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1 Innledning 

Landbrukets Utredningskontor (LU) gjennomførte i 1997 prosjektet "flaskehalser ved 

landbruksrelatert næringsutvikling". Foranledningen for prosjektet var at Norges Bondelag i 

sin strategiske plan for arbeidet med bygde- og næringsutvikling tok til orde for at det skulle 

gjennomføres et eget prosjekt der en,systematisk prøvde å finne og synliggjøre flaskehalser 

ved landbruksrelatert næringsutvikling (Norges Bondelag 1996). Med dette for øyet ble det 

utformet en prosjektbeskrivelse og søkt om sentrale BU-midler i Statens Landbruksbank - en 

søknad som ble innvilget. 

Problemstillingen for prosjektet har vært å påvise utbredelsen av enkelte flaskehalser ved 

landbruksrelatert næringsutvikling. Det ble derfor sentralt åfåframforslqeller og likheter i 

synet på ulike flaskehalser mellom brukerne av BU-ordningen (etablererne) på den ene siden 

og saksbehandlere- og veiledningstjenesten på den andre siden. Videre ble det viktig å påvise 

endringer i rammebetingelser som skal til for å fjerne dem. 

Til å samle inn ny informasjon valgte vi å bruke spørreskjemaer rettet mot både etablerere og 

saksbehandlere. I første omgang ble det gjennomført en etablererundersøkelse, hvor alle som 

i 1996 hadde søkt om fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler) til tilleggsnæringer (nye 

næringer) innenfor gitte kriterier ble kontaktet - i alt 1836 etablerere. På denne undersøkelsen 

svarte 48 prosent av de som ble kontaktet. I saksbehandlerundersøke/sen valgte vi å kontaktet 

52 kommuner, fylkesmennenes landbruksavdelinger (FMLA), fylkeskommunenes 

næringsavdelinger, samt 49 av landets sparebanker. I hver instans ba vi om at en av de 

saksbehandlerne som arbeider mest med denne typen etableringer tok seg tid til å besvare våre 

spørsmål. Totalt sett så svarte 74 prosent av saksbehandlerne. Oppslutningen i kommunene og 

hos fylkesmennenes landbruksavdelinger var svært god - noe som nok kan forklares med 

kommunenes og landbruksavdelingenes sentrale plassering i BU-systemet. Ut fra mulighetene 

vi har hatt til å teste dataenes representativitet, har vi kommet fram til at vi har et 

representativt utvalg og dermed et godt grunnlag for å avdekke og kartlegge utbredelsen av 

flaskehalser. 

I dette kortnotatet presenteres hovedfunn fra prosjektet, og notatet bygger på LU rapport nr. 5 

1997 (Lutnæs og Huseby 1997), hvor resultatene er presentert i sin fulle bredde. 
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1.1 Ulike utgangspunkt for flaskehalser 

I dette arbeidet har vi tatt utgangspunkt i faktorer som kan tenkes å generere flaskehalser -

vanskeligheter og utfordringer etablereme møter når de går i gang med ny næringsvirksomhet. 

Vi har valgt å skille mellom fem forskjellige utgangspunkt: 

1. Egenskaper ved den enkelte etablerer. Under denne paraplyen ligger forhold som den 

enkeltes "stå på vilje", kunnskap, yrkeserfaring og andre personlige egenskaper. 

2. Sosiale forhold. Eksempler her vil være den enkelte etablerers støtte hos sin familie og 

støtte i andre deler av sitt eget nærmiljø. 

3. Økonomiske- og markedsmessigefaktorer. Her rettes oppmerksomheten mot 

etableremes tilgang på økonomiske ressurser, og spørsmål knyttet til 

markedsforståelse og markedsadgang. 

4. Saks- og veiledningsapparatet. I stor grad er dette knyttet til møtet mellom det 

offentlige virkemiddelapparatet og den enkelte etablerer. Hva fungerer godt og hva 

fungerer ikke i dette møtet? Innunder dette apparatet faller også de private 

finansinstitusjonene som er kontaktet i forbindelse med dette prosjektet. 

5. Formelle faktorer. Dette er faktorer som ofte er knyttet til de krav som følger med 

etablering av en virksomhet. Hva som oppleves problematisk vil avhenge av hvilken 

type etablering det er, samt innenfor hvilken næring etableringen foregår. 

I dette notatet går vi gjennom hovedfunnene for hver av de fem punktene over, og vi ha valgt 

å presentere egenskaper ved den enkelte etablerer og sosiale forhold i en og samme del. 
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2 Etablererne og deres sosiale omgivelser 

Vi starter med å se på kjennetegn ved de som her går under betegnelsen etablerere. 40 prosent 

av etablereme er kvinner. Tendensen i tabell 1 er at etablereme er noe yngre enn det 

gjennomsnittet av norske gardbrukere er; som kom fram.i levekårsundersøkelsen blant norske 

bønder (Strøm, m.fl. 1996). Andelen etablerere mellom 30·-og·44 år er 10 prosent høyere, 

mens andelen som er over 60 år er 12 prosent lavere enn den tilsvarende aldersfordelingen i 

levekårsrapporten. 

Tabell J. Utvalget av etablerere etter alder (N=834), sammenlignet med aldersfordelingen 
for norske bønder. 

