bidra til et kunnskapsgrunnlag om 

hvordan man kan styrke rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i 

landbruket. Rapporten trekker frem tre sentrale utviklingstrekk i forhold til fremtidige 

kompetansebehov i landbruket. Dette er: 

1. Økt produksjonsvolum – det er en nedgang i antall gårdsbruk i Norge og de brukene 

som er igjen øker sin produksjon. Dette stiller krav til økt kunnskap.  

2. Lokal videreforedling – flere satser på videreforedling av sine varer og dette stiller 

krav til kunnskap innenfor markedsføring, salg og distribusjon.  

3. Nye produkter og tjenester – flere satser på nye produkter og tjenester som for 

eksempel reiseliv, Inn på tunet og bioenergi. Dette krever kunnskap om nye markeder 

og produktutvikling.  

Landbruks- og matmeldingen trekker også frem kunnskapsbehovene i landbruket, men i mer 

generelle termer. Den trekker blant annet frem at "Et høyt kunnskapsnivå og innovasjonsevne 

er nødvendig for å nå målene i landbruks- og matpolitikken. Globalt og nasjonalt er det behov 

for utvikling av ny kunnskap om agronomi for å bedre matsikkerheten. Forskning og 

forskningsbasert innovasjon er videre et av de viktigste virkemidlene for å øke 

konkurransekraften og verdiskapingen. Tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en 

forutsetning for en konkurransekraftig landbruks- og matsektor."  (St. Meld. 9 2011-2012 s 

26) Videre pekes det på at en mer variert aktivitet i landbruket også vil gi et bredere behov for 

kompetanse.  

 

 

Det forventes et økt behov for kompetanse innen agronomi, klima/miljø og 
nye muligheter på gården. 



19 

 

 

 

4 Drøfting av resultater 

 

4.1 Vurderinger av kompetansesentra 
Våre samtaler med de ulike kompetansesentrene i landet, viser at det stort sett er høstet gode 

erfaringer. Det er ulik organisering, men formålet er det samme. Å utnytte fordelene ved en 

samlokalisering av ulike kompetansemiljøer både i forhold til kompetansedeling innad, men 

også for at bonden skal få ett sted å henvende seg. Alle trekker frem at sentrene faktisk har 

blitt et sted der bonden kan henvende seg først og få svar på en rekke ulike spørsmål. Videre 

trekker noen frem at samhandlingen og kompetansedelingen mellom de ulike aktørene i seg 

selv gir et bedre tilbud til bonden.  

 

En utfordring som trekkes opp i samtaler med eksisterende veiledningssentre er tid. De ulike 

aktørene får ikke alltid satt av nok tid til å snakke med hverandre, og dermed kan det fort bli 

slik at noen av fordelene ved en samlokalisering ikke utnyttes så godt som de kunne. Det 

understrekes derfor at det er viktig med en ressurs som fungerer som nav, drivkraft og 

igangsetter mellom aktørene i et kompetansesenter, noe som også underbygges i cafe-

dialogen. En annen utfordring som trekkes opp er usikkerhet rundt finansiering av drift. Videre 

påpekes det av flere at et mer polarisert og spesialisert landbruk stiller krav til å skaffe 

oppdatert kompetanse for at de skal kunne gi et godt tilbud til landbruket.  

 

Selv om det er mange likheter mellom de ulike senterne, er det også noen forskjeller. De 

viktigste er i forhold til ressurstilgang og antall ansatte. Selv om det er et ulikt 

ressursgrunnlag, vurderer vi alle som velfungerende og som et godt tilbud til bonden og 

landbruket generelt. 

  

Når vi vurderer disse erfaringene og de politiske signalene opp mot våre funn både blant 

veilederne og hos potensielle brukere, ser vi at det er et grunnlag for å etablere et 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer i Østfold.  

 

 

 

4.2 Hvem er målgruppa for et kompetansesenter?  
Et kompetansesenter vil ha brukere som etterspør kunnskap og tilbydere som leverer 

kunnskap. Vi har sett relativt klare holdninger til et kompetansesenter i begge disse gruppene. 

Det er viktig å ha med seg i diskusjonen at begge disse gruppene må sies å være 

målgruppene for arbeidet med å opprette et kompetansesenter, og at deres preferanser er helt 

avgjørende for at et kompetansesenter faktisk vil bli brukt. Vårt hovedinntrykk er at Østfold i 

aller høyeste grad trenger et kraftsentrum for en landbruksnæring som i dette fylket har store 

vekstmuligheter, men at det er en krevende jobb å samle alle gode krefter om et felles mål.  

  

De som etterspør kunnskap vil først og fremst være bønder og skogeiere (heretter brukes bare 

samlebetegnelsen bønder da svært mange også er skogeiere) som på hel- eller deltid er 

yrkesaktive. I tillegg vil elever som skal bli bønder og andre fremtidige bønder samt lærere og 



20 

 

 

veiledere kunne være brukere av et slikt senter. Den første gruppen etterspør i økende grad 

spisskompetanse som de enten får fra mottakerleddet, i utlandet eller finner på nettet. Det er 

en økende tendens til at byfolk kjøper landbrukseiendommer, og vi må anta at Østfold i så 

måte vil være et attraktivt fylke å etablere seg i, tett opptil store befolkningssentra. Disse nye 

bøndene vil ha et antatt stort kunnskaps- og veiledningsbehov. Noen nye bønder vil fanges 

opp som elever gjennom fylkets to landbruksskoler som med opprettholdelse av et 

kompetansekrav til eiere av drivverdige landbrukseiendommer, vil være en klar målgruppe for 

et kompetansesenter.  

 

Interessant nok ser vi av spørreundersøkelsen at landbruksskoleelevene og lærerne ved 

Kalnes er de to gruppene som i minst grad vil benytte seg av et kompetansesenter. Samtidig 

svarer lærerne at ny kompetanse i liten grad er tilgjengelig for dem, så lærerne - med antatt 

størst kunnskap om landbruket - har kanskje andre kilder de vil oppsøke. Vi ser også av 

spørreundersøkelsen at deltidsbønder har en naturlig større etterspørsel etter kunnskap enn 

heltidsbøndene, da særlig innen fagfeltet agronomi og driftsteknikk.  

 

Kunnskap tilgjengelig på et kompetansesenter vil også kunne være attraktivt for mediefolk, 

forbrukere, ansatte i offentlig forvaltning og politikere som ønsker oppdatert kunnskap om 

landbruket i Østfold spesielt. Vi tror også at erfaringer om lokale eksempler på andre 

bygdenæringer som f.eks. Inn på Tunet godt kan samles på et kompetansesenter og tilbys 

mulige nye kjøpere av slike tjenester (kommuner).  

 

De som leverer kunnskap representerer et bredt spekter av veiledere i hele verdikjeden fra 

basisproduksjonen på jordet eller i skogen til de som bistår med tjenesteproduksjon som 

regnskap, utdanning og planlegging, og de som bistår bonden i juridisk/administrativ 

veiledning. En viss veiledning finner man også hos forvaltningsmyndighetene og i 

næringsorganisasjonene. Næringsorganisasjonene har i særlig grad befattet seg med satsing 

på "andre bygdenæringer", gjerne gjennom offentlige finansierte prosjekter. Noen veiledere vil 

nok bruke et kompetansesenter som en ren markedsføringsarena for sine egne tjenester 

(eksempel regnskap/eiendomsoverdragelse), og noen veiledningstilbud som befinner seg på et 

nasjonalt høyt nivå kan tenkes å bli et senter for spesialkompetanse (CoE). 

 

På dette grunnlag anbefaler vi at det fokuseres på følgende målgrupper som en start under 

etableringen:  

 Bønder 

 Eksisterende veiledere 

 Lærere ved landbruksskolen 

 

Seinere vil også følgende målgrupper trekkes inn når prosjektet går over i en fastere fase: 

 Industri og marked 

 Landbruksskoleelever 

 

4.3 Dagens veiledning 
Ca 75 -85 % av bøndene mener å ha god tilgang til ny kompetanse i dag. Problemet kan være 

at det er vanskelig å ha oversikten over det som finnes. Det er i dag i liten grad noe organisert 

samarbeid mellom veilederne, selv om for eksempel Norsk Landbruksrådgiving SørØst som 

enerådende på veiledning innen planteproduksjon, ofte trekkes inn for å få en mer helhetlig 

rådgiving. Flere veiledere trekker fram koordinering og samarbeid som viktige elementer som 

kan gjøre veiledningen bedre og billigere for bonden.  

 

Veilederne selv sier at den gode veiledningen i framtida bør og vil komme til å bli mer helhetlig 

og følgelig dyrere. Selve produksjonsveiledningen er godt ivaretatt av varemottaker. Selv med 

nye og økende utfordringer for landbruksnæringen som vil kreve mer spisskompetanse, må vi 

anta at veiledningstilbudet innen basisproduksjonene vil holde tritt med etterspørselen og 

derfor ikke bør bli et satsingsområde for et kompetansesenter. 
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Hovedandelen av bøndene oppgir kolleger/nettverk som viktig kilder for 

kompetanse/informasjon og ikke overraskende er også internett en viktig kilde å hente 

inspirasjon og kunnskap fra. 

 

Veiledning om andre muligheter på gården kommer fram som en etterspurt kunnskap i 

spørreundersøkelsen, men veiledning innen området "andre bygdenæringer" er i dag meget 

spredt og kan virke litt tilfeldig, selvsagt også fordi det spenner over mange ulike fagområder 

fra turisme og matforedling til bioenergi og Inn på tunet. "Andre bygdenæringer" framstår ikke 

som et homogent yrkestilbud. Noe veiledning har skjedd gjennom dedikerte prosjekter, men 

ofte faller denne type veiledning mellom flere stoler da det er få som har tatt på seg rollen 

som "veileder i andre bygdenæringer" og entreprenørskap. Å satse på "andre bygdenæringer" 

krever mer enn noe annet en grundig planlegging, markedsanalyse og risikovurdering da 

fallgruvene er mange.  

