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1. Oppsummering 
 
 
Erfaringa som er gjort i løpet av prosjektperioden er at nettverksprosjektet i Osterfjord har vore positivt både 
for landbruksnæringa og tiltaksapparatet i regionen.  
Nettverka har fungert både som fagleg forum, men også møteplass for gardbrukarar med same interesse innan 
nyskaping og vidareutvikling av gardsdrifta. Det er interessant å sjå at spesielt innan Mat & Reiseliv er etablert 
2 samarbeidsprosjekt som resultat av nettverkssatsinga, og at eit nytt prosjekt er under etablering. 
Erfaringa frå Nettverksarbeidet viser at prosessane med å danne denne typen nettverk er tidkrevjande, og at 
det å bruke tid til å bygge opp nettverka er avgjerande for at deltakarane skal bli kjente og trygge på 
kvarandre.  
 
 
2. Bakgrunn for prosjektet 
 
Prosjektet ”Nettverksbygging for landbruket i Osterfjord” vart etablert som eit resultat av prosjektet  
”Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord”, dette var eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane 
Osterøy, Vaksdal og Modalen i regi av Osterfjord Næringssamarbeid. Osterfjord Næringssamarbeid er 
fellesorgan for tiltaksapparatet i regionen. 
 
Målsettinga til prosjektet ”Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord var: 

� auke den enkelte deltakars bevisstheit rundt eigne muligheiter gjennom ein systematisk 
"muligheitsplan"-arbeid med individuell rettleiing for den enkelte deltakar kombinert med 
fellessamlingar. 

� auke kompetansen om og engasjementet for nyskaping på landbrukskontora 
� legge grunnlaget for meir målretta etableraropplæring og nyskapingsmiljø i Osterfjord 

 
Sidan våren 2002 har det vore gjennomført Forstudie, Forprosjekt og Hovudprosjekt HP1-3. 
 Erfaringane frå desse delprosjekta viser at det er ein stor interesse for nyskaping i regionen, men at det er 
behov for kompetanse og motivasjon for å kunne realisere idear og planar i samband med næringsutvikling i 
landbruket. 
 
I samband med HP1 vart det gjennomført om lag 50 gardsbesøk og samtalar med gardbrukarar i regionen. 
Resultatet frå samtalene viser at det var fire fagområde som skil seg ut som dei mest interessante for 
gardbrukarane med tanke på næringsutvikling, dvs. Mat, Småkraftverk, Skog, Turisme og Grønt Samarbeid.  
I samtalene med 49 gardbrukarar svara 44 at dei ynskjer samarbeid/ nettverk for å utvikle garden vidare. 
Resultata frå samtalane viser og ynskje/ behov for meir kompetanse. 
 
På bakgrunn av dette vart det i Hovudprosjekt 3 (HP3) etablert eit nettverk innan dei fire nemnde fagområda.  
Tanken var at desse nettverka skulle vera fagforum der medlemene ikkje er forplikta til å delta på ulike 
aktivitetar, men at dei gjennom å møte andre med same idear og interesse skal oppleve nytten av aktiv 
deltaking i nettverket, og at det gjennom desse samlingane skulle utvikle seg konkrete samarbeid mellom 
gardbrukarar og andre næringsdrivande i regionen.  
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3. Målsettingar med prosjektet 
 
Målsettingar med Nettverksprosjektet var: 
 

1. Etablering av nettverk  
Etablere Nettverk innan dei fire fagområda Mat; Småkraftverk, Skog, Turisme og  
Grønt Samarbeid og andre komplimentere næringar 
 
2. Nettverka som fagforum  
Nettverka skal vera fagforum med fokus på kompetanseheving, erfaringsdeling, og skape engasjement 
for nyskaping og næringsutvikling.  
 
3. Sjølvdrivande nettverk  
Nettverka skal etter prosjektperioden vera ”sjølvdrivande”, dvs at deltakarane sjølv koordinerar og 
organiserar nettverka. 
 