Alder Aldersfordeling i vårt utvalg Aldersfordeling i levekårs-
rapporten for norske bønder 

70 år og eldre 1,1 % 5% 
60 - 69 år 5,8 % 14% 
45 - 59 år 38,4 % 38% 
30 - 44 år 47,2% 37% 
Yngre enn 30 år 7,6% 5% 
Totalt 100 % 100% 

Videre kan det være verdt å merke seg at etablereme :framstår som en ressurssterk gruppe i 

dette prosjektet. En relativt høy andel har utdanning utover grunnskole sammenlignet med 

hele landets befolkning, og 71 prosent av etablereme oppgir at de er eller har vært medlemmer 

av en faglig organisasjon. Halvparten av disse har eller har hatt verv i organisasjonen. I tillegg 

oppgir de fleste, 68 prosent, at deres familie også har deltatt aktivt i forbindelse med 

etableringen. Det viser seg også at en relativt høyere andel etablerere innenfor 

næringskategorien utmark/reiseliv har en aktiv familie sammenlignet med de øvrige 

etablereme. Saksbehandlerne er også samstemte i at det er sjelden prosjekter strander fordi 

etableremes ektefeller "setter foten ned" for etableringen. Videre så er det en større andel av 

de kvinnelige etablerere som oppgir at familien har deltatt aktivt. Denne forskjellen kan 

tenkes å skyldes at det er relativt flere kvinner enn menn som arbeider heltid utenom garden, 

og som dermed har mindre tid til å hjelpe til med den nye virksomheten. Det kan imidle1iid 

også være andre forhold som forklarer denne forskjellen, som f.eks. det tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre, som ble avdekket i en undersøkelse angående rekrutteringssituasjonen til 

landbruksnæringen (Eldby 1996). Ved at det er mannen som i stor grad tar seg av de 

oppgavene som gjøres "ute", som f.eks. vedlikehold av bygninger. 

En hypotese om at det er deltidsbønder som søker om BU-midler, ut fra et ønske om å utvide 

gardsbruket til en heltidsarbeidsplass, f'ar ikke støtte i denne undersøkelsen. For flertallet av 

de som har søkt om BU-midler er heltidsbønder. En forklaring på dette kan være at 

økonomien på gardsbruket er på vei nedover, og at man gjennom en etablering av 

tilleggsnæring ønsker å kunne opprettholde garden som en heltidsarbeidsplass også i :framtida. 

En annen forklaring kan være at eiere av landbrukseiendommer ønsker å utnytte andre sider 
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ved eiendommen enn den som tradisjonelt har blitt utnyttet. Samtidig kan det være verdt å 

merke seg at de med utdanning på høgskole/universitetsnivå i langt mindre grad arbeider 

heltid på garden. 

Tabell 2. Hvilken næring etablerernes prosjekte1· er innenfor, fordelt på kjønn 
(N=844, p=0,000). 

Kvinne ·Mann Totalt antall 

Industri 4,4 % 14,2 % 87 
Håndverk I husflid 24,0% 7,9 % 121 
Utmark I reiseliv 20,4% 27,5% 208 
Varehandel I annen 17,8 % 12,1 % 121 
tienestevtin!! 
Nye biologiske 2,7% 2,8% 23 
driftsformer 
Annet 30,8 % 35,6 % 284 
Totalt 100 % 100% 844 

Tabell 2 viser at det innen næringskategorien "industri" er det klart flest menn som etablerer 

seg, mens kategorien "håndverk og husflid" domineres av kvinner. Dette samsvarer med 

tradisjonelle norske kjønnsmønstre i arbeidsforhold. Mer ovenaskende er det at også innen 

"utmark og reiseliv" er en støne andel menn. Det kan også nevnes at heltidsgardbrukeme 

utgjør majoriteten av etablereme innenfor den næringskategorien "utmark/reiseliv". 

Selv om det synes å være visse forskjeller med hensyn til enkeltnæringer og bostedsfylke, så 

synes de aller fleste etablerere å ha gode naboer. Dette ser vi også ut fra tabell 3 under. Med 

"gode naboer" mener vi naboer som er positivt innstilt til etableringen. 

Tabell 3. Etablerernes vurdering av sine naboers reaksjon da ideen om etablering ble 
kjent (N=876). 

Reaksjon Prosent 
De fleste ga uttrykk for at de syntes det var positivt. 58,2 % 
Ingen I få kommenterte det i det hele tatt. 21,3 % 
De fleste ga uttrykk for at de ikke hadde noen særlig 4,6% 
tro nå dette nrosiektet. 
Jeg har hatt inntrykk av at noen motarbeidet meg. 5,6% 
Vet ikke. 10,3 % 
Totalt 100 % 

Av tabellen ser vi at de fleste etablereme ikke har møtt stor motstand i nærmiljøet. 58 prosent 

av etablereme oppgir at de fleste av deres naboer har gitt uttrykk for at de syntes dette var 

positivt. I tillegg er det 21 prosent av etablereme som oppgir at de ikke har mottatt noen 

reaksjoner i det hele tatt, og 10 prosent svarte "vet ikke". Resultatene viser at kun 6 prosent av 

etablereme har følt seg direkte motarbeidet, mens i alt 10 prosent har fått en eller annen form 

for negative reaksjoner på etableringen. Oppløftende er det også at det heller ikke er 

forskjeller på hvordan menn og kvinner blir mottatt i sine omgivelser. Nå kan man heller ikke 

se bort fra at naboene i enkelte tilfeller kan ha god grunn til å reservere seg i forhold til en 

etablering, f.eks. der virksomheten betyr betydelige ulemper for berørte parter. Resultatene fra 
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saksbehandlerundersøkelsen bekrefter også inntrykket av at få etablerere opplever å bli møtt 

med en kald skulder når de forsøker å etablerere noe nytt. Vi tror derfor det vil være positivt å 

gå ut med informasjon om en støttende bygdekultur som motvekt til den negative vinklingen 

av hvordan griindere blir mottatt av bygdesamfunnet i en rekke mediaoppslag i den seinere 

tid. 

Resultater fra etablererundersøkelsen viser også at etablereme ser lyst på framtida, da 50 

prosent av etablererne så på etableringen som "et vesentlig lønnsbidrag" for seg selv og sin 

familie, og 41 prosent så den som en mulighet til "å skape ytterligere arbeidsplasser". Det 

faktum at etablererne ser lyst på framtida, underbygger også inntrykket av at det er få som 

blir/har blitt motarbeidet. 
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3 Saks- og veiledningsapparatet 

I dette prosjektet har vi, som tidligere nevnt, vært i kontakt med etablerere som har søkt om 

fylkesvise BU-midler. I hovedrapporten har vi beskrevet BU- ordningen og dens historie 

relativt detaljert, så vi skal her.nøye oss med å vise saksgangen i denne typen saker. 