Østfold besitter en unik kompetanse i Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus på Ørje som 

– også på landsbasis – er enestående i utvikling av gode og bærekraftige utmarksprodukter og 

grønt reiseliv. De dekker et stadig voksende marked på utmarksnæring som spenner i fra 

gjeddefiske til naturguiding for en mer og mer fremmedgjort urban befolkning, ikke bare i 

Norge, men i hele Europa. 

 

Oppsummert er veiledningen i de tradisjonelle landbruksfagene hovedsakelig god, men den 

kan samordnes bedre og bør styrkes i "andre bygdenæringer". 

 

 

 

4.4 Endringer i vente….. 
Det hersker liten tvil om at Østfoldlandbruket - som landbruket ellers i Norge – står overfor 

store endringer med endrede rammevilkår. I tillegg står vi høyst sannsynlig overfor en 

kommende kommunereform som også kan få en dramatisk effekt på kommunenes mulighet til 

å bistå bøndene. Større kommuner kan innebære et bredere faglig tilbud til næringa, men 

innebærer nok også den ulempe at det blir større avstander geografisk og sosialt for dem som 

ønsker å bruke storkommunens tilbud. Mange bønder har et nært og personlig forhold til "sitt" 

landbrukskontor.  Etablering av et mulig kompetansesenter bør derfor absolutt også ha dette i 

mente. 

  

Antall heltidsbønder faller stadig, også i et landbruksfylke som Østfold. Inspirert av nye 

signaler i landbrukspolitikken, forventes det en ytterligere overgang til færre og større, mer 

profesjonelle gårdsbruk og en tilsvarende økning i andre bygdenæringer. Ca en fjerdedel av 

bøndene antar at de vil endre drifta i de nærmeste 5 årene, og at utvidelse av eksisterende 

produksjon er det første de tenker på. Men forbausende mange svarer at de vurderer nye 

produksjoner og tjenester, noe som også kommer til syne i ønske om mer markedskunnskap. 

 

Når vi i spørreundersøkelsen sammenligner dagens veiledning med svarene vi har fått på 

tanker om det fremtidige veiledningsbehovet, ser vi en tydelig endring, særlig hos bøndene 

ved at behovet for mer kunnskap om markedsutsikter og nyere FOU- resultater pekes ut som 

viktige områder det er etterspørsel etter. I dette tolker vi en viss usikkerhet om hva framtiden 

vil bringe. Interessen for agronomi og nye muligheter/forretningsutvikling på gårdsbruk ser vi 

fortsatt topper listen over framtidige kunnskapsbehov. 

  

Det er viktig at man i en vurdering av framtidig veiledningsbehov ikke legger opp til tilbud som 

vil utkonkurrere eksisterende veiledningstilbud, men at man hele tiden har for øye å gjøre de 

eksisterende bedre, mer tilgjengelige og mer helhetlige ved at muligheten til samarbeid og 

koordinering styrkes. For enkelte bønder vil deres landbruksvirksomhet mer og mer utvikle seg 

som alt annet næringsliv generelt og mye erfaring kan innhentes fra eksisterende 

kunnskapssentre/miljøer i fylket. Bonden som bedriftsleder og bonden som grûnder (økonomi, 

ledelse og markedsføring) blir stadig viktigere temaer, også innen landbruket. For andre deler 

av landbruket som satser på mer nisjepreget virksomheter, kan behovet for spesialkunnskap 
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bli mer påtrengende og aktuelt. Eksempelvis ligger det et stort potensiale i utmarksturisme 

som er i sterk utvikling. 

  

Landbruket i Østfold står overfor store utfordringer i årene som kommer, både vurdert som 

driftsenheter og i forhold til det offentlige. Et godt fungerende kompetansesenter kan til en 

viss grad bli et godt supplement til ett sentralisert landbrukskontor i en storkommune. Større 

gårdsbruk gir nye utfordringer, men etterspørselen etter andre muligheter for å utnytte 

gårdens ressurser vil øke.   

 

4.5 Behov for å utvikle bedre nettverk og nettverksplattformer. 
Både fra veiledere og fra folk i næringa møter vi et behov for å ha gode møteplasser eller 

nettverksplattformer der erfaringer og ideer kan utveksles. Kollegaer og faglige nettverk 

scorer høyest på spørsmål om hvor bøndene henter sin kompetanse i dag. Nettverk, 

faggrupper og clustere dekker også sosiale behov som flere av veilederne la vekt på. Det å 

være bonde kan ofte være et ensomt yrke, og det man får i samvær med yrkeskolleger er ofte 

høyt verdsatt og inspirerende. Så det å utvikle en tilrettelagt møteplass på faglig og sosialt 

grunnlag - kanskje gjerne på regionalt nivå, kan være et positivt tilbud.  

 

En stor del av veilederne la stor vekt på betydningen av å samarbeide på tvers av faggrensene 

for på den måten å kunne bli bedre veiledere, mens andre mente de hadde tilstrekkelig og 

unik kompetanse i eget hus og så ikke noe gevinst ved å samarbeide med andre miljøer. 

Argumentet til de som var negative, gikk på at de stort sett var enerådende på sine respektive 

fagfelt og dekket hele verdikjeden, og at de ikke opplevde konkurranse fra andre fagmiljøer. 

 

Særlig i workshopen kom det fram at et kompetansesenter må favne hele verdikjeden fra "jord 

til bord" og være et utstillingsvindu for forbrukerne. Gjennom de ulike andre undersøkelsene 

som er gjort har dette ikke kommet fram som et tema. Et slikt "utstillingsvindu" vil kreve et 

bredt sammensatt, fysisk senter, og vår vurdering er at dette både økonomisk og faglig vil gå 

på bekostning av primærmålgruppenes behov for koordinering og nettverksbygging innenfor 

faglige temaer. 

 

4.6 Hvordan kan behovet for bedre og mer helhetlig veiledning 
tilfredsstilles? 

Når vi generelt sier at det er et behov for bedre og mer helhetlig veiledning, er dette på 

grunnlag av tilbakemeldinger vi har fått i flere av våre undersøkelser og fra funn i 

forskningsrapporter. Mange av veilederne påpeker selv at veiledningen kan bli bedre og mange 

av brukerne etterspør kunnskap som tilsier en mer helhetlig veiledning. Det synes å være et 

behov for et overordnet, koordinerende organ. 

 

Når man opplever hvor mange som allerede nå er ivrige brukere av nettet, kommer man ikke 

utenom en god og oppdatert landbruksportal som det enkleste og mest effektive tilbudet en 

kan forvente at brukerne vil oppsøke. Det er selvsagt ressurskrevende å utvikle og 

vedlikeholde en informativ portal, men mye tyder på at dette er det viktigste et 

kompetansesenter kan etablere for å tilfredsstille behovene som er avdekket. Østfold Bondelag 

har høstet mye verdifull erfaring fra sin nå nedlagte portal "Nettbonden" som man kan dra 

nytte av. Her må man også skjele til andre liknende landbruksportaler rundt omkring i landet. 

Ser man på hjemmesiden til Grønt Fagsenter (www.grontfagsenter.no), er det tydelig at 

annonsering fra næringslivet er og må være en viktig inntektskilde for å drifte en slik portal.  

 

Innholdsmessig tror vi at foruten ren informasjon- og nyhetsformidling, må koordinering av 

eksisterende veiledningstilbud være et nøkkelord. Man skal være ytterst tilbakeholdende med 

å etablere flere tilbud. Mange av de forespurte veilederne tenkte seg nok at et 

kompetansesenter skulle bygge seg opp til et eget faglig nivå – som kanskje til og med kunne 

oppfattes som en konkurrent til egen virksomhet. Vi tror ikke det er veien å gå, og at det 

heller ikke er økonomi, behov eller ønsker om å etablere en slik virksomhet. Vi tror det er 

viktig igjen å tenke helhetlig og tverrfaglig og bygge opp et tilbud gradvis og med en stor grad 

av brukerstyring underveis.  

http://www.grontfagsenter.no/


23 

 

 

 

Dagens veiledning kan bli bedre gjennom samarbeid og koordinering, og at områder med et 

svakt veiledningstilbud bør styrkes. 

 

 
4.7 Tjenesteområder som et kompetansesenter bør prioritere  

Vi ser at et viktig mål for kompetansesenteret må være å profesjonalisere næringen så den 

blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Bedriftsledelse, planlegging, 

administrasjon, regnskap og økonomiforståelse er fagområder flere veiledere med stor fordel 

kan samarbeide om. Mye av denne veiledningen kan hentes inn fra andre miljøer i 

næringslivet i Østfold så det er ikke behov for å bygge egen kompetanse på disse områdene. 

 

Interesse for spørsmål knyttet til klima, kulturlandskap, miljø og lokal foredling av mat som i 

Agri Analyse rapporten er nevnt som viktige temaer med et kompetansebehov, har ikke 

framkommet i våre undersøkelser. Vi registrerer også en klar skepsis til å satse på veiledning 

innen felt som kan beskrives som produksjonsmessig spisskompetanse, særlig fra veilederne 

selv.  

Det synes å være et samstemt behov i alle våre undersøkelser at veiledning innen "andre 

bygdenæringer" blir stadig viktigere og bør bedres.  

 

Mye bra eksempler kan hentes fra de andre kompetansesentrene. Både i workshopen og i 

dybdeintervjuene med eksisterende veiledningstilbud, kom det fram at suksessen til et 

kompetansesenter vil være svært avhengig av ressursene som avsettes til dette. Det ble 

etterlyst en effektiv, engasjert, proaktiv og sosial "propell" med et stort nettverk som kunne 

være i stand til å samle alle gode krefter om driften av et kompetansesenter. Mange mener 

dette vil være tilstrekkelig i en oppbyggingsfase, og at en eventuell samlokalisering av flere 

veiledningstilbud eventuelt vil kunne komme etter hvert. I undersøkelsen kommer det klart 

fram at Kalnes kan være et egnet sted for en slik funksjon. 

