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Søknad om støtte til evaluering og utvikling av Grønn
Forskning 2.0 og utredning av behovet for jordbruksklynge
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Møre og Romsdal fylkeskommune løyver Møre og Romsdal Bondelag eit tilskot på
inntil 830 000 kroner frå Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket til evaluering
og utvikling av Grønn Forskning 2.0 og utredning av behovet for ei
jordbruksklynge. Støtta er fordelt slik:
a)
b)

Forprosjekt evaluering og utvikling av Grønn Forskning 2.0 inntil
530 000 kroner.
Forprosjekt utredning av behovet for ei jordbruksklynge inntil
300 000 kroner.

Tilskotet er avgrensa til 17,4 prosent av totalt kostnadsoverslag på
4 760 000 kroner. Det er ein føresetnad at prosjektet vert fullfinansiert.
Bakgrunn
Møre og Romsdal Bondelag søker på vegne av Midt-Norsk landbruksråd om støtte
til gjennomføring av prosjektet Evaluering og utvikling av Grønn Forskning 2.0 og
forprosjektet: Utredning av behovet for ei jordbruksklynge i Midt-Norge.
Prosjektleiar er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS v/ Åslaug Hennissen.
Grønn Forskning Midt-Norge er eigd av Midt-Norsk landbruksråd, som består av
organisasjonane Allskog, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Møre og
Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnarhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt
bank, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura og TINE.
Grønn Forskning vart etablert i 2008 som eit forprosjekt for å gi bønder i MidtNorge moglegheit til å løfte opp relevante problemstillingar som kan løysast
gjennom forsking- eller utviklingsprosjekt. Grønn Forskning har fått delfinansiering
frå fylkeskommunane og Fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal i fleire
prosjektperiodar sidan 2008 og fram til 2020.
Bak etableringa av Grønn Forskning låg det eit ønske frå næringsaktørane i
jordbruket om å involvere seg meir i forsking og utviklingsarbeid, og vere med på å
bestille forskinga næringa har behov for. Grønn Forskning har satt søkelys på
samhandling og kunnskap i jordbruket, hatt mål om meir jordbruksforsking, auka
brukarmedverknad og formidling. Ved tettare samhandling med næring, FoU-miljø
og offentleg sektor, er verdiar over 200 mill. kroner tilført regionen (Midt-Noreg) for

å utvikle ny kunnskap i jordbruket. I Møre og Romsdal er det særleg NORSØK og
NIBIO som har hatt god nytte av programmet.
No søker Bondelaget i Møre og Romsdal om tilskot til å evaluere og vidareutvikle
arbeidet som Grønn Forskning har gjort i perioden 2008-2020. Dei vil vidareutvikle
konseptet og arbeidsmetodikken til Grønn Forskning for å finne ein berekraftig
forretningsmodell der dei ikkje er avhengig av offentleg støtte for å drifte arbeidet.
Forprosjektet på utredning av behovet for jordbruksklynger kan sjåast på som ein
del av utviklinga av Grønn Forskning 2.0.
Hovudmål Grønn Forskning 2.0:
Evaluere og utvikle Grønn Forskning 2.0 til ei satsing på grøn forsking, innovasjon
og teknologiutvikling.
Delmål:
- Utvikle eit felles vegkart for utviklinga av det grøne skiftet i jordbruket, med
eit berekraftig og klimapositivt jordbruk i regionen innan 2030
- Auka samhandling og erfaringsutveksling på tvers av heile verdikjeda frå
jord til bord, særleg gjennom bidrag i utredning av ei jordbruksklynge
- Tilby arenaer, arbeidsmetodar og verktøy for FoU og innovasjon
- Påverke gjennom å koordinere høyringsuttale innan grøn forsking,
innovasjon og teknologiutvikling
- Synleggjere og formidle grøn forsking, nye innovasjonar og ny
teknologiutvikling, spesielt resultat, prosessar og arbeid frå satsinga på
utvikling av Grønn Forskning 2.0
- Medverke i samarbeidet på tvers av næringar, sektorar og fagområde,
særleg med mål om å fremme tverrsektorielle behov inn i EU-program
- Initiativtakar for samhandling og koordinering mellom ulike initiativ på grøn
forsking nasjonalt
Kostnadsplan- Grønn Forskning
2.0
Eige arbeid/deltaking
jordbruksnæringa
Formidling og kunnskap
Fornye arenautforming og
møteplassar
Næringsforankring
Evaluere Grønn Forskning
Prosjektleiing og næringsgruppeleiing
Prosjektmedarbeidar Møre og
Romsdal
Utvikling av nye nettverk
Vidareutvikle kompetansemekling
Sum kostnad