Søker 

Søknaden leveres 
i kommunen 

Kommune 

Kommunen sender den 
videre med sin uttalelse 

Fylkesmanne 
(FMLA) ~ Avgjørelse fattes: 

FMLA er innvilget myndighet til å ta 
avgjørelser på en rekke søknader. 
BU-styret tar avgjørelser i de saker 
der de ikke har delegert fra seg 
beslutningsmyndigheten. 

I 
I 

\ I 

r---------Y--
: Statens : 
, Landbruksbank: 

'\- - ------ -------"- -- ---- ---- ----
: Anke fra søker på avgjørelse tatt i ': 

I 
I 

: BU-styret, evt. FMLA 
I 

I I 

'~------------------------------; 

Figur 1. Skjematisk framstilling av saksgangen ved søknad om fylkesvise BU-midler. 
(Stiplede linjer og bokser indikerer saksgangen ved anke av avgjørelse). 

Nå er det viktig å holde fast på at figur 1 er en skisse. Den er dermed ikke så rigid som man 

kan få inntrykk av ved første øyekast. Dette gjelder særlig i forholdet mellom søker og 

kommunen, for ofte har ansatte i kommunen bistått søker i utarbeidelsen av søknaden, men 

formelt sett er det søker selv som leverer søknaden til kommunen. Det samme gjelder 

forholdet mellom kommunene og fylkesmennenes landbruksavdelinger, for FMLA skal bistå 

med råd overfor kommunene. Som det går fram av skissen sendes søknaden til FMLA med 

kommunens uttalelse, og i de fleste tilfeller kan de innvilge den eller avslå den selv. Men en 

rekke saker blir på grunn av størrelse og/eller av prinsipiell karakter oversendt BU-styret. 

Dette styret er sammensatt av de politisk valgte representantene i fylkeskommunens 

hovedutvalg for plan- og næringssaker, samt en representant fra hver av organisasjonene 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund. Tanken bak 

en slik organisering er å sikre en samordning mellom Statens nærings- og 

distriktsutbyggingsfond (SND) og BU- ordningen. BU-styret rar dessuten orientering om de 

BU-søknadene som er innvilget støtte hos FMLA. 
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Saksgangen ved ankesaker har vi forsøkt å illustrere med stipl_ede linjer. Fra melding om 

avgjørelse på søknaden er mottatt, er klagefristen i henhold til Forvaltningsloven§ 29 på 3 

uker. Statens Landbruksbank er klageinstans i denne typen saker. I praksis sendes klagen til 

Fylkesmannen som behandler saken og legger den fram for BU-styret med sin innstilling. 

Hvis ikke nytt vedtak ikke blir truffet, så blir søknaden sendt videre til Statens 

. Landbruksbank, som fatter det endelige vedtaket i saken. 

3.1 Enkelte kjennetegn ved saksbehandlerne 

Med forbehold om at utvalget i denne undersøkelsen fanger opp et gjennomsnitt av 

saksbehandlerne ved de ulike instansene, så har kommunene, sammenlignet med FMLA, 

fylkeskommunene og sparebankene, en stor andel relativt "nye" folk i de stillingene som 

behandler denne typen saker. Dette går tydelig fram av tabell 4 under. 

Tabell 4. Saksbehandlernes ansettelsestid i år. Det er skilt mellom 
nåværende sted og nåværende stilling. 

Ansettelsestid Kommunene FMLA Fylkeskommunene 

Nåværende N=45 N=l7 N=lO 
sted Gjennomsnitt 8,1 10,1 8,9 

Median 7 7 7,5 
Modus 3 7 6 

Nåværende N=46 N=17 N=lO 
stilling Gjennomsnitt 7,4 5,9 6,4 

Median 4,5 4 6,5 
Modus 3 4 6 

Sparebankene 

N=25 

15,2 
12 
12 

N=26 
8,8 
7 
4 

I tabell 4 er det skilt mellom nåværende stilling og arbeidssted fordi en rekke mennesker har 

opplevd å få en annen stilling på samme arbeidssted. Med nåværende sted siktes det her til 

den kommunen, den landbruksavdelingen, den fylkeskommunen eller den sparebanken hvor 

de arbeider i dag. Når gjennomsnittsverdien er høyere enn medianverdien og modusverdien 

betyr det at enkelte saksbehandlere har vært ansatt på samme sted betydelig lengre enn sine 

kollegaer. Det går fram at kommunens folk har arbeidet kortest tid på .samme sted, mens 

sparebankens folk har vært lengst tid på samme sted. Derimot ser vi at forskjellene ikke er så 

store når det gjelder hvor lang tid de har vært i samme stilling, selv om vi ser at det også her 

er sparebankenes folk som i gjennomsnitt har lengst fartstid. 

Kontakten mellom de ulike instansene viser seg å være relativt oppskriftsmessig. 

Saksbehandlerne i kommunene og hos FMLA oppgir at de ofte er i kontakt, mens det er en 

betydelig lavere andel av fylkeskommunens folk som sier at de ofte er i kontakt med 

kommunene, FMLA og vice versa. Resultater fra saksbehandlerundersøkelsen kan også tyde 

på at saksbehandlere ved FMLA i noe større grad enn saksbehandlerne i fylkeskommunene 

vektlegger den geografiske dimensjonen når de tar stilling til hvilke etableringer de skal 

innvilge støtte. 
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3.2 Forholdet etablerer - saksbehandler 

I alt 90 prosent av etablererne oppgir at de i all hovedsak har tatt kontakt med kommunene i 

forbindelse med sin etablering, og flertallet oppgir at de tok kontakt på et tidlig tidspunkt i 

etableringen. I tillegg framstår FMLA som en sentral aktør. Disse forholdene er i tråd med 

intensjonen slik BU-systemet er bygd opp. Det faktum at få etablerere velger åta kontakt med 

Statens Landbruksbank eller Landbruksdepartementet direkte, tar vi soin et uttrykk for at 

etablererne er fornøyde med den behandlingen de har fått lengre ned i systemet. Noe 

etablerernes vurdering av saksbehandlernes kompetanse på kommune- og fylkesnivå 

underbygger. Inntrykket av at etablererne er godt fornøyde med behandlingen i kommunene 

blir ytterligere underbygget av at 68 prosent oppgir at de har blitt imøtekommende mottatt i 

kommunen. I figur 2 under, ser vi allikevel at kommunene har et forbedringspotensiale, for 

sammenlignet med de private finansinstitusjonene så kommer kommunene noe dårligere ut. 