 

Tre områder peker seg ut som viktige satsingsområder for et kompetansesenter: 

  

 koordinering av informasjon gjennom en god nettportal 

 tilrettelegger for gode nettverk, møteplasser og kurs. 

 koordinerende rolle innen "andre bygdenæringer" 

 

I tillegg bør senteret prioritere fagområder som ikke er tilstrekkelig dekket i dag som: 

 bedriftsledelse, administrasjon  

 økonomi, planlegging 

 

 

4.8 Organisering og finansiering av et kompetansesenter 
Vi mener at et kompetansesenter på sikt må opprettes som et organisert samarbeid mellom 

brukerne og tilbyderne av kompetanse innen landbruk og bygdenæringer i Østfold. Bøndene vil 

tallmessig sannsynligvis være den største brukeren av kompetansesenteret, noe vi finner klart 

dokumentert gjennom spørreundersøkelsen. Senteret bør derfor ha en styringsgruppe der 

både brukerne, tilbyderne og det offentlige er representert. Våre funn tyder i liten grad på at 

andre veiledere/organisasjoner i dag er villige til å gå inn med forpliktende bidrag for å 

finansiere driften av et kompetansesenter. En mer forpliktende deltakelse fra andre deler av 

næringen vil måtte komme på noe lengre sikt. Samtidig synes brukernes betalingsvilje også å 

være lav. Vi er derfor overbevist om at i starten vil Fylkeskommunen selv, eventuelt i 

samarbeid med andre statlige organer/aktører, være de viktigste pådriverne for etablering og 

drift av et slikt senter. Målet må være at senteret over noen år bygger seg opp som en 

attraktiv aktør innen landbruk og bygdenæringer i fylket. 

   

Finansiering av nye satsingsområder gjennom offentlig prosjekter må være et viktig felt for 

senteret. Et kompetansesenter vil være i en god posisjon til å bli tildelt gode, tverrfaglige 

prosjekter på nye fagområder. Om man samtidig også lykkes med å bruke 
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kompetansesenteret som nav f.eks. i næringsklyngeprosjekter, vil mye av finansieringen 

kunne dekkes inn der. Det er imidlertid ressurskrevende å jakte etter prosjektmidler slik at et 

økonomisk fundament for drift må finnes fra start.  

 

En godt fungerende hjemmeside (se f.eks. www.grontfagsenter.no) vil på sikt kunne hente 

annonseinntekter til driften av hjemmesiden. 

 

Ulike modeller for etablering og organisering av et kompetansesenter  

Med henvisning til erfaringer fra andre kompetansesentre i Norge, ser vi flere 

likhetstrekk. 

 

o Etableringen av et senter er ressurskrevende, særlig krevende å få med andre 

aktører 

o Et velfungerende kompetansesenter må bygges opp over tid og i flere faser 

o Mange har bygd på et eksisterende samarbeid – veiledere i landbruket i Østfold 

har i liten grad noe godt fungerende samarbeid i dag. 

o En god hjemmeside er inngangsporten som på sikt vil kunne gi 

annonseinntekter 

o Hjemmesiden vil være verktøyet som binde aktørene sammen og som på sikt vil 

kunne danne grunnlaget for et nærmere samarbeid 

o Sentrene utvikler seg over tid til etablerte selskaper (som A/S eller 

samvirkeforetak, SA) men kan i starten etableres som et prosjekt. 

 

Landbruket i Østfold har allerede flere gode møteplasser å bygge videre på bl.a. Partnerskapet 

og noe tverrfaglig samarbeid i form av fellesprosjekter, samt at Norsk Landbruksrådgiving har 

hyppig kontakt med hele verdikjeden, men de organiserte, faste møteplassene er svakt 

utbygd. 

  

Økonomi. 

Den langsiktige finansieringen av et kompetansesenter nevnes alltid som en utfordring, og det 

eksisterer ingen klar fasit. Vi ser at på sikt vil medlemskontingenter fra de ulike målgruppene, 

annonseinntekter, kursinntekter, muligens noen husleieinntekter og prosjektmidler være 

mulige inntektskilder som vil sikre det økonomiske grunnlaget. På kort sikt mener vi imidlertid 

at senteret må etableres som et kortsiktig prosjekt (3 år) finansiert av offentlige midler.  

 

Arbeidsressurser. 

Vi antyder at senteret i starten må tildeles ressurser for 1 årsverk. En redusert stilling gir ikke 

nok forutsigbarhet og kan fort føre til uønskede bemanningsskifter. Alle igangsatte 

kompetansesentre understreker behovet for å ha en koordinerende kraft i etableringsfasen. 

Hovedoppgaven i starten vil bli å etablere en landbruksportal for fylket. Det må etableres et 

forum mellom samtlige av fylkets veiledere og representanter for brukerne for sammen å 

etablere en plattform for kompetansesenteret. Samtidig må det vurderes om det er behov for 

å utvikle kurstilbud ut over å koordinere eksisterende tilbud.  

 

Vi kan antyde følgende kostnader knyttet til etablering av et kompetansesenter som et 

selvstendig prosjekt på Kalnes: 

 

Utgiftsart Kostnad 

Ansettelseskostnader 20 000.- 

Etablering av en nettportal            200 000.- 

Etablering av kontor, 

teknisk utstyr 

40 000.- 

diverse 40 000.- 

Sum            300 000.- 

 

http://www.grontfagsenter.no/
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Østfold Fylkeskommunes Eiendomsavdeling sier de vil belaste drifta av et kompetansesenter 

med de faste felleskostnadene, 400 kr/m2 pr. måned. Driftskostnadene for et senter med en 

bemanning på ca 1 årsverk vil da kunne bli: 

 

  

Utgiftsart Kostnad 

Drift av en nettportal     5000.- 

1 årsverk inkl sos utgifter 800 000.- 

Fellesutgifter (400 x 20 x 

12) 

  96.000.- 

Møter og nettverksbygging  250.000.- 

Reiser, diverse    50.000.- 

Sum:         1 201 000.- 

 

 

5 Anbefaling 

Med en ramme på 300 000 etableres et prosjekt for etablering av kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer på Kalnes med en person i ca 1 årsverk for etablering, 

organisering og ledelse av prosjektet. I tillegg kommer årlige driftskostnader på ca kr. 1,2 mill. 

Det bør allerede i starten etableres en samarbeidsgruppe på opptil 5 personer bestående av 

sentrale aktører i landbruksnæringen i Østfold. Arbeidsoppgaven til lederen av senteret vil i 

første omgang - i samarbeid med samarbeidsgruppen – være å etablere en portal for landbruk 

og bygdenæringer i Østfold samt å etablere møteplasser og nettverk for ulike grupper.      

Kompetansesenteret bør avholde en årlig åpen, fylkeskonferanse for Østfoldlandbruket der 

fylkets potensiale for utvikling innen landbruk og bygdenæringer spesielt står på dagsorden.  

I løpet av 3 år bør kompetansesenteret ha utviklet seg til et kraftsentrum for landbruket i 

fylket. Etter en sluttevaluering av arbeidet, kan det tas sikte på en reorganisering i form av et 

selskapsmessig samarbeid med andre aktører i næringen. 

 

  

 

 
Innretning mot felles mål – fra idrettsanlegget på Kalnes 
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VEDLEGG  

Vedlegg 1 – Notat Østfold Fylkeskommune 
 

FU-sak 177/12 Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket.   

Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket 

Vedlegg 

1. Sammendrag rapport september 2012 

2. Referat møte arbeidsgruppe for RLK og FoU 27.09.12 i regionalt bygdeutviklingsprogram 

 

Bakgrunn for saken 

Fra 2010 av har det vært etablert et nettverk for landbruksansvarlige i fylkeskommunene 

rundt Oslofjorden, fra fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus og Østfold. 

Nettverket har som formål å samhandle og utveksle erfaringer der dette er naturlig. 

Fylkeskommunene fikk ansvar for å tildele midler til Rekruttering, Likestilling og 

Kompetanseheving (RLK) fra og med 2010, som en del av forvaltningsreformen. I den 

sammenheng kom det opp et behov for å se hvilke tiltak som kunne øke rekrutteringen og 

dekke kompetansebehovet for landbruksnæringen i framtida. Hvert av fylkene la kr. 50.000 i 

potten, til sammen kr. 250.000, og det ble lyst ut anbudskonkurranse på en utredning 

«Framtidig kompetansetilbud i landbruket» som Østlandsforskning ble tildelt. Saken som 

fremmes nå, skal ta anbefalingene i rapporten fra Østlandsforskning videre. 

 

Fakta 

Østlandsforskning har lagt en kvalitativ tilnærming til grunn for sin rapport. Rapporten 

beskriver først status og utviklingstrekk i landbruket i de 5 fylkene. Tendensen er som for 

Norge ellers at det blir færre bruk med større og mer spesialiserte produksjoner. Videre har 

over halvparten av brukerne bygdenæringer som leiekjøring, gårdsturisme, utleie mm i 

tillegg til den tradisjonelle gårdsdriften. Strukturendringer og bygdenæringer krever 

endringer i bondens kompetansebehov.  