4. Nettverksbygginga skal omfatte heile næringskjeda 
Nettverksbygginga har som målsetting å omfatte heile næringskjeda dvs. produkt, marknadsføring, 
distribusjon/ transport osv. og som kan utnytte synergieffekten i nettverket. 
 
 

4. Oppnådde resultat 
   
4.1. Etablering av nettverk 

 
I 2003 vart det etablert fire nettverk i regi av Landbruksprosjektet: 
 

 
Nettverk 

 
Koordinator 

 
Fagansvarleg 

 
Skog 

 
Terje D. Kvamme 

 
Terje D. Kvamme 

 
Grønt Samarbeid 

 
Lillian Bjørnseth 

 
Sture Helle 

 
Mat & Reiseliv 

 
Annette Fitje    (Karina Mæhle) 

 
Sture Helle 

 
Småkraftverk 

 
Johannes Gjerstad    (Lars Mjøs) 

 
Lars Mjøs 

 
 
 
4.2. Nettverka som fagforum         
 
I løpet av prosjektperioden har det vore gjennomført både kurs og samlingar, vedlegg 1 – Aktivitetsoversikt i 
Nettverka viser alle dei aktivitetane som er gjennomført. Tilbakemeldingar frå deltakarane viser at både 
samlingane og kursa har vore positive både fagleg, men ikkje minst det å bli kjent med andre og få eit kollegial 
fellesskap. 
 

 
4.3. Sjølvdrivande nettverk  
 
 Erfaringa frå prosjektet viser at det kan vera vanskeleg å få til nettverk som er sjølvdrivande pr. tidspunkt, og 
at dette er ein prosesses som krev lenger tid enn prosjektperioden 
 
Når det gjeld dei konkrete nettverksprosjekta som t.d. Den Grøne Sløyfa vert desse prosjekta driven av 
prosjektleiar som er engasjert av prosjektet. 
 
 
4.4. Nettverksbygginga skal omfatte heile næringskjeda 
  
Det er interessant å sjå at spesielt innan Mat & Reiseliv har nettverket knyta til seg andre næringar for å 
komplimentere tilboda som gardbrukarane har. Dette har skjedd både ved at nettverket har invitert dei med, 
men og at dei har tatt initiativ til dette sjølv. Erfaringane har vore svært positive fordi dette har vore med å 
sette fokus på samarbeid på ein god måte, og at nettverka er blitt meir dynamiske. 
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5. Vurdering mot oppsette mål 
 
5. 1. Organisering 
 
I samband nettverksprosjektet vart det etablert ein organisasjonsmodell med koordinatorar og fagansvarlege. 
Denne måten å organisera nettverksarbeidet har fungert greitt. Når det gjeld Skogsnettverket har  
Terje D. Kvamme vald å vera både koordinator og fagansvarleg, og dette har fungert godt. 
Erfaringane viser at det hadde vore umogleg å drive desse nettverka utan koordinatorar som både har 
organisert og invitert til samlingar og kurs.  
Karina Mæhle har vore prosjektleiar fram til seinhausten 2005. I samband med at ho flytta til Stord og vart fullt 
engasjert i anna arbeid, har Lars Mjøs som sekretær for Osterfjord Næringssamarbeid overteke 
prosjektleiarfunksjonen og fullførd prosjektet/ sluttrapportering. 
 