Her kan det også være verdt å merke seg at kvinner og menn ikke synes å vurdere 

"mottakelsen" de får av kommunens og sparebankens folk signifikant forskjellig. Det er med 

andre ord ikke noe i dette materialet som tyder på at kvinnelige etablerere opplever møte med 

saksbehandlingsapparatet som verre eller bedre enn det menn gjør. 

90,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

80 +----

70 -j--;:== 
60 

c 50 
5l e 40 
c.. 30 

20 
10 

0 +--'---

lmøtekorrmende Vist rriddels 

interesse 

Dårlig 

o Kommunene • A-ivat finansinstitusjon 

Vet ikke 

Figur 2. Sammenligning av hvordan etablerere synes de blir mottatt av kommunale 
myndigheter og private finansinstitusjoner (N=343). 

Når det gjelder de dokumentasjonskrav som blir stilt til BU-søknader, så oppgir 20 prosent av 

etablererne at disse var vanskelige å oppfylle. Sett i forhold til saksbehandlernes vurderinger 

er dette tallet lavt, i og med at majoriteten av saksbehandlerne mente at mange av etablererne 

hadde hatt problemer med å få dokumentert markedet. For å sammenfatte raskt, så er det i stor 

grad sammenfallende hvilke dokumentasjonskrav som saksbehandlere og etablerere mener det 

er vanskelig å oppfylle, selv om saksbehandlerne synes å mene at dette er noe mer utbredt enn 

det etablererne selv mener. Vi skal kort gå inn på de tre hyppigst nevnte 

dokumentasjonskravene etablererne fant vanskelig: 
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• Kravet til å legge ved en forretningsplan - det vil si en oversikt over økonomiske og 
driftsmessige forhold knyttet til etableringen, er nevnt av 68 prosent av 170 som hadde 

hatt problemer. 

• Likeså nevnte 40 prosent av de etablererne som har hatt denne typen problemer, at de 
fant det vanskelig å oppfylle kravet til teknisk plan/ tegninger med detaljerte 

kostnadsoverslag. 

• Prosjektbeskrivelse - som skal inneholde en kort omtale av forretningside, av 
produktet og en markedsvurdering - trekkes fram av 34 prosent av etablererne som har 

hatt problemer. 

Opplysninger fra saksbehandlerne i kommunene og hos FMLA, samt de etablererne selv ga, 

gir grunnlag til å hevde at en bør beregne en saksbehandlingstid på BU-søknader på 4-5 

måneder. Det viser seg også at de fleste etablererne kan leve med en behandlingstid på inntil 

fire måneder, for flertallet av de som fikk behandlet sin søknad i løpet av fire måneder, oppgir 

at behandlingen ikke tok lang tid. Når behandlingstida beveger seg over fire måneder derimot, 

var etablererne mer tilbøyelige til å hevde at behandlingen av deres søknad tok lang tid. Det er 

også på dette grunnlaget det her foreslås at man informerer etablererne underveis om hvor 

søknaden ligger i systemet og hvor lang tid man bør beregne. Dette vil bidra til å hindre 

unødvendige frustrasjoner hos etablererne. Saksbehandlerne i kommunene og hos FMLA ble 

bedt om åta stilling til hvorfor de ikke behandler søknadene raskere, og det er flest som 

oppgir at det skyldes mangel.falle opplysninger fra etablererne. I og med etablererne tar 

kontakt så tidlig i etableringen som de faktisk gjør, mener vi at mye kan gjøres gjennom å 

bestrebe å forbedre innholdet i denne kontakten. På bakgrunn av dette er det foreslått at man 

lager en form for forhåndskonferanse, der etablererne møter representanter for de kommunale 

etatene som på en eller annen måte vil komme i kontakt med etableringen. På en slik 

forhåndskonferanse vil etablererne kunne få presentert sine vyer og sine planer, mens de 

kommunale etatene vil kunne komme med innspill om hva man bør passe på, hvor man bør ta 

kontakt og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. 

3.3 Konkrete forslag til endringer i selve BU-ordningen 

Arbeidet med dette prosjektet har vist at BU- ordningen synes å fungerer bra for de fleste, 

mens det på enkelte områder kan være verdt å foreta visse justeringer i selve ordningen. 

I§ 8 i BU-forskriften heter det at: "Søknaden om tilskott og investeringslån kan nektes 

innvilget dersom arbeidene er påbegynt før søknaden er avgjort" (Landbruksdepartementet 

1996a). Med bakgrunn i opplysninger fra saksbehandlere og etablerere om at denne 

bestemmelsen kan være med på å stenge ute en del gode prosjekter, forslår vi at prosjekter 

kan bli unntatt fra denne bestemmelsen ved at det gis anledning for støtte til prosjekter som er 

påbegynt (f.eks. byggearbeider), men som mangler det siste "lille" økonomiske for å komme i 

gang. I såfall kan det settes en beløpsgrense oppad. Dette tror vi vil fange opp flere etablerere 
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med gode ideer, men som ikke tenkte gjennom hvor de kunne få fatt i midler før de gikk i 

gang med sin etablering. 

I forlengelsen av dette kan man se for seg en "trappetrinnsmodell" når det gjelder bevilgninger 

av BU-midler. Et tenkt eksempel her er at en etablerer har en svært positiv 

markedsundersøkelse på bordet som viser at det er et stort potensiale for produktet 

vedkommende ønsker å lage. For å ta høyde for at markedet trenger tid tif å' respondere på det 

nye tilbudet (markedet er tregt), bør man sikre at det ikke "overinvesteres" tidlig i prosjektet. 