2021

SUM

1 380 000

1 380 000

350 000
400 000

350 000
400 000

50
200
500
300

50
200
500
300

000
000
000
000

000
000
000
000

130 000
250 000

130 000
250 000

3 560 000

3 560 000

Finansieringsplan
Grønn Forskning 2.0
Distriktforsk Trøndelag
Eigeninnsats jordbruksnæringa
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sal tenester andre
Trøndelag fylkeskommune
Sum finansiering

2021

SUM

250
1 380
530
400
1 000

000
000
000
000
000

250
1 380
530
400
1 000

3 560 000

000
000
000
000
000

3 560 000

Hovudmål Forprosjekt utredning av behovet for ei jordbruksklynge:
Forprosjektet skal avklare viktige forutsetningar for det vidare arbeidet mot ein
status som Arena i klyngeutviklingsprogrammet (Norwegian Innovation Clusters).
Delmål
Forprosjektet skal skildre relevante, målbare og realistiske mål, og grunngi ønska
aktivitetar og prioriteringar i eit klyngeprosjekt.
- Situasjonsanalyse – kor står Trøndelag og Møre og Romsdal i utvikling av
råvarer
- Interesseanalyse – identifisere interne og eksterne interesser for utvikling av
råvarer i regionen
- Behovskartlegging – kva samarbeidsområde er viktige for den enkelte
jordbruksaktør, og kva er nytten av ei jordbruksklynge
- Kva ambisjonar og mål kan jordbruket stå samla rundt
- Fokusområde (samarbeidsaktivitetar og prosjektområder)
- Kva ressursgrunnlag er nødvendig for å utvikle ei jordbruksklynge
- Utrede samhandling mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, vidare
organisering og forankring
Kostnadsplan Utvikling av
jordbruksklynge
Arrangere møteplassar
Eige arbeid
Hovudprosjektsøknad, innleigd
kompetanse
Kunnskapsgrunnlag og evaluering
Prosjektleiing
Prosjektmedarbeidar Møre og Romsdal
Rapport -samanfatting

2021

SUM

Sum kostnad

1 200 000

1 200 000

Finansieringsplan -Utvikling av
jordbruksklynger
Eigeninnsats jordbruksnæringa
Møre og Romsdal fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune

2021

SUM

600 000
300 000
300 000

600 000
300 000
300 000

Sum finansiering

1 200 000

1 200 000

200 000
600 000
75 000

200 000
600 000
75 000

125
100
50
50

125
100
50
50

000
000
000
000

000
000
000
000

Norwegian Innovation Clusters er eit statleg finansiert klyngeprogram som skal
bidra til verdiskaping gjennom berekraftig innovasjon. Dette skal skje ved å utløyse
og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktivitetar i klyngene, med sikte på å
auke klyngene sin dynamikk og attraktivitet, og å auke den enkelte bedrift si
innovasjonsevne. Programmet har nivåa GCE, NCE, Arena Pro og Arena, og er eit
samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag Bondelag har sendt tilsvarande søknad til Trøndelag fylkeskommune om
tilskot til same prosjekt. Trøndelag fylkeskommune har gjort tilsegn på å støtte
forprosjektet utvikling av Grønn Forskning 2.0 med inntil 1 000 000 kroner, til
tiltaka: evaluering, utvikling og vidareføring av kjerneaktivitetar. Forprosjektet
utredning av behovet for jordbruksklynger vart innvilga med 300 000 kroner.
Vurdering
Gjennom biologisk opptak av CO2 i jord og skog, er landbruket ein del av løysinga
på klimautfordringane. Samtidig er landbruket ein betydeleg bidragsytar til utslepp
av klimagassar, og står for omlag åtte prosent av utsleppa i Noreg. Skal ein nå
målet om eit berekraftig og klimanøytralt landbruk, må vi forsterke innsatsen knytt
til vidare utvikling av grøn FoU.
I dette arbeidet er det viktig at FoU miljø i landbruket i Møre og Romsdal
samarbeider tett med det sterke kunnskapsmiljøet landbruket Trøndelag har.
Samarbeidet mellom FoU miljøa i fylka vert styrka gjennom at Møre og Romsdal
deltek i Grønn Forskning Midt-Norge og fleire problemstillingar for Møre og Romsdal
vert sett på dagsorden. Gjennom Grønn Forskning er det utvikla modellar og
metodikk for brukarmedverknad i forskinga som tidlegare har gitt gode resultat. Og
kopling mellom næringa og FoU-miljøa er unik (sjå vedlegg frå NORSØK).
I Grønn Forskning 2.0 er målet å teste ut ein forretningsmodell der sal av tenester i
aukande grad skal erstatte offentleg støtte. Dette skal skje gjennom vidareutvikling
av arbeidsmetodikken for brukarmedverknad i forskinga, som også skal verte
tilbydd ei breiare målgruppe (innovasjonsmiljø, næringsklynger, relevante
prosjektretta satsingar, kunnskapsmiljø og det offentlege).
I periodar har mykje av aktiviteten i Grønn Forskning Midt-Norge vorte lagt til
Trøndelag. Ny prosjektleiing har siste året aktivt forsøkt å endre dette ved å
engasjere kunnskapsmiljøet innan landbruk på Tingvoll til å ha eit spesielt ansvar
for aktivitetar i Møre og Romsdal. I kostnadsplanen er det sett av 300 000 kroner til
prosjektmedarbeidar på NORSØK. Dette er ein måte å sikre at Møre og Romsdal
vert delaktig i arbeidet til Grønn Forskning Midt-Norge.
Utfordringa med prosjektet Grønn Forskning 2.0 er at modellen er nokså lik
føregåande søknadar, og med offentleg støtte i 12 år kjem ein fort innom
problematikken med driftsstøtte. Det er derfor viktig at dei no finn ein framtidig
forretningsmodell der dei kan vere sjølvgåande og drifte utan offentleg støtte. Her
bør ein tenke at utviklinga av jordbruksklynge kan vere ein del av denne løysinga.
Forprosjektet Utredning av behovet for ei jordbruksklynge skal sjå på
moglegheitene for å utvikle ei jordbruksklynge i regionen. Å finansiere opp

forskingsprosjekt er meir krevjande for landbruket enn for mange andre næringar
då landbruket består av mange små enkeltaktørar som gjer det vanskeleg å dekke
eigenandelen slike prosjekt krev. Det er dei store landbrukssamvirka som svært
ofte må bidra for å få naudsynt finansiering på plass. Utfordringa er at
landbrukssamvirke har blitt meir nasjonale og vil i liten grad delfinansiere regionale
prosjekt.
Ei jordbruksklynge i Midt-Norge som samlar regionen sine landbruksinteresser kan
gi næringa fornya regional kraft og gjere det enklare å finansiere regionens eigne
forskingsprosjekt.
Fylkeskommunedirektøren meiner det er viktig at Grønn Forskning får ei ekstern
evaluering av arbeidet som er gjort frå 2008-2020 og at dette må sikrast
tilstrekkeleg framdrift slik at arbeidet kan bli integrert i forprosjektet om
jordbruksklynge. Det er viktig at Grønn Forskning utviklar ein ny berekraftig
forretnings- og driftsmodell for framtida, der dei ikkje er avhengig av offentleg
støtte men kan stå på eigne bein. Forprosjektet Utredning av behovet for ei
jordbruksklynge bør sjåast i samanheng med utviklinga av den nye
forretningsmodellen. Grønn Forskning har utarbeidd ein god modell for
arbeidsmetodikk som kan vere viktig i ei framtidig jordbruksklynge.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og
næringsdirektør
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