 

Rapporten peker særlig på tre utviklingstrekk som 

må ligge til grunn for disse endringene i kompetansebehovet: 

1. Økt produksjonsvolum krever økt kunnskap om kjernevirksomheten, det er små 

marginer mellom suksess og fiasko 

2. Lokal videreforedling krever kunnskap om aktiviteter i verdikjeden som 

videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon 

2 

3. Nye produkter og tjenester (f.eks. utleie, turisme og energi) krever kunnskap om nye 

markeder og produktområder 

 

Tilbydere av kompetanse til landbruket ansees som landbrukets innovasjonssystem i 

regionen. Dette omfatter naturbruksskoler, landbruksrådgivning, Tine, Nortura, konsulenter 

og flere andre aktører. Mens kompetansetilbudet innenfor volumbaserte produksjoner som 

kjøtt, melk og korn er det som betegnes som et modent innovasjonssystem, er tilbudet 

innen bygdenæringer i startfasen. Bygdenæringer defineres som en fellesbetegnelse på 

næringsvirksomhet og utvikling av næring som baserer seg på landbrukets ressurser. I dag 

finnes det kompetansetilbud innen bygdenæringer på områdene mat (Nofima, Ås), 

omsorgstjenester (Inn på Tunet-konseptet) og reiseliv (Hanen – representerer en bransje-og 

markedsorganisasjon for gårdsturisme). 

 

Naturbruksskolene er sentrale for kompetansetilbudet i landbruket, og rapporten anbefaler 

at disse må ha en sentral rolle i etablering av regionale kompetansesentra, med ulik 

spesialisering ut fra den enkelte regions fortrinn. 

Gjennom intervjuer av ungdom i prosjektarbeidet pekes det også på ønsket om et 4-årig 

studieløp med kombinasjonen 3-årig agronomutdanning og generell studiekompetanse. 

Rapporten peker på de tiltak som er gjort i Trøndelag som et eksempel til etterfølgelse. 

Grønn Forskning Midt-Norge er et slikt eksempel, der landbruksnæringen har 
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bestillerkompetanse på forskning, noe som gjør at de konkurrerer bedre om 

forskningsmidlene. 

 

Rapporten anbefaler følgende hovedtiltak: 

1. Styrket samarbeid mellom de 5 fylkene med formål å utvikle et best mulig 

kompetansetilbud basert på fylkenes samlede ressurser 

 

2. Etablering av regionale kompetansesentra basert på naturbruksskoler, 

landbruksrådgivning, regnskap og andre relevante tilbud (Her har Vestfold og Akershus 

kommet et stykke på vei), der naturbruksskolene er de tyngste aktørene. 

 

3. Etablering av en paraplyorganisasjon i hvert fylke/gruppe av fylker tilsvarende Trøndelag, 

som pådriver for større utviklingstiltak. Her ser en for seg at Fylkeskommunene, 

fylkesmennene, bondelag, samvirkebedrifter, landbruksrådgivere og andre enten 

fylkesvis eller sammen oppretter paraplyorganisasjon(er) for å identifisere, stimulere og 

koordinere tiltak for å styrke forskning for landbruksbasert næringsutvikling. 

 

4. Større grad av brukerorientering av forskningstiltak – samarbeid i næringen om 

etablering av forskningstiltak med eierskap i næringen, her pekes det på de muligheter 

de regionale forskningsfondene gir. 

 

5. Naturbruksskolene har en sentral rolle og må få gode rammebetingelser for å 

videreutvikle disse. 

 

 

Fylkesrådmannens vurdering 

Rapporten fra Østlandsforskning peker på flere elementer som kan styrke rekruttering til og 

kompetanseutvikling i landbruksnæringen. Generelt pekes det på naturbruksskolenes 

sentrale rolle som kunnskapssenter og kompetansegiver. Det anbefales et samarbeid 

mellom de ulike naturbruksskolene med tanke på regionale spesialiseringer i tillegg til de 

3 

tradisjonelle utdanningstilbudene. Videre anbefales det at det gis mulighet til et 4. år i tillegg 

til 3-årig agronomutdanning, for å gi studiekompetanse. Det er ofte slik at de som overtar 

gård gjør dette i voksen alder, og må ha alternativt arbeid i mellomtiden. Fylkesrådmannen 

anbefaler at det gjøres en utredning om betingelser og forutsetninger for å gjøre et 4.år til et 

fast tilbud ved Kalnes vgs. 

Det regionale partnerskapet for landbruk i Østfold har representanter for Fylkesmannen, 

Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune, næringsorganisasjonene i landbruket, og 

kommunene gjennom valgt representant fra ett av regionrådene. 

Etter initiativ fra det regionale partnerskapet arbeider Østfold med et nettverksprogram 

med sikte på å etablere et Arena-prosjekt under Innovasjon Norge på potet og grønnsaker, 

og fylket bør ta rollen som regional spesialist på dette området. Med finansiering av 

Innovasjon Norge og Fylkesmannen, har Norges Vel utredet saken og konkludert i rapport av 

august 2012 at det foreløpig er for svake nettverk for å utvikle et arenaprosjekt. Det 

regionale partnerskapet har likevel konkludert med at det skal arbeides for å styrke 

nettverksbyggingen og jobbes mot et Arenaprosjekt, gjennom et forprosjekt. Det vil i så fall 

fremmes egen sak om innhold og finansiering av dette forprosjektet. 

Kalnes videregående skole har vist interesse for å utvikle seg til et kompetansesenter for 

landbruket i Østfold. En arbeidsgruppe for Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBP) har tatt 

inn en slik spisset satsing, og anbefaler at saken utredes som et prosjekt, jfr. egen sak om 

mål for Rekruttering, Likestilling og Kompetansehevingssektoren i Regionalt 

Bygdeutviklingsprogram (RBP) til OKH og fylkesutvalget i november 2012. Fylkesrådmannen 

vil anbefale dette, og at det nedsettes en prosjektgruppe med representanter for næringen 

og de offentlige aktørene relatert til landbruksnæringen. Det regionale partnerskapet bør 

være styringsgruppe for dette prosjektet. Det må i denne sammenhengen sees på samarbeid 

med andre kompetansesenter i området, som bl.a. Nofima og UMB. 

Rapporten peker på etablering av paraplyorganisasjoner som pådriver for større 
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utviklingstiltak innen landbruket og bygdenæringene. Denne rollen kan ivaretas av det 

regionale partnerskapet, styrket med andre aktører etter behov. Det regionale 

partnerskapet sammen med aktører i samvirkeorganisasjonene kan også være et forum for å 

brukerorientere forskningen på landbruksområdet, og bl.a. utnytte de regionale 

forskningsfondene på en bedre måte. En slik utvidet bruk av det regionale partnerskapet vil 

ikke medføre særlig økte kostnader for fylkeskommunen, ut over noe økt møtevirksomhet. 

 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 

Som oppfølging av Østlandsforsknings rapport om «Framtidig kompetansebehov i 

landbruket» vil Østfold fylkeskommune iverksette følgende tiltak: 

 

initiativ til å etablere en paraplyorganisasjon for større utviklingstiltak og forskning innen 

landbruket og bygdenæringene i Østfold. 

regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får 

fullmakt til å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil 

fungere som styringsgruppe for prosjektet. 

grønnsaker i Østfold, og vil behandle sak om innhold og finansiering av et forprosjekt 

når dette er aktuelt. 

 

Sarpsborg, 31.oktober 2012 

Atle Haga        Håkon Johnsen 

fylkesrådmann       fylkesdirektør 
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Vedlegg 2 Skjema benyttet i spørreundersøkelsen – 

Surveymonkey 
 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 110 personer.  
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Vedlegg 3: Funn fra spørreundersøkelsen - Surveymonkey 
 

Alder 

 

 

I hvilken kommune bor du? 

 

Hovedgeskjeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

16,4%

15,5%

25,5%

20,0%

19,1%

3,6%

35-44 år

Answe r Op tio ns

55-64 år

25-34 år

Ald e r

45-54 år

Under 25 år

65-74 år

Re sp o nse  

Pe rce nt

3,6%

1,8%

30,0%

21,8%

1,8%

2,7%

1,8%

0,0%

1,8%

3,6%

4,5%

4,5%

0,9%

4,5%

2,7%

6,4%

2,7%

0,9%

3,6%

Fredrikstad

Våler

Trøgstad

Halden

Askim

Sarpsborg

Rygge

Rømskog

Moss

Råde

Marker

I hv ilke n ko mmune  b o r d u?

Eidsberg

Answe r Op tio ns

Skiptvet

Hvaler

Hobøl

Spydeberg

Rakkestad

Aremark

Annen kommune (vennligst spesifiser)

Re sp o nse  

Pe rce nt

13,6%

24,5%

12,7%

23,6%

7,3%

18,2%

Lærer på Kalnes VGS

Answe r Op tio ns

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket

Bonde i kombinasjon med annet arbeid

Ho ve d g e sk je ft

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning

Bonde fulltid

Annet (vennligst spesifiser)
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Hvor lenge har du vært bonde? 

 

 

Driftsform (flervalg) 

 

 

Hvor mye solgte du i 2013 av varer og tjenester fra din jord- og 

skogbruksvirksomhet? 

 

  

 

Hvor mye solgte du i 2013 av varer og tjenester fra annen bygdenæring på gården? 

 

  

Vil du benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

lokalisert til Kalnes videregående skole? 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

33,3%

19,0%

14,3%

7,1%

26,2%

Hvo r le ng e  ha r d u væ rt b o nd e ?