På den andre siden er det viktig at man kommer i gang med prosjektet. Avhengig av hvilken 

ordning det er snakk om, så betales det i dag ut beløp underveis i etableringen. Til 

investeringer kan inntil 90 prosent av innvilget beløp utbetales når minst en tilsvarende del av 

arbeidet er utført. Sluttutbetalingen kan ikke foretas før det foreligger en ferdigattest på at 

arbeidet er gjennomført. Vi foreslår at denne ordningen videreutvikles ved også å åpne for en 

revitalisering av søknaden/prosjektet. Dette kan gjøres ved at det bevilges midler til 

oppstartsfasen, samtidig som det åpnes for videre tilskudd i løpet av prosjektperioden når 

potensialet for prosjektet begynner å manifestere seg. Dette blir således en trapp etablereren 

går opp. I dag er det slik at man søker en gang og f'ar utløst midlene ettersom virksomheten 

skrider fram. En trappetrinnsmodell vil i større grad åpne for en revitalisering, slik at man 

sikrer at prosjektet ikke blir hengende fast i gamle forutsetninger som hindrer det i å endre 

karakter etter hvert som det utvikles. 

Det foreslås en forenkling i forhold til dagens søknadsskjemaer til BU-midler. Bruk av 

fargekoder for å skille mellom ulike typer prosjekter er et virkemiddel. En annen mulighet er 

forskjellige søknadsskjemaer innrettet etter forskjellige prosjekttyper, f.eks. skille mellom 

tradisjonelt landbruk og andre næringer. I tillegg til å redusere etableremes vanskeligheter 

med å fylle ut søknadsskjemaet, vil en slik forenkling også medføre at saksbehandlerne i 

kommunen i større grad får frigjort mer tid til andre (og mer spennende oppgaver) enn 

fullstendiggjøring av søknader fra kommende etablerere. Det vil være flere måter å 

gjennomføre denne forenklingen på, slik at søkernes "skjemaskrekk" reduseres. Vi tror også 

mer presise næringskategorier i søknadsskjemaet vil kunne være med på å forbedre oversikten 

over hva det blir bevilget midler til, og i neste omgang gjøre det enklere å følge opp de 

enkelte etablereme på en mer målrettet måte. 
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4 Økonomi og marked 

I og med at etablereme som ble plukket ut til å være med i denne undersøkelsen har søkt om 

BU-midler i 1996, så er det for tidlig å vurdere hvorvidt etableringen har vært "vellykket". 

Det tidlige tidspunktet til tross, et stort flertall av etablererne så seg i stand til å vurdere 

spørsmålene -knyttet til de økonomiske og markedsmessige sidene·ved ,sin etablering. Når 

dette er nevnt så bør disse opplysningene sees på som et "øyeblikksbilde" av etableringen. 

Først litt om de prosjektenes finansielle stø1Telses, hvor vi legger etablerernes egne anslag til 

grunn om hvordan de har ordnet etableringen rent økonomisk. I figur 3 under ser vi at det er 

stor spredning på prosjektenes finansielle størrelse. 

Over 1 000 000 
12% 

450 001-
1000000 

20% 

28% 

Inntil 100 000 

100 001- 200 000 
18% 

Figur 3. Prosjektenes størrelse i kroner (N=769) 

I gjennomsnitt så har prosjektene en samlet finansiell størrelse på vel 480 000 kroner, mens de 

fleste er mindre. Når det gjelder tilskudd, så viser det seg at majoriteten av prosjektene som 

inngår i dette materialet har mottatt inntil 100 000 kroner, og 40 prosent av prosjektene har en 

samlet finansiell størrelse på inntil 200 000 kroner. Det viser seg at etablererne innen 

utmark/reiseliv gjennomgående setter igang større prosjekter (målt i finansiell størrelse), enn 

etablererne innen de øvrige næringene, mens relativt mange av etablererne i kategorien 

varehandel/annen tjenestyting faller i den minste størrelseskategorien. 

Et forhold er den faktiske finansieringen, et annet spørsmål er hvorvidt etablereme har hatt 

økonomiske problemer. Til å nærme oss dette problemkomplekset, ble det en laget et samlet 

uttrykk (finansieringsindikator), basert på etableremes svar på hvorvidt de har hatt problemer 

med å skaffe økonomiske midler til drift og/eller investeringer. I alt 71 prosent av etablereme 

tok stilling til spørsmålene, og 47 prosent oppgir at de har hatt økonomiske problemer. 

Etablerernes svar tyder videre på at utfallet av behandlingen av søknaden om BU-midler er 

kritisk for hvorvidt etablerene rar økonomiske problemer. Dette fordi en større andel av de 

som fikk avslag på sin søknad om BU-midler også har fått økonomiske problemer enn av de 

som fikk innvilget deler av søknaden om BU-midler. Det er også slik at de som kun fikk 
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innvilget deler av søknaden i støn-e grad enn de som ikke fikk avkortet sin søknad har fått 

økonomiske problemer. 

Det er dessuten en støn-e andel av de etablererne som oppgir at det tok "lang tid" å få avgjort 

søknaden, som også oppgir at de har fått økonomiske problemer, enn tilfellet er blant de som 

oppgir at det ikke tok lang tid. Videre har etablerere som oppgir at de har opprettet eget 

selskap i noe støn-e grad oppgitt at de har fått økonomiske problemer. Til tross for at det er 

mange nye prosjekter, så har de fleste sett seg i stand til å vurdere lønnsomheten. I alt oppgir 

41 prosent at de hadde strevd med manglende lønnsomhet, og flertallet av disse oppgir at 

dette har slått ut i økonomiske problemer. 

I materialet går det også fram at menn setter i verk støn-e prosjekt enn det kvinner gjør. Dette 

gir seg utslag i at menn tar opp støn-e lån, mottar mer i tilskudd, legger ned mer egeninnsats i 

prosjektene og at de skyter inn mer egenkapital i prosjektene. Noe oven-askende er det at disse 

forskjellene ikke gir seg utsalg i hvorvidt de f'ar økonomiske problemer. Vi har sett at en 

støn-e andel av mennene enn kvinnene betrakter sitt prosjekt som en mulighet til å etablerere 

ytterligere arbeidsplasser. Det er vel også naturlig å anta at hva man har satset i et prosjekt 

tildels styrer hvilke forventninger man har til prosjektet. 