 
5. 2. Nettverksarbeidet  
 
Både Skogs- og Grønt Samarbeidsnettverket har klart å danne stabile grupper med 7-10 medlemmer som har 
møttes med jamne mellomrom i løpet av desse 2 åra. Når det gjeld Mat & Reiseliv har det vore vanskelegare å 
få deltakarane til å engasjere seg i netteverket. Grunnen til dette kan vera at mange av dei aktuelle 
deltakarane allereie høyrer til andre nettverk som reiselivslag osv., men det interessante er at i det løpet av 
prosjektperioden har vorte knoppskyting med nettverksprosjekt som Den Grøne Sløyfa, Hjort- og 
utmarksturisme på Osterøy og eit nytt prosjekt som er vurdert, dvs Osterøy som  
Slow Island (omfattar både Osterøy og Vaksdal kommune) etter modell frå Slow Cities eller Slow Food- 
bevegelsen. I tilegg har dette nettverket arrangert Osterfjord Marknad både i 2004 og 2005. 
Erfaringane viser at det innan Mat & Reiseliv har vore lettare å skape eit engasjement når deltakarane jobba 
med konkret prosjekt/ arrangement som kan føre til direkte verknader på verksemda deira. 
Småkraftnettverket byrja hausten 2003 med kurs for deltakarar i nettverket, men det har vore vanskeleg i 
ettertid å samle aktuelle deltakarar til møte/ kurs, m.a. på grunn av at koordinatoren måtte trekke seg og me 
ikkje fekk på plass ein ny koordinator. I Eksingedalen vart det etablert eit eige nettverk blant 
småkraftverksutbyggarar som etter at deira mål vart innfridde, formelt vart oppløyst pr 17.3.06. Det er skipa 3 
kraftselskap for bygging av 4 kraftverk og byggearbeid er starta opp. 
 
 
5.3 Sterke og svake sider ved prosjektet 
 
 
Sterke sider 
 

 
Svake sider 

 
Tid 
Det har vore positivt for prosjektet at vi har hatt god tid til 
å bygge opp nettverka, og at vi gjennom prosjektperioden 
har kunne gjennomført så mange aktivitetar av både fagleg 
og sosial karakter. 
Erfaringane våre viser at det å bygge nettverk er ein prosess 
ein bør bruke tid på, slik at medlemmene får tid til å bli 
kjent og trygge på kvarandre. 
 

 
Opplæring 
I ettertid ser vi at det burde vore gitt betre 
opplæring til koordinatorane og fagansvarlege i 
nettverksbygging. 
Betre opplæring ville nok ha skapt ein tryggare 
situasjon for koordinatorane, og at det dermed 
hadde vore lettare å setje i verk ulike typar 
aktivitetar  

 
Engasjement 
Det har vore positivt for prosjektet at så mange av 
deltakarane har vore engasjerte, og stilt opp på aktivitetane 
som har vore gjennomført som t.d. Osterfjord Marknaden. 
 

 
 

 
Fleksibilitet 
Det har vore ein klar fordel at kvart nettverk har kunne 
utvikle sin eigen arbeidsmåte både når det gjeld 
organisering og fagleg innhald. 

 

 
Samarbeid 
Samarbeidet mellom Grønt Samarbeid og  Mat & Reiseliv har 
vore svært bra. Dette har medført at desse Nettverka har 
kunna gjennomføre fleire arrangement, enn kva som hadde 
vore mogleg utan eit slikt samarbeid. 
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5.4. Ikkje planlagde resultat 
 
I utgangspunktet skulle nettverka fungere som kollegial grupper for fagleg utvikling og nyskaping, men i tillegg 
har dette arbeidet resultert i 3 konkrete utviklingsprosjekt som byggjer på samarbeid mellom gardbrukarar og 
andre komplementære næringar. Det vert interessant å sjå om ei eventuell vidareføring av Skogs- og Grønt 
Samarbeidsnettverka kan resultere i liknande samarbeid.  
 
 
 
5.3. Vidare oppfølging 
 
Med bakgrunn i utviklinga av nettverka i prosjektperioden vil det nok vera nettverka Skog- og Grønt 
Samarbeidsnettverket som det kan vera aktuelt å vidareføre i den form som nettverka har no. Ei vidare drift vil 
vera avhengig av at det er ein koordinator som kan driva nettverka vidare, og at nettverka får økonomisk støtte 
til drifta. Når det gjeld Mat & Reiseliv vil nok arbeidet halde fram i dei ulike nettverksprosjekta som  
Den Grøne Sløyfa, Hjortejakt og Utmarksnæring på Osterøy og eit eventuelt nytt prosjekt med Osterøy som det 
fyrste Slow Island. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________       Osterøy, 10.11.2006 
Lars Mjøs 
Prosjektleiar i sluttfasen 
 
 
Rapporten vart utarbeidd av Karina Mæhle pr 12.12.2005 og er blitt oppdatert av Lars Mjøs. 

 
 