15-20 år

0-5 år

10-15 år

Answe r Op tio ns

Over 20 år

5-10 år

Re sp o nse  

Pe rce nt

10,0%

15,0%

20,0%

15,0%

25,0%

7,5%

75,0%

42,5%

20,0%

Småfe

Bygdenæringer (Inn på tunet, reiseliv, hest, 

Frukt og bær

Gris

Storfe

Skog inkludert ved og bioenergi for salg

Answe r Op tio ns

Fjørfe

Grønnsaker og potet

Korn

Drifts fo rm

Response  

Pe rcent

22,5%

35,0%

42,5%

200 000-600 000 kr

Hvo r mye  so lg te  du i 2013 a v va re r o g  tjeneste r fra  d in jo rd - 

og  skogb ruksv irksomhe t? (NB ikke  medre gne t ti lskudd  og  

0-200 000 kr

Over 600 000 kr

Answer Op tions

Response  

Pe rce nt

82,5%

10,0%

7,5%

200 000-600 000 kr

Hvo r mye  so lg te  du i 2013 av va re r og  tje ne ste r fra  annen 

b yg denæ ring  på  gå rden? (NB ikke  me d regne t ti lskud d  og  

0-200 000 kr

Over 600 000 kr

Answer Op tions

Response  

Pe rcent

91,2%

0,0%

8,8%

Nei

Vil du benytte  deg  av e t komp e tansesente r fo r landb ruk o g  

bygdenæ ringe r loka lise rt ti l Ka lnes v ide reg ående  sko le?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions
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Ser du for deg å endre driften de nærmeste 5 årene? 

 

  

 

Hva skal til for videreutvikling av ditt gårdsbruk de nærmeste 5 årene? (flervalg) 

 

 

 

Hvor mye betaler du for direkte rådgivningstjenester i dag? 

 

  
 

Hva er de største kompetansebehovene du har i dag? (flervalg) 

 

 
 

 

 

 

 

Re sponse  

Pe rcent

27,5%

72,5%Nei

Se r du fo r deg  å  e nd re  d riften de  næ rme ste  5 å rene ?

Ja

Hvis ja - til hva?

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

57,5%

30,0%

37,5%

55,0%

32,5%

2,5%

Ny kompetanse

Answe r Op tio ns

Økt mekanisering, ny teknologi

Samarbeid med andre

Hva  ska l ti l  fo r v id e re utv ik ling  a v  d itt g å rd sb ruk d e  

næ rme ste  5 å re ne ?

Nye produksjoner og tjenester

Oppkjøp eller leie av areal

Annet (vennligst spesifiser)

Response  

Pe rcent

80,0%

17,5%

2,5%

10 000-20 000 kroner

Hvo r mye  be ta le r du fo r d irekte  rådg ivningstjeneste r i dag?

0-10 000 kroner

Mer enn 20 000 kroner

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

50,0%

28,7%

12,8%

24,5%

33,0%

12,8%

4,3%

7,4%

23,4%

23,4%

13,8%

Hva  e r d e  s tø rs te  ko mp e ta nse b e ho ve ne  d u ha r i d a g ?

Økonomi og regnskapsforståelse

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og 

Agronomi ny kunnskap

Samarbeid og organisering

Annet (vennligst spesifiser)

Datateknologi

Kunnskap om eierskifte

Answe r Op tio ns

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater

Effektiv gårdsdrift

Markedskunnskap og markedsføring
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Hva tror du blir dine største kompetansebehov fremover? (flervalg) 

 

 
 

 

Hvor henter du kompetanse i dag? 

 

 
 

Hvis du ikke vil benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer, hva er grunnen til dette? 

 

  
 

 

 

 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

45,7%

26,6%

14,9%

22,3%

35,1%

13,8%

16,0%

7,4%

24,5%

28,7%

9,6%

Hva  tro r d u b lir d ine  s tø rs te  ko mp e ta nse b e ho v fre mo ve r?

Økonomi og regnskapsforståelse

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og 

Agronomi ny kunnskap

Samarbeid og organisering

Annet (vennligst spesifiser)

Datateknologi

Kunnskap om eierskifte

Answe r Op tio ns

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater

Effektiv gårdsdrift

Markedskunnskap og markedsføring

Re sp o nse  

Pe rce nt

73,4%

39,4%

23,4%

24,5%

27,7%

22,3%

19,1%

11,7%

16,0%

22,3%

4,3%

9,6%

60,6%

10,6%

30,9%

7,4%

Answe r Op tio ns

Internett

Regnskapskontor

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning

Varemottaker (Tine, Nortura, Viken Skog etc.)

Annet (vennligst spesifiser)

Faglag/næringsorganisasjoner sentralt

Norsk Landbruksrådgivning

Litteratur

Faglag/næringsorganisasjoner i fylket (Østfold 

Hvo r he nte r d u ko mp e ta nse  i d a g ?

Kompetansemiljøer utenfor Norge

Forsknings- og utviklingsmiljøer som f.eks. NMBU

Etterutdanningstilbud

Kolleger/nettverk

Innovasjon Norge

Landbruksskoler

Den kommunale landbruksforvaltningen

Response  

Pe rcent

16,7%

33,3%

50,0%

Hvis  du ikke  v il b enytte  deg  av e t ko mp e ta nse sente r fo r 

landb ruk og  bygd enæ ring e r, hva  e r g runne n til de tte?

Mitt kompetansebehov er dekket

Ikke aktuelt for meg

Answer Op tions

Jeg er på vei ut av landbruket

0,0%

50,0%

100,0%

K
o
lle
g
…

V
a
re
m
…

R
e
g
n
s
…

F
a
g
la
g
…

E
tt
e
ru
t…

E
ta
b
le
…

In
te

rn
e

tt

L
it
te
ra
t…

Hvor henter du kompetanse i dag? 
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Er aktuell kompetanse lett tilgjengelig for deg i dag? 

 

 
 

Hvor viktig vil en god nettside være for at du finner rett kunnskap og kompetanse 

for ditt fagområde? 

 

Svar i prosent 

 
 

Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer, vil 

du benytte dette? 

 

 

  
 

Hvilket type tilbud ser du for deg å benytte i et eventuelt kompetansesenter? 

(flervalg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response  

Percent

78,7%

21,3%

Er aktue ll kompe tanse  le tt ti lg jenge lig  fo r deg  i dag?

Answer Op tions

Ja

Nei

Svært viktig 37,2

Viktig 36,2

Ganske viktig 19,1

Lite viktig 6,4

Ingen betydning 1,1

Resp onse  

Pe rcent

61,3%

6,5%

32,3%

Nei

Dersom de t b lir e tab le rt e t komp e tanse sente r fo r landb ruk 

og  bygdenæ ringe r, v il d u benytte  de tte ?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

50,9%

73,7%

54,4%

17,5%

38,6%

54,4%

47,4%

54,4%

5,3%

Mentorordning

Annet (vennligst spesifiser)

Etterutdanningstilbud

Arena for nettverksbygging

Rådgivningstilbud

Gode nettsider

Answe r Op tio ns

Hjelp til planer, søknader og dokumentasjon

Kortere kurs og seminarer

Nyhetsbrev og faglig informasjon

Hvilke t typ e  ti lb ud  se r d u fo r d e g  å  b e nytte  i e t e ve ntue lt 

ko mp e ta nse se nte r?
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Hvor mye kunne du tenke deg å betale for et individuelt rådgivningstilbud i regi av 

et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer? 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Re sp o nse  

Pe rce nt

35,1%

33,3%

1,8%

3,5%

0,0%

7,0%

19,3%

1 000-5 000 kr

Ikke aktuelt

10 000-15 000 kr

Answe r Op tio ns

Over 20 000 kr

5 000-10 000 kr

Dekkes av andre (f.eks arbeidsgiver)

Hvo r mye  kunne  d u te nke  d e g  å  b e ta le  fo r e t ind iv id ue lt 

rå d g ivning stilb ud  i re g i a v  e t ko mp e ta nse se nte r fo r la nd b ruk 

15 000-20 000 kr
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Vedlegg 4: Intervjuguide dybdeintervjuer 
 

 

Intervjuguide – Kompetansesenter Kalnes.  

 

Det er to hovedfokus for dybdeintervjuene: 

 Dagens kompetanseveiledning 

 Hvordan kan/bør det gjøres i framtida?  

Tema /Intervjuspørsmål Stikkord Notater 

Bakgrunn 

Bedriftens/ditt navn:  

Din stilling                                                                                           heltids/halvtids 

Utdanning 

 

 

Dagens situasjon 

Spørsmål Stikkord Svar 
Hva slags veiledning har du i dag overfor 

produsenter 

 

 

 

 Kurs 

 Fagdager 

 Markvandringer 

 Ekskursjoner, til andre 

produsenter 

 Besøk på gården 

  

 

Er produksjonsveiledning et viktig felt for 

bedriften? 

 

 

 

 Kapre produsenter 

 Bedre kvaliteten på 

produktene 

 Krav/ønske fra bøndene 

 

Hvor ofte har du kontakt med produsenter  Etablerte produsenter 

 Nye produsenter 

 

 

 

Hvis du står fast i et veiledningsspørsmål, hvor 

henvender du bonden da? 

 

 

 

  

Samarbeider dere med andre kompetansemiljøer 

 

 

 

 NMBU 

 Andre norske miljøer 

 BIOFORSK 

 utlandet 

 

Hvordan vurderer du kompetansebehovet i din 

region i framtida?  

 

 Spesielle områder som 

peker seg ut? 

 

Tar dere noe betalt for veiledningsoppdrag  

 

 hvordan priser dere?   

Er det en grense for hvor mye tid dere kan bruke 

på en produsent? 

   

Er ny kompetanse lett tilgjengelig for deg og din 

bedrift i dag 

 Er kompetansen spredd i 

flere fagmiljøer? 

 Hva med bøndene, får de 

svar på spørsmålene sine 

  

 



43 

 

 

Er det behov for et kompetansesenter i Østfold 

 

 Viss nei, hvorfor ikke  

Hvordan kan du tenke deg at det kan være 

 

 Må det være fysisk 

 nettside 

 møteplass 

 

 

Hvordan kan et kompetansesenter organiseres  rent offentlig  drevet 

 hele verdikjeden bør delta 

 samle eksisterende 

rådgiving 

 nettverk som samarbeider 

 

 

Hva bør et eventuelt kompetansesenter inneholde 

av tilbud og tjenester 

 

 

 Tilby kurs 

 Voksenopplæring 

 Arrangere fagdager 

 coaching 

 

Bør et kompetansesenter dekke hele verdikjeden  Fra  jord til bord 

 Forbrukerperspektivet?  