Resultatene fra saksbehandlerundersøkelsen underbygger langt på vei etablerernes egne svar. 

Dette fordi flertallet av saksbehandlerne, uavhengig av instans, mener at enkelte etablerere har 

problemer med å få finansiert sitt prosjekt. Nå er riktignok saksbehandlerne i 

fylkeskommunene og i sparebankene mer tilbøyelige til åmene at manglende likviditet ofte er 

et hinder for at etablererne ikke får realisert/videreutviklet sitt prosjekt, enn det 

saksbehandlerne i kommunene og hos FMLA er. Dessuten mener en betydelig støn-e andel av 

saksbehandlerne i kommunene, enn i de øvrige instansene, at manglende lønnsomhet i 

prosjektene kun er et problem for enkelte etablerere. 

Nært knyttet opp til økonomiske spørsmål er de markedsmessige sidene ved en etablering. I 

alt har 33 prosent av etablererne svart at de har hatt "markedsmessige problemer". Denne 

støn-elsen bygger på de som har krysset av at de har hatt en eller flere av den type problemer 

som går fram av tabell 4 på neste side. 
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Tabell 4. Etablerere som har opplevd ulike markedsrelaterte problemer (N=880). 
Type problem Antall svar Andel av totalutvalget Andel av de 287 som har 

hatt markedsproblemer 
Problem å oppnå det salget 185 21,0 % 64,5 % 
som ble forutsatt før en satte 
i gang med selve prosjektet. 
Problemer med å komme 165 18,8 % 57,5 % 
inn på markedet. 
Problemer med å få 161 18,3 % 56,1 % 
markedsført produktene 
Problemer med å finne 141 16,0 % 49,1 % 
egnet salgs- og 
distribusjonskanal. 
Annet (kommentarer) 87 etablerere 

Av tabellen går det fram at det er flest, 65 prosent av de som har hatt markedsrelaterte 

problemer, som oppgir at problemene består i å oppnå det forventede salget. Noe 

overraskende for oss var det at vi ikke kunne påvise at det eksisterer noen sammenheng 

mellom manglende gjennomføring av markedsundersøkelse og økt hyppighet av 

markedsrelaterte problemer. En grunn til dette kan være at man har klrui å dokumentere 

markedet uten å gjennomføre denne typen undersøkelser (f.eks. ved kontrakt om levering til 

en stor grossist). Det kan også tenkes at det skorter på kunnskap om hvordan man følger opp 

en markedsundersøkelse, og at de som faktisk gjennomførte denne typen undersøkelser ikke i 

tilstrekkelig grad greide å benytte seg av informasjonen fra markedsundersøkelsen. 

Videre så framstår markedsproblemer som et allment problem, da det ikke er etablerere 

innenfor bestemte næringer som får denne typen problemer. Dette med markedsproblemer 

synes også å være jevnt fordelt geografisk, for det er ikke slik at det var en "opphopning" av 

etablerere som har fått markedsrelaterte problemer innenfor enkelte fylker. Funnet av at det er 

relativt færre etablerere i gruppen som ikke har gjennomført markedsundersøkelse og ikke har 

gått på etablererskole som har fått opplevd markedsproblemer, tror vi blant annet kan henge 

sammen med at det er relativt flere nye og usikre etablerere blant de som går på etablererskole 

og som foretar markedsundersøkelser. 

Saksbehandlerne vurderer derimot effekten av markedsundersøkelser som større enn det 

etablerernes opplysninger skulle tyde på at det er grunnlag til å gjøre. For saksbehandlerne 

mener nemlig at mange etablerere har problemer med å få dokumentert markedet tilstrekkelig, 

og flertallet av saksbehandlerne mener at mange etablerere vier for liten oppmerksomhet til 

markedsrelaterte spørsmål. Konsekvensene av dette er at flertallet av saksbehandlerne mener 

at enkelte etablerere har problemer med å få markedsadgang og med å få mru·kedsført sine 

produkter. Det er sammenfallende med det etablererne selv oppgir, ut fra andelen som har 

svart at de hadde fått denne typen problemer. Flertallet av saksbehandlerne mener at det ofte 

er for dårlige markedsundersøkelser som er grunnen til at etablererne f'ar markedsrelaterte 

problemer. Av de etablererne som oppgir at de hadde fått markedsrelaterte problemer er det 

kun 19 prosent som påpeker manglende gjennomføring av denne typen undersøkelser. 
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Flaskehalser knyttet til økonomiske og markedsrelaterte spørsmål, er ofte av en slik karakter 

at det ender opp med å bli et spørsmål om økt kompetanse. Kompetanse på dette området står 

derfor sentralt når vi senere i dette notatet skal se på økt kompetanse som et tiltak for å gjøre 

landbruksrelatert næringsutvikling enklere å gjennomføre. I den forbindelse blir det også 

sentralt å oppnå bedre kompetanse om hvor man kan hente råd om det man ikke har kunnskap 

om selv. 
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5 Formelle krav 

Med samlebegrepet formelle krav siktes det her til det lov og regelverket som regulerer 

næringsvirksomhet. Vi konsentrerer oss om åta opp sider ved lover og regler som er spesielt 

aktuelle for landbruksrelatert næringsvirksomhet. For å sikre en slik vinkling, ble det blant 

annet tatt utgangspunkt i spørsmål og problemstillinger som Norges Bondelag har blitt stilt i 

forbindelse med etableringssaker. Spørsmålene går i stor grad ut på å få fram problemer og 

kostnader knyttet til å oppfylle disse kravene. 

