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Frukt- og bærproduksjon – reiseliv – kulturlandskap – Oppdragsbrev 2008 

Landbruks- og matdepartementet viser til St.prp. nr. 77 (2006-2007) Om 
jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m., og kontakt mellom 
vestlandsfylkene og LMD om satsingen. 
 
Fra 2008 etableres en satsing for frukt- og bærproduksjon, kulturlandskap og reiseliv på 
Vestlandet. Prosjektet skal omfatte fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane inkludert 
naturlig tilgrensende områder i Møre og Romsdal og Rogaland. 
 
Satsingen er tidsavgrenset fra 2008 til 2012. Den økonomiske rammen for satsingen er 
10 mill. kroner fordelt over perioden, hvorav 2 mill. kroner i 2008. 
 
Landbruks- og matdepartementet ber med dette de involverte fylkene samarbeide om 
oppdraget i tråd med de rammene som er gitt under. Fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn 
og Fjordane har tatt på seg å lede styringsgruppen, og det videre arbeidet vil bli 
koordinert av han. 
 
Mål for prosjektet 
Prosjektet skal utnytte det potensialet som ligger i grenseflaten mellom frukt- og 
bærproduksjon på Vestlandet, reiseliv og kulturlandskap. Et sentralt mål for prosjektet 
er å kombinere en profesjonell frukt- og bærproduksjon med utvikling av nye, og 
videreutvikling av eksisterende, attraktive reisemål i regionen. Målgruppen for 
prosjektmidlene er derfor primært næringsaktører i landbruket som skal utvikle 
konkrete prosjekter, slik at midlene bidrar til å skape verdifulle opplevelser det er 
betalingsvilje for. Satsingen skal følge opp intensjonene i strategien ”Ta landet i bruk!”.  
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Prosjektet skal på en systematisk måte bygge på- og utnytte eksisterende kunnskap og 
kompetansemiljøer. Det legges videre til grunn at det trekkes veksler på allerede 
igangsatte prosjekter som er relevante for satsingen, blant annet 
landskapsparksatsingen i Hordaland, arbeidet i verdensarvområdene og 
forskningsprosjekter innen frukt og bær.  
 
Hovedinnretningen i prosjektet skal være å få fram konkrete resultater i form av 
verdiskaping og næringsaktivitet i prosjektområdet.  
 
Organisering 
Det skal nedsettes en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen skal ledes av en 
fylkesmann.   
 
Aktører fra de aktuelle fylkene skal være involvert prosjektet, og det legges til grunn at 
representasjon inn i styringsgruppen avgjøres gjennom dialog med disse: 
 
Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag  
Reiselivsnæringene 
Fylkeskommunene  
Innovasjon Norge  
Fylkesmennene  
I tillegg bør frukt- og bærnæringen være representert ved produsenter og/eller 
foredlere i styringsgruppa. 
  
Sammensetning og ansvar for etableringen av styringsgruppen forøvrig overlates til 
prosjektet.  
Berørte kommuner samt sentrale kompetansemiljø, blant annet forsøksringene, 
Graminor, Bioforsk og Bærsenteret på Njøs, skal kobles til prosjektet på en 
hensiktsmessig måte. Ved behov kan prosjektet også trekke på kompetanse fra andre 
relevante aktører.  
 
Finansiering 
Over jordbruksavtalen avsettes det til sammen 10 mill. kroner fordelt over perioden 
2008 - 2012. For 2008 avsettes det 2 mill. kroner. Det forutsettes at de regionale 
samarbeidspartene som deltar i prosjektet bidrar med egenfinansiering som til sammen 
tilsvarer 50 % av den bevilgning som er gitt over jordbruksavtalen, dvs. at 
egenfinansieringen vil dekke 33 % av samlede kostnader. 
 
Midlene skal i hovedsak gå til tiltakene som blir igangsatt i prosjektet, men for å sikre 
en god styring, gis det åpning for at inntil 10 % av bevilgningen over jordbruksavtalen 
kan benyttes til prosjektledelse.  
 

Side 2 
 



Anmodning om utbetaling av midlene må sendes skriftlig til Landbruks- og 
matdepartementet, første gang i 2008. De påfølgende år vil utbetaling skje etter 
anmodning fra prosjektet, og godkjenning av rapport fra foregående år. 
 
Rapportering 
Det legges til grunn at styringsgruppen utvikler en kortfattet strategi som også 
inneholder målsetninger og framdriftsplan for prosjektet. Partene imøteser å få tilsendt 
en slik plan som grunnlag for vurdering av måloppnåelse og ber om at dette legges 
fram innen 1. mars 2008.  
 
Senere rapportering gjøres i henhold til planen, og sendes til LMD innen 15. februar 
hvert år.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Marie Glosli e.f. (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Kirsti Aulstad Sogn 
 rådgiver 
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