  

 

Hvordan vurderer du nytten av et regionalt 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

 Hvordan kan det påvirke din 

arbeidsplass,  

 Positivt eller negativt?  

 Tilstrekkelig med det som 

er 

 Positivt for utviklingen av 

landbruket i Østfold 

 

Kan dere tenke dere å bidra økonomisk inn i 

driften av et kompetansesenter 

 Årlig støtte 

 Kontingent 

 Kjøpe tjenester 

 samarbeide 

 Leie lokaler 

 

Bør et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer plasseres til Kalnes VGS 
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Vedlegg 5 Oversikt respondenter dybdeintervju 
  

Dybdeintervjuer med veiledere i Østfold:  

1. Nortura storfe/sau – Svein Arne Lislegård 

2. Nortura fjørfe – Sverre Rædergård 

3. Nortura svin – Karl Torp 

4. Tine – Ingrid Strømstad 

5. Norsk Landbruksrådgiving (landbruksbygg) – Knut Berg 

6. Norsk Landbruksrådgiving (grønsaker/potet) – Hilde Marie Saastad 

7. HaVass Skog – Øyvind Herrebrøden 

8. Regnskapskontor – Jon Baggetorp 

9. Annen bygdenæring/servering – Bamsrudlåven Rune Klufterud 

10. Studieforbund – Næring og samfunn – Lisbet Svendsen 

11. Offentlig forvaltning – Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold, Hege Lunde Aa 

12. Næringsorganisasjon – Østfold Bondelag – Nina Glomsrud 

13. Utmarksavdeling for Akershus og Østfold – Øystein Toverud 

 

Dybdeintervjuer med eksisterende kompetansesentre: 

 

1. Rogaland Landbrukspark – Kristin Skrettingland-Haar  

2. Skjetlein Grønt kompetansesenter – Arve Lian 

3. Grønt Fagsenter, Gjennestad – Elin Røed/Vidar Andresen 

4. Hvam Agroutvikling – Liv Marit Strupstad 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Vedlegg 6 Sammendrag av intervjuer med eksisterende 
kompetansesenter 

 

Skjetlein grønt kompetansesenter 

 

Planene med å etablere et kompetansesenter på Skjetlein startet i 2006.  Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen ønsket å se på hvordan de kunne videreutvikle mulighetene innenfor land- 

og naturbruk i fylket. Da var det allerede bestemt at Skjetlein vgs skulle bygges ut og en så på 

hva slags tilbud skolen skulle ha fremover. Dette ble løftet opp på politisk nivå og det ble 

iverksatt en rekke arbeidsgrupper rundt hva en skulle satse på. Prosessen med planlegging av 

den nye skolen gikk parallelt.  Dette innebar blant annet å rive det gamle fjøset på skolen. 

Rivningen av det gamle fjøset ble stoppet og en så heller på mulighetene for hvordan det 

kunne etableres kontorfasiliteter i det gamle fjøset og samlokalisere ulike organisasjoner i 

landbruket. Det startet med Norsk Landbruksrådgivning som ønsket lokalisering på skolen og 

Tine som måtte ut av midlertidige lokaler i nærheten. Etter hvert ble ti virksomheter lokalisert 

i et kompetansesenter. Det kom også et politisk vedtak om at det skulle satset på fornybar 

energi, tjenesteproduksjon, lokal mat og økologisk produksjon. Det ble videre jobbet frem en 

strategiplan for satsingen med et stort engasjement fra både næringen og politikerne. 

Kompetansesenteret ble meget godt forankret i politisk ledelse i fylkeskommunen. Selve 

etableringen av senteret med bygninger og tilknyttet infrastruktur var budsjettert til 43 

millioner kroner, men den totale summen ble ca 50 millioner. Investeringene ble enstemmig 

vedtatt i fylkestinget. Skolen ble for øvrig utbygd for 170 -180 millioner og stod ferdig oktober 

i fjor.  

 

Senteret ble formelt etablert 1. januar 2012 og de flyttet inn i det gamle fjøset i april 2013. 

Fylkeskommunen eier kompetansesenteret 100 prosent og ligger formelt direkte under 

regional utviklingsavdeling som rapporterer direkte til fylkesrådmann. Skjetlein vgs er den 

nærmeste samarbeidspartneren til senteret. Gjennom et nært samarbeid kan 

kompetansesenteret bidra til å styrke skolen og omvendt. Bedriftene som er lokalisert på 

kompetansesenteret betaler husleie som tilsvarer markedspris i området. Dette betyr at 

leiekostnaden er to tredjedeler enn de skulle betalt dersom en tok utgangspunkt i 

byggekostnadene for bygget. Senteret har tre ansatte pluss en prosjektlederstilling.  Driften 

finansieres gjennom inntekter fra husleie og prosjektmidler. Prosjektmidlene går i stor grad til 

å utvikle aktuelle kurs som deretter gir kursinntekter.  

 

Ett av målene til senteret er i større grad å koble forskningen opp mot landbruket for 

eksempel gjennom kobling opp mot NTNU og Bioforsk. En annen utfordring er det å hele tiden 

holde seg oppdatert på hva som skjer i et landbruk med stadig raskere endringer og deretter 

kunne gi relevant kompetanse til bonden og andre aktører i landbruket.  

 

Et viktig fokus i det siste har vært satsing på fjellregionen og utvikling av fjellandbruket.  

 

Rogaland landbrukspark 

Rogaland Landbrukspark startet rundt Bioforsk sin forsøksgård på Klepp. Ideen om en 

samlokalisering ble tent allerede i 1998 da flere virksomheter etablerte seg der og flere kom til 

gjennom årene. Etter hvert ble det søkt om prosjektmidler fra Innovasjon Norge, 

Fylkesmannen og fylkeskommunen for å få til et tettere samarbeid med virksomhetene som nå 

hadde etablert seg på Klepp. I 2012 ble Rogaland Landbrukspark SA opprettet og det ble gitt 

midler til et treårig prosjekt for å se på videre muligheter for samarbeid og 

kompetanseutveksling mellom virksomhetene i landbruksparken. 

  

Rogaland Landbruksparken har en ansatt i 40% stilling og denne personen er et bindeledd 

mellom bedriftene i parken. En viktig oppgave er å skape nettverk innad mellom 

virksomhetene, arrangere faglige arrangementer og skape gode fagmiljø der det er god flyt i 

kompetanseutvekslingen. Arbeidet består også i å markedsføre Rogaland Landbrukspark og 

bygge nettverk mot institusjoner og bedrifter utenfor parken.  
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Landbruksparken er organisert som et samvirkeforetak, men de er nå inne i en prosess for å 

se på fremtidig organisering. Aksjeselskap er vurdert som et mulig alternativ. Det arrangeres 

jevnlige styremøter der en fra hver bedrift i parken er representert.  

 

Finansieringen av driften er gjennom medlemskontingent fra bedriftene og prosjektmidler.  

Alt i alt er det gode erfaringer med samlokaliseringen og bedriftene i landbruksparken er svært 

fornøyde. Det er også mange rådgivere som er lokalisert i parken. De utveksler erfaringer som 

igjen gir et bedre rådgivningstilbud til bonden. Et annet eksempel er kompetanseutveksling 

mellom Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (som er lokalisert i landbruksparken) og 

bedriftene der. Vinterlandbrukskolen på Jæren er også lokalisert i landbruksparken, og de 

nyter godt av rådgivningskompetansen som finnes på området.  

 

En utfordring er at det er vanskelig å skaffe flere lokaler innenfor landbruksparken, og miljøet 

som er etablert vil således ha begrensede vekstmuligheter. En annen utfordring er at 

virksomhetene har en ulik organisering og at det er mange ulike bedrifter. Det har derfor tatt 

en del tid for å få i gang et velfungerende samarbeid. Bedriftene og organisasjonene i 

landbruksparken har godt med oppdrag og de må prioritere hardt hvilke prosjekter de 

engasjerer seg i. De har derfor ikke alltid tid til å gå inn i ulike fellesprosjekt i landbruksparken 

selv om dette både er nyttige og aktuelle prosjekter for bedriftene. En annen utfordring er 

hvordan man skal få til en langsiktig finansiering av virksomheten etter at utviklingsprosjektet 

er ferdig (ett år igjen).  

 

Grønt Fagsenter, Gjennestad 

Tankene bak en samlokalisering av ulike organisasjoner og kompetansemiljøer innenfor 

landbruket i Vestfold startet allerede på midten av 80-tallet. Bakgrunnen var at Vestfold 

Bondelag var på jakt etter nye lokaler. De ønsket en samlokalisering med Vestfold 

landbruksskole (Melsom VGS). Dette ble det imidlertid ikke noe av da fylkeskommunen på den 

tiden hadde planer om å nedlegge landbruksskolen. Etter dette lanserte Vestfold 

Landbruksselskap planer om å bygge et senter (Landbrukets hus) for landbruket i Vestfold på 

Jarlsberg, men disse planene ble ikke realisert. I 1988 ble det forsøkt å etablere Landbrukets 

Hus og 8 da. stor tomt var sikret på Ås-området i Tønsberg hvor Nortura og Tine har anlegg i 

dag. I dette huset var det tatt høyde for både offentlige og private aktører. Dette strandet da 

de ulike offentlige aktørene trakk i forskjellig retning i forhold til lokalisering. Vestfold 

Bondelag hadde stått i spissen for dette arbeidet siden de måtte ut av lokalene til det gamle 

meierianlegget i Tønsberg som skulle legges ned og nytt anlegg ble bygget på Åsområdet. 

Vestfold Bondelag flyttet høsten 1989 til Semsbyen og inn i Døvlesenteret. 

Midt på 90-tallet vurderte Vestfold Bondelag å flytte fra Semsbyen til Gjennestad Gartnerskole. 