I alt 67 prosent av etablererne oppgir at de har hatt problemer med et eller flere av de formelle 

kravene. Blant de som har fått denne typen problemer, er det relativt mange yngre etablerere. I 

tillegg er de med høy utdanning overrepresentert i denne kategorien. Dette tror vi henger 

sammen med at disse i større grad enn de øvrige etablererne utfører deler ut av dette arbeidet 

selv. 

Etablererne blir stilt overfor en del universelle krav, som regnskapsplikt og registrering 

foretaksregisteret. I alt 46 prosent av etablererne oppgir å ha hatt problemer med ett eller flere 

universelle krav. Nå er en rekke av disse kravene av en slik karakter at det har lite for seg å 

foreslå de fjernet. Regnskapsplikten er et slikt krav der tiltak heller bør settes i verk for å sette 

folk i bedre stand til å treffe de nødvendige beslutninger for å sikre at denne plikten blir 

overholdt. Det være seg opplæring eller bevisstgjøring i forhold til å søke råd og hjelp. Dette 

kommer vi forøvrig tilbake til i neste kapittel. Det bør også gjøres noe aktivt i forhold til det 

faktum at relativt mange etablerere oppgir at de har opplevd ulik tolkning og praktisering av 

lover og regler som regulerer deres næringsvirksomhet. Det er 28 prosent av de etablererne 

som har hatt problemer knyttet til universelle krav som oppgir dette. I denne gruppen er 

etablerere som har opprettet eget selskap, de som benytter utmarksareal og de som driver med 

videreforedling og/eller servering av mat overrepresentert. Saksbehandlernes svar 

underbygger også at det av og til er uenighet om det lov og regelverket og de prosedyrer som 

benyttes ved etableringssaker. Dette avspeiler seg også i at det av og til er uenighet mellom 

ulike offentlige instanser om de målsetninger som ligger til grunn for virkemiddelbruken i 

forbindelse med denne typen saker. På bakgrunn av disse opplysningene foreslår vi derfor at 

det nedsettes ett utvalg, sammensatt av representanter fra kommunene, FMLA og 

fylkeskommunenes næringsavdelinger for å avdekke hvor det eksisterer uenighet, for så å 

redusere omfanget av denne uenigheten. 

Når det gjelder spørsmål om "tekniske skranker", siktes det her til tekniske bestemmelser som 

er med på å legge føringer for muligheten til å etablere næringsvirksomhet. 4 7 prosent av 

etablererene oppgir at de har hatt denne typen problemer. Et slikt problem er knyttet til 

kommunenes planer, og 7-8 prosent av etablererne oppgir at dette har vært problematisk. Ikke 

uventet er aktørene innen utmarks-/reiselivsnæringen noe overrepresentert blant de som har 
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hatt denne typen problemer. Nå oppgir 35 prosent av etablererne at spesifiseringen til teknisk 

produksjonsutstyr /-bygninger har medført større kostnader enn forventet. Det er også 16 

prosent av etablererne som oppgir at avgifter til vann og avløp har blitt større enn forventet. 

Dette er overraskende mange, sett på bakgrunn at dette er utgifter som man skulle tro var 

mulig å beregne på forhånd. Hvilke følger dette rar for etableringene er vanskelig å si noe 

sikkert om, men et betydelig flertall av saksbehandlerne mener at kommunale reguleringer 

sjelden legger hindringer i veien for nyetablering-/videreutvikling av prosjekter. 

Det er 55 prosent av etablererne som oppgir at de benytter seg av jord-, skogbruks- eller annet 

utmarksareal, og det er relativt ra som har ratt problemer knyttet til arealutnyttelse. Hyppigst 

nevnt er problemet med at etableringen har kommet i konflikt med tradisjonell utnyttelse av 

utmarka. Enkelte kommentarer tyder likevel på at det kan være noe å hente på å øke 

fleksibiliteten i forbindelse med å gi midlertidige dispensasjoner fra arealbrukbestemmelsene. 

Flertallet av saksbehandlerne mener imidlertid at arealbrukbestemmelsene sjelden legger 

hindringer i veien for etablering- I videreutvikling av prosjekter. 

Når det gjelder problemer etablerere som driver med videreforedling av mat - i alt 13 prosent 

av etablererne i denne undersøkelsen, påpeker 20 prosent av disse at næringsmiddel

lovgivningen har skapt problemer for deres etablering. Det er 28 prosent av etablererne som 

oppgir at de har andre mennesker ansatt i sin virksomhet. Når det gjelder hvilken type 

problemer disse blir stilt overfor, er det flest ( 42 prosent) som har bemerket manglende 

tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 

Mange av flaskehalsene som er knyttet til formelle krav er, som allerede nevnt, ofte et 

spørsmål om skolering og kompetanse om hvordan og ikke minst informasjon om hvor man 

kan hente inn råd på disse områdene. Dette er tema for neste del. 
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6 Kompetanse som verktøy 

Mange av vanskelighetene etablereme har møtt i forbindelse med sin etablering skyldes trolig 

rett og slett manglende kompetanse fra etableres side på enkelte områder. Undersøkelsene 

våre har vist at etablereme har et stort behov. for kunnskap, for hele 75 prosent av etablereme 

oppgir at de gjeme skulle hatt bedre kunnskaper· på ett eller flere fagfelt. .Spesielt er det mange 

som oppgir at de gjeme skulle hatt bedre markeds- og salgskunnskaper, samt 

økonomikunnskaper. Vi har også sett at mange oppgir at de har hatt vanskeligheter i 

forbindelse med regnskapsplikten, registrering i foretaksregisteret m.m. Samtidig viste 

etablererundersøkelsen at det kun var 28 prosent av etablereme som har gått på etablererskole, 

og at kvinnene i langt større grad enn sine mannlige kolleger gjennomfører denne typen 

skolering. Nå er det imidlertid ikke noen resultater som tyder på at de som har gått på 

etablererskole får færre problemer i forbindelse med etableringen enn de som ikke har 

gjennomført etablererskole. For å illustrere dette er det f.eks. en høyere andel av de som gikk 

på etablererskole som gjennomførte markedsundersøkelser før de startet prosjektet, men det 

var likevel ikke en lavere andel av dem som fikk markedsrelaterte problemer. 

Disse resultatene forteller oss at behovet for økt kompetanse er tilstede, og at dagens 

skoleringsordninger for etablerere ikke er tilstrekkelige til å fjerne denne typen problemer. Det 

er derfor mulig at man bør omdisponere ressursbruken innenfor disse områdene. Vi tror 

innholdet i etablererskolene bør bli mer konkret og rette seg kun mot selve etableringen, og de 

vanskeligheter og utfordringer en møter i den forbindelse. Kompetanseoppbyggingen bør etter 

vår mening fokusere på områder som vil sette etablereme bedre i stand til å gjennomføre sine 

prosjekter. Eksempelvis bør det vektlegges hvordan markedsundersøkelser skal gjennomføres 

og tolkes, samt hvor etablereme kan få hjelp til dette. Det bør vektlegges å presisere hvilke 

områder etablereme må ha kunnskap om selv, og på hvilke områder kompetanse heller bør 

kjøpes inn. Dette vil kunne spare en etablerer for mye frustrasjon. I tillegg bør det informeres 

mer om ordninger som allerede eksisterer. Dette kan være ordninger som Narviktelefonene -

hvor man kan ra diverse næringslivsinformasjon på et sted, og det nyopprettede 

Oppgaveregisteret hvor man kan henvende seg foråra iriformasjon om hvilke skjemaer som 

finnes og hvor man skal henvende seg. 

I forlengelsen av dette bør man se på mulighetene til å opprette en egen database som er 

tilgjengelig for allmennheten. Dette kan tenkes å være et bidrag til at flere etablerere tar 

kontakt seg i mellom og utveksler erfaringer. Denne databasen bør være et oppslagsverk og en 

oversikt over etablerere som er i gang, og inneholde etablerers navn, adresse og 

telefonnummer, samt en mest mulig presis næringsbeskrivelse av prosjektet. Et slikt arbeid er 

allerede i gang i Buskerud. Vi tror en slik database med informasjon om andre etablerere vil 

kunne utvikle seg til å bli en nyttig tilvekst i arbeidet med å redusere problemene etablereme 

opplever. 
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7 Konklusjon 

Med utgangspunkt i et landsdekkende materiale har oppmerksomheten vært rettet mot å 

avdekke hvilke- og utbredelsen av flaskehalser som eksisterer for etablerere som skal igang 

med landbruksrelatert næringsutvikling. Dette innebærer også en avveining mellom hvilke 

områder man skal fokusere på og hvor dypt man skal gå inn ·i de enkelte·flaskehalser som 

avdekkes. I dette prosjektet gir dette seg utslag i at vi på enkelte områder kun har fått fram at 

enkelte etablerere opplever et forhold som problematisk (som ulik praktisering av det lov og 

regelverket om regulerer denne typen næringsetableringer). Derimot har vi på andre områder 

kommet noe lengre med å avdekke hva som er problematisk og videre hva som kan gjøres for 

å fjerne/redusere den negative effekten av denne flaskehalsen (som konkrete endringer i selve 

BU-ordningen). 

BU-midlene blir både av et stort flertall av etablererne og av saksbehandlerne sett på som en 

nødvendig ordning. Saksbehandlerne framholdt at BU-midlene ved siden at de tilfører sårt 

tiltrengt kapital også virker som en viktig stimulans for å få folk til å se etter muligheter. I og 

med at ordningen framstår som nødvendig, er det viktig at man kontinuerlig arbeider med å 

avdekke og å forbedre svakheter ved ordningen og øvrige forhold som har betydning for å få 

etablerere til å lykkes med å få etablert landbruksrelatert næringsvirksomhet. Vi avrunder 

dette notatet med å gjenta konkrete forslag til endringer som vi tror kan være med på å bidra 

til å gjøre det enklere å komme i gang med landbruksrelatert næringsvirksomhet: 

• Det etableres en forhåndskonferanse for nye etablerere i kommunal regi. 

• Man forbedrer informasjonen til etablererne som er søkere av BU-midler om hvor lang 
tid behandlingen av deres søknad vil ta. 

• Oppmuntre etablerere til å søke råd, og gjøre det enklere å søke om råd gjennom bedre 
informasjon om hvor man kan søke råd og hjelp. Dette er en jobb hvor både næringen 

selv og virkemiddelapparatet i sin helhet kan bidra konstruktivt. 

• Bestrebe å forbedre utnyttelsen og samordningen av den kunnskapen som eksisterer 
om BU-ordningen gjennom diverse evalueringer og utredninger som er foretatt. 

• Det bør nedsettes et bredt sammensatt utvalg med representanter fra både kommunene, 
fylkeskommunene og FMLA, som går igjennom og ser på hvor det eksisterer uenighet 

om aktuelt lov og regelverk. 

• Øke mulighetene til å gi midlertidige dispensasjoner fra arealbrukbestemmelser og 
omdisponering av allerede eksisterende bygningsmasse. 

• Det åpnes for en trappetrinnsmodell for finansiering av BU-prosjekter, der det gis 
mulighet for en revitalisering av BU-søknaden. Praktisering av en slik ordning vil i 

større grad enn dagens ordning øke mulighetene til å endre prosjektet i tråd med 

omgivelsene. 
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• En gjennomgang av søknadsskjemaet for BU-midler bør foretas med hensyn på å 
forenkle det. 

• Prosessen med å utarbeide bedre næringskategorier bør intensiveres, slik at man får 
bedre oversikt over hva det bevilges støtte til, for i neste omgang å kunne målrette 

oppfølgingen av etablereme. 

• Økt informasjon og fokusering på at det råder en støttende bygdekultur. 

• Ytterligere tiltak som kan bidra til å øke etableremes kompetanse. Tiltakene bør 
fokuseres på områder som vil gjøre etablereme bedre i stand til å gjennomføre sine 

prosjekter. I forlengelsen av dette blir det viktig å sette i verk tiltak for å forbedre 

informasjonen om hvilke ordninger som eksisterer og hvor etablereme kan søke råd. 
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