De så for seg at dette kunne bli et senter der flere aktører fra landbruket i Vestfold var 

samlokalisert og innstillingen var "Vi satser på den som vil". Både Fylkesmannen i Vestfold og 

Gjennestad var positive til tankene. Et Grønt Fagsenter ble derfor et tiltak i Strategisk plan for 

landbruk og bygdeutvikling. På denne tiden hadde Gjennestad ledige lokaler. De første som 

etablerte seg i disse lokalene var to forsøksringer. Deretter ble det bygd et nytt bygg som 

blant annet skulle huse Vestfold Bondelag og et regnskapskontor. Disse flyttet til Gjennestad i 

oktober 2000. Vestfold Bondelag leide hele huset og foretok framleie til andre aktører. Dette er 

nå endret etter at det mva. ble innført for husleiekostnader. Gjennestad fakturerer nå de 

enkelte leietakere for husleie og fellesutgifter.  

Det som ble sett på som viktige suksesskriterier var at man måtte ha med et regnskapskontor 

i samlokaliseringen. Videre ble det sett på som viktig at kostnadene for de organisasjonene og 
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institusjonene som skulle flytte til Gjennestad ikke måtte bli høyere i forhold til det de hadde 

tidligere (husleie, infrastrukturkostnader etc). De burde helst reduseres.  

Kort tid etter etableringen av Grønt Fagsenter ble det etablert en internettside 

www.grontfagsenter.no som var tenkt som en portal der vestfoldbønder og andre kunne finne 

relevant informasjon om landbruket, ulike arrangementer mm. Siden administreres av Vestfold 

Bondelag og oppdateres daglig. Siden fungerer som et bindeledd mellom landbruksaktørene i 

fylket og blir sett på som kanskje den viktigste siden for nyheter og informasjon om 

landbruket i Vestfold. Fra 2001 og noen år framover fikk mange av de andre aktørene i egne 

internettsider med egen grafikk som i realiteten var klienter under www.grontfagsenter,no. 

Etter hvert fikk de egne sider fra bl.a Norsk Landbruksrådgivning og fra 4H. 

I dag er Vestfold Bondelag, Studieforbundet Næring og Samfunn, Grønn Partner AS, Vestfold 

Landbruksselskap, tre avdelinger av Norsk Landbruksrådgivning, Vestfold landbrukstjenester 

og et stort bondelagstilknyttet regnskapskontor lokalisert på Grønt Fagsenter. Fra 1 oktober er 

Grønn Forskning Oslofjorden også etablert her. I tillegg har Vestfold Bygdeungdomslag og 

Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Nei til EU sin base og møtevirksomhet der.  

Grønt Fagsenter er et sted der vestfoldbonden kan henvende seg først i ulike spørsmål og hvor 

man kan treffe mange på en gang. De fleste som skal investere, få laget driftsplaner og 

tegninger, sende søknader til Innovasjon Norge med mer besøker Grønt Fagsenter.  

De ulike organisasjonene på senteret har felles «daglig leder møter» der praktiske saker tas 

opp og hvilke tilbud rettet mot landbruket i Vestfold de kan gjøre i felleskap. Det har også blitt 

brukt tid på å bygge opp en felles kultur på hvordan de skal ta i mot kunder.  

Grønt Fagsenter har ingen ansatte. Grønn Partner AS eies av Vestfold Landbruksselskap, leier i 

dag internettportalen av Vestfold Bondelag for en symbolsk sum, mens ansatte i Vestfold 

Bondelag oppdaterer siden daglig. Vestfold Bondelag eier domenet www.grontfagsenter.no . 

Senteret har ingen ekstern finansiering av kostnadene. I hus 83 hvor landbruksrådgivningen 

holder til spiser alle lunsj, mens det er 2 møterom i hus 85 i 1ste etasje som alle i senteret 

benytter seg av. 1 styrerom med plass til 10 – 12 personer og et møterom til maks 40 

personer. Lokaliseringen sees på som meget bra. Med sentral plassering kort vei fra E18 og 

godt med parkeringsplasser er tilgjengeligheten god.  

Det som trekkes frem som viktig fremover er å henge med på den digitale utviklingen. 

Internett og digitale verktøy blir viktigere. Videre ser man utfordringen med å kunne tilby 

relevant kompetanse til et stadig mer spesialisert landbruk.  

Oppsummert kan en si at en satset på de som ville. De er kun samlokalisert, men med felles 

lunsjrom, møterom, «daglig leder møter» og 2 sosiale arrangementer i året. Internettportalen 

ble etablert på riktig tidspunkt og har nok medført til å gjøre Grønt Fagsenter kjent og til å 

sveise folk sammen.  

Alt i alt er erfaringene med Grønt Fagsenter svært gode.  

Hvam Agroutvikling 

Tanken om å etablere et kompetansesenter på Hvam startet først på 2000-tallet. Hvam 

videregående hadde da satt i gang en vurdering strategiske satsinger fremover. 

Fylkespolitikerne hadde på dette tidspunktet vedtatt at vgs-ene skulle utvikles til regionale 

utviklingssentre Det ble etablert et prosjekt kalt Framtidsretta rådgivning for landbruket i 

Akershus. Eierne av prosjektet var Romerike Landbruksrådgiving, Vorma Økonomi og 

http://www.grontfagsenter.no/
http://www.grontfagsenter,no/
http://www.grontfagsenter.no/
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Regnskap, Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs. Gjennom dette 

prosjektet ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et 

Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. 

 

Med bakgrunn i dette prosjektet startet Hvam Agroutvikling som et eget prosjekt forsommeren 

2008. Dette prosjektet ble avsluttet i 2010 og Akershus Fylkeskommune vedtok å videreføre 

Hvam Agroutvikling som en egen enhet under Hvam videregående skole. Arbeidsområdene er 

innenfor skole- og næringsutvikling innenfor landbruksområdet og defineres av fylkesutvalget i 

Akershus Fylkeskommune. Hvam Agroutvikling har blant annet saksbehandling av midlene 

som går til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket og ansvar for en rekke 

etterutdanningskurs.  

 

Senteret har to ansatte pluss prosjektansatte. I 2014 har det 2,3 årsverk hvorav 1,6 av disse 

er faste. Senteret finansieres med en grunnfinansiering fra Akershus Fylkeskommune i tillegg 

er Akershus Fylkeskommune medfinansiør på prosjekter de er har et eierskap til. Ut over dette 

kommer andre prosjektmidler. 

 

Selv om Hvam Agroutvikling er en avdeling under Hvam videregående skole er de ikke 

samlokalisert med skolen. De ligger samlokalisert med Grønt Fagsenter 2 kilometer unna. 

Grønt Fagsenter er en samlokalisering bestående av Romerike Landbruksrådgivning, 

Utmarksavdelingen avd. Hvam, Ressurssenter for eldre landbruksbygninger (prosjekt under 

Hvam Agroutvikling), Inn på tunet Akershus, Nes Landbrukskontor, Glommen Skog, 

Landbrukstjenester Akershus, Akershus Bondelag og Hvam Agroutvikling. Det påpekes at dette 

er svært positivt i forhold til arbeidet med næringsutvikling, men de blir da litt fjernere fra 

skolen. De understrekes også at arbeidet de gjør innenfor næringsutvikling er viktig for 

fagskolen på Hvam. Det vurderes som den optimale lokaliseringen for et felles 

kompetansesenter hadde vært sammen med Hvam VGS. Når en likevel måtte utenfor 

skoleområdet for å finne ledige bygningsmasse til å huse et felles kompetansesenter anså 

fylkespolitikerne det som viktig at avdelingen skulle samlokaliseres i Grønt Fagsenter for å 

sikre daglig kontakte med miljøene som satt der. Kontakten med Hvam VGS ivaretas av 

ledelsen i Hvam Agroutvikling og gjennom øvrige administrative funksjoner.  

 

Noen av utfordringene en har sett er at det kreves en del ressurser for å få til samhandling 

mellom de ulike aktørene som er samlokalisert. Det viser seg også at det er en utfordring å få 

overført erfaringene fra næringsutviklingsarbeidet inn i undervisningen på skolen. 

Forutsetningen for å lykkes med dette er å få til en god forankring av dette arbeidet hos 

lærerne på skolen. Det blir sett på som viktig å ha en ressurs som kan "flyte" mellom 

næringsutviklingsmiljøet på Grønt Fagsenter og lærerressursene på Hvam VGS.  

 

Av utfordringer fremover ser Hvam Agroutvikling en utvikling mot et mer "polarisert" landbruk 

der det blir et klarere skille mellom bøndene og hvilken virksomhet de driver med. En ser et 

landbruk med et klarere skille mellom de som driver tradisjonell landbruksproduksjon og 

bygdenæringer. Noen velger å rendyrke det tradisjonelle og blir større innenfor dette området 

og noen velger å rendyrke bygdenæringene. Dette stiller også høyere krav og krav om ny 

kompetanse innenfor nye områder. Rådgivingstjenesten og skoler må kunne matche denne 

utviklingen 

 

 

Ellers ser en økt etterspørsel etter landbrukskurs for voksne.  
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Vedlegg 7 Deltakerliste workshop 
 

Workshop med cafèdialog gjennomført 22. august kl 12:30 – 15 på Kalnes 
videregående skole. 

 
Navn Organisasjon e-postadresse 

Camilla Winterseth Fylkesmannen i Østfold fmoscwi@fylkesmannen.no 

Kjersti Stenrød Fylkesmannen i Østfold fmoskst@fylkesmannen.no 

Hege Lunde Aae Fylkesmannen i Østfold fmoshla@fylkesmannen.no 

Dorthe Wessel Johansen Fylkesmannen i Østfold fmosdwj@fylkesmannen.no 

Svein Skøien Fylkesmannen i Østfold Svein.skoien@fylkesmannen.no 

Anna Grønnerud Østfold Bygdekvinnelag Annegr45@gmail.com 

June Granberg Østfold Bygdekvinnelag june@ranas.no 

Tove Borud Kalnes vgs tovbor@ostfoldfk.no 

Andreas S Olsen Kalnes vgs ketols@ostfoldfk.no 

Torstein Maugesten Kalnes vgs tormau@ostfoldfk.no 

Bente Gulbrandsen Kalnes vgs bengul@ostfoldfk.no 

John Olav Aarum Kalnes vgs johaar@ostfoldfk.no 

Lisbeth Svendsby Studieforbundet lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no 

Ole T. Eide Aremark, Marker, 

Rømskog kom 

Ole.eide@marker.kommune.no 

Bjørn Lier Trebruk AS Bjørn.lier@trebruk.no 

Ann Kristin Andreassen Guldkorn SA ostfold@guldkorn.no 

Nina Glomsrud Saxrud Østfold Bondelag Nina.glomsrud.saxrud@bondelaget.no 

Martha Mjølnerød Østfold Bondelag m-in@live.no 

Tor Jaob Solberg Østfold Bondelag Tj.solberg@hotmail.com 

Brynjar Solgaard Glemmen vgs brysol@ostfoldfk.no 

Ida Marie Ruud 

Stemmedalen 

Indre Østfold Utvikling  ida@indreostfold.no 

Rolf Øyvind Thune TINE Rolf.oyvind.thune@tine.no 

Anders Melleby 

Fremmerlid 

Innovasjon Norge Per.Anders.Melleby@innovasjonnorge.no 

Tor Anton Guren NRL Sør Øst Tor.guren@lr.no 

Torgunn Antonsen Sarpsborg Kommune Torgunn.antonsen@sarpsborg.com 

Christel Tangnes 4 H Christel.tangnes@4h.no 

Beate Johansen  4H Østfold Beate.johansen@4h.no 
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Vedlegg 8 Sammendrag workshop  
 

Workshopen ble gjennomført fredag 22. august kl 12:30 – 15 på Kalnes videregående skole. 

Den vurderes som vellykket i forhold til hensikten med arrangementet; få frem synspunkter 

fra sentrale aktører som grunnlag for spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene, samt direkte 

innspill til selve analysen.  Deltagerne ble invitert av prosjekteier. Det deltok 27 personer på 

cafedialogen. Engasjementet på selve cafedialogen var høyt, og det kom frem mange viktige 

momenter. Det henvises til deltakerliste i vedlegg 6. 

 

Hovedtema for cafedialogen var: 

 

 Behov og muligheter for et regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

på Kalnes VGS. 

 

Dialogen mellom de fremmøtte ble tilrettelagt som en cafedialog rundt fire undertema: 

 

1. Muligheter  

Hvilke fremtidige muligheter ser du for deg at regionen kan få gjennom etablering av et 

kompetansesenter? 

2. Kompetansebehov  

Sett fra eget ståsted, hvilke kompetansebehov bør dekkes i et eventuelt fremtidig 

regionalt kompetansesenter?  

3. Organisering  

Hvordan ser du for deg at et regionalt kompetansesenter kan være organisert?  

4. Barrierer og suksesskriterier  

Hva er de største barrierene som kan hindre etablering og drift av et regionalt 

kompetansesenter på Kalnes?  

Hva er de viktigste suksesskriteriene for etablering og drift av et regionalt 

kompetansesenter på Kalnes?  

 

GENERELLE MOMENTER: 

Enkelte innspill kom frem under diskusjonen av samtlige undertema: 

 

 Det er behov for noe mer enn det som eksisterer i dag 

 Målet med et kompetansesenter, og hva det skal være må imidlertid tydeliggjøres 

 De ulike målgruppene for et kompetansesenter må defineres 

 Aktivitetene i et slikt senter må ikke konkurrere med eksiterende tilbud 

o Det er imidlertid et behov for å koordinere eksisterende – en felles møtekalender 

eksisterer f. eks ikke i dag  

o Er førstelinjetjenesten i kommunene tenkt lagt ned? 

 Et kompetansesenter må ha nytteverdi for brukerne, og det må være betalingsvilje ved 

bruk. 

 Kompetansesenteret bør dekke hele verdikjeden frem til forbruker 

MULIGHETER: 

 

 Kurssenter 

Koordinering av kurstilbud kan være ett område for senteret. I dag er dette 

fragmentert med mange aktører.  

 Koblingsboks 

Med eksempelvis "Inn på Tunet", er det behov for å koble tjenester og tilbydere. Dette 

gjelder flere bygdenæringer, og tilsvarende er det behov fra VGS Matfag  å koble 

primærprodusenter med opplæring i mat.  

 Utstillingsvindu 

Flere mente at et senter bør være et utstillingsvindu for mat og matproduksjon. Mot 
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forbrukere og industri. Dette vil kunne bidra til å skape positivt omdømme for 

næringen.  

 Arena for rekruttering 

Kobling til Kalnes kan gi økt rekruttering til naturbruk og landbruket generelt. 

 Nav for utvidet klyngesamarbeid 

Et kompetansesenter kan være utgangspunkt for økt kobling mot FoU og muligheter til 

å ta i bruk forskningsresultater i næringen. Arenaprosjekter og Centers of Excellence 

kan vokse ut av slike kompetansesentra. Andre utredninger har vist at det er få slike 

nav i fylket i dag. – tilbud og fagmiljøer er svært fragmentert 

 

KOMPETANSEBEHOV 

Det ble ikke avdekket etterspørsel etter store viktige kompetanseområder. Derimot kom det 

fram flere områder der det var ønskelig med bistand og hjelp til produsenter. Et 

kompetansesenter må kunne inneha en god, tverrfaglig oversikt over utviklingen i landbruket 

og følge med på markedsanalyser/trender. Mye av kompetansebehovet vil derfor endre seg 

med markedsutviklingen. 

Spisskompetanse vil det mest sannsynlig ikke være aktuelt å tilby, dertil er etterspørselen for 

liten. Noe kompetanse er det naturlig å hente andre steder i landet, andre ganger utenlands. 

Et senter bør være et førstelinjetilbud som innehar oversikt over hvor man kan henvende seg 

videre for å få dekket spesielle kompetansebehov. Møteplassfunksjonen ble framhevet som 

viktig.  

 

Mye av veiledningen innen driftsteknikk skjer nå fra forhandlerne. Det ble etterlyst mer 

objektiv og nøytral veiledning ved f.eks. større maskinkjøp, der også erfaringer fra utlandet 

må kunne innhentes. 

 

Østfold har en unik beliggenhet i forhold til landbruksforskningen på NMBU og Bioforsk på Ås 

og et senter bør utnytte denne fordelen.  

 

Kompetanseområder som ble etterlyst var; Økonomi- og regnskapsforståelse, byggteknisk 

planlegging, bistand til å kvalitetssikre produkter, søknadsskriving, bruk av trevirke til ulike 

formål, coaching for nye brukere/eiere av gårdsbruk, etterutdanning av bønder.  

I tillegg ble temaet oppfølging av driftsplaner etc, diskutert ved flere anledninger. Oppfølging 

av planer og mulighetene til å dyktiggjøre seg selv med en god evaluering av planene, synes å 

være en utfordring mange bønder trengte hjelp til.  

 

ORGANISERING 

Det ble påpekt at organisering er avhengig av målet med et senter, og hvilke brukergruppene 

senteret skal prioritere å jobbe for. Temaet viste seg derfor utfordrende å diskutere i denne 

fasen. Det fremkom allikevel viktige momenter: 

 

 Behov for mer samhandling i verdikjeden 

 Hvordan kan man koordinere og utnytte dagens kompetanse bedre? 

 Samlokalisering betyr nødvendigvis ikke samhandling 

 Må ikke utelukke interesserte målgrupper 

 Tenk stort i starten 

 Helse bør på agendaen i et kompetansesenter 

 Skal kompetansesenteret være på Kalnes? –Hva med plassen på Kalnes? - Ikke bygg 

mer enn nødvendig- jordvern 

 Aktørene må ønske å være med  

 Påvirkning fra flere aktører ikke bare landbruk 

 Et senter bør bygges opp gradvis 
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BARRIERER OG SUKSESSKRITERIER 

Noen suksesskriterier: 

 

 Brukernytte 

 Lykkes med å få tungeaktører med 

 Helhetlig rådgiving, dvs se gården som helhet, se hele bildet og ha god 

økonomikompetanse 

 Tilføre noe nytt utover det som finnes i dag 

 Tverrfaglighet 

 Betalingsvilje 

 Skal det bli noe nytt, må det tilføres noe nytt 

 Gode møtefasiliteter 

 Dynamikk mellom tjenestetilbydere og øvrige som involveres 

 Nærhet til kompetanse som finnes i dag 

 En fysisk møteplass – arena for kopling og utvikling  

 Et mindre senter som koordinerer/lager en plan som inkluderer "satelitter" og flere 

fysiske møteplasser 

 Kommunene må henvise til, og benytte seg av et kompetansesenter 

 Kontakt med FOU og forvaltning 

 Markedsføring 

 

Noen barrierer: 

 

 "What`s in it for me?" (min etat/organisasjon) – senteret kan oppfattes å være i 

konkurranse med eksisterende. 

 Hvorfor skal vi gjøre dette? 

 Blir dagens tjenesterne noe bedre av det? 

 Vil bonden ha det? 

 Er det bestemt politisk, ikke fra næringa sjøl 

 Førstelinjetjenesten hos kommunen vil bygges ned, mindre rådgiving på utvikling av 

gården, vil være positivt for et kompetansesenter (men negativt for 

førstelinjetjenesten) 

 Senterets geografisk nærhet til produsent, dvs antall km 

 Politiske hinder, økonomi oppstart og videre 
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