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Projekt: Midt-skandinavisk landbrukshögskole 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige – Norge, 
länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja 
stöd till den svenska parten, Jämtlands läns landsting 16-232100-0214, för ovan nämnda 
projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala 
prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-04-01 till 2009-08-31. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 510 000 kronor. 
Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50,00 % av den verifierade svenska offentliga 
finansieringen. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om 
förvaltning av EG:s strukturfonder. 
 

Allmänna och särskilda villkor för beslutet 

Allmänna villkor:  
Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om 
stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa föreskrifters 2 § 
nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd.  
Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även § 5 i ovan 
nämnda föreskrifter): 
 
 Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. 
 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid 

per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per 
kalenderår. 

 Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets 
slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag 
(2009-08-31) är stödberättigande.   

 
 
 
Särskilda Villkor:  
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Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 
genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Nordens Gröna Bälte 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: michael.von.essen@z.lst.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
 
I detta projekt ska JiLU och HiNT undersöka om förutsättningarna finns för att etablera en Midt-
skandinavisk landbruksskole.  
 
Programmet för Interreg Sverige-Norge stödjer insatser för kompetensutveckling och FoU. I programmet 
står det att det mänskliga kapitalet är det mest värdefulla kapital en nation har. Vidare påpekas att utbildning 
spelar en avgörande roll för ungdomars utveckling och lägger grunden för deras framtida intressen, yrkesval 
och bosättning. Ett utvecklat samarbete genom gemensamt nyttjande av infrastrukturer inom utbildning 
medför även kostnadssänkningar genom en högre nyttjandegrad. 
 
I de svenska och norska regionala utvecklingsstrategierna framgår att jord och skog är viktiga områden inom 
den privata verksamheten av regionens näringsliv. Det är således många företag som är beroende av praktisk 
yrkeskompetens och teoretisk utbildning och det är angeläget att fortsätta utveckla kvaliteten inom 
utbildningssystemen. Projektet har således starkt stöd i program och regionala planer. 
 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
 
Projektet är indelat i olika faser och tar sikte på att etablera en Midt-skandinavisk landbruksskole. Detta 
projekt är begränsat till den första fasen, utredningsfasen. 
Fase 1. Utredningsprosjekt (2008-2009). Undersøkelse av studentgrunnlag og behov for et 3- årig 
studietilbud i landbruksfag på BsC-nivå og utarbeiding av studieplaner for et slikt studietilbud. Framskriving 
og analyse av utviklingstrender og undersøkelse av kompetansebehov i regionen og markedsundersøkelse 
blant ungdom i aldersgruppen 15- 24 år. 
Etter endt Fase 1 Utredningsprosjekt - Ny søknad. 
 
Mål 
 
Prosjektets mål er å undersøke om det er grunnlag for å etablere landbruksstudier i Midt Skandinavia i 
samarbeid mellom HiNT og JILU. Hensikten er å dekke kompetansebehovet i regionen, slik at dette kan 
sikre et bærekraftig og kunnskapsbasert landbruk i framtida.  
 
Målgrupp 
 
Målgruppen i förstudien utgörs förutom av studenter som vill studera lantbruk även av näringslivets 
branschorganisationer, myndigheter samt universitet och högskolor. 
 
 
 
 

Projektnamn/prosjektnavn Midt-skandinavisk landbruksskole-
Utredningsprojekt 

Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För kompetensutveckling och FoU 

Svensk sökande/organisationsnr Jämtlands läns landsting, JiLU 16-232100-
0214 

Norsk søker/organisasjonsnr Högskolen i Nord-Tröndelag 971 575 905 
Projektledare/prosjektleder Tor Kvam 
Kategori/indeks rapport KRD 75 Utbildning  
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Projektets gränsregionala mervärde 
 
I Sverige finnes ikke noe studietilbud i landbruksfag på bachelornivå nord for Skåne. Landbruksstudiene på 
HiNT i Steinkjer er det eneste studietilbudet i Norge utenom UMB på Ås i Akershus. Dette betyr at man vil 
betjene et marked som består av hele Midt- og Nord Sverige og for å videreutvikle nord-norsk og trøndersk 
landbruk er det viktig å få etablert et tungt landbruksutdanningsmiljø i Midt- Norge.   
 
Jämtland er et viktig landbruksområde, der melkeproduksjon og grasproduksjon har stor betydning. 
Økologisk landbruk er svært godt utviklet i forhold til på norsk side. 
 
Også i Trøndelag er melkeproduksjon og grasproduksjon sentralt i landbruket. På begge sider av grensen 
drives altså et nordlig jordbruk som er ganske forskjellig fra situasjonen der de toneangivende 
utdanningsinstitusjonene i begge land ligger. Det vil derfor være av stor betydning å kunne samarbeide for å 
få et så tungt landbruksutdanningsmiljø som mulig i regionen. 
 
 
Organisation 
 
Jämtlands läns institut for landsbygdsutveckling (JiLU), Østersund, får ansvar for å gjennomføre 
markedsundersøkelser og kartlegge kompetansebehov i Jämtland. HiNT gjennomfører tilsvarende arbeid i 
Norge. HiNT og JiLU vil i samarbeid sammenstille resultatene og formulere forslag til konklusjoner og 
framtidig struktur og dessuten fagplaner for en felles landbruksutdanning. 
 
 
Information och resultatspridning 
 
En framdriftsrapport med oversikt over studieplaner for Fase 2, gjennomføringsfasen vil bli ferdigstilt innen 
2008-12-31. En sluttrapport for Fase 1 Utredning vil bli lagt fram innen 2009-08-31. 
 
 
Projektets miljöarbete 
 
Markedsundersøkelsen vil kartlegge behovet for kunnskap om et miljøriktig landbruk (Type økologisk 
landbruk, kortreist mat etc.). 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
 
Likestillingsperspektiv vil bli vektlagt ved utforming av markedsundersøkelsen og ungdomsundersøkelsen 
(15 - 24 år). 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
 
Integrasjon av utenlandske borgere vil bli vektlagt ved utforming av markedsundersøkelsen og 
ungdomsundersøkelsen (15 - 24 år) og ved utforming av studieplanene. 
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Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Organisering 2008-04-01 2008-04-30 
Utarbeiding og gjennomføring av markedsundersøkelse (ungdom 15- 24 år) 2008-05-01 2008-09-30 
Utarbeid og gjennomføring av undersøkelse av kompetansebehov (næring) 2008-05-01 2008-09-30 
Utarbeiding av underveisrapport 2008-11-01 2008-12-31 
Utarbeiding av studieplaner 2008-06-01 2009-05-31 
Markedsføring av gjennomføringsfasen 2008-10-01 2009-06-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2008-11-01 2009-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2009-06-01 2009-08-31 

Projektets start och slutdatum 2008-04-01 2009-08-31 
 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) 
 
Övergripande indikatorer Antall ved prosjekt- 
 start slutt 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 30 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 10 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 30 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 10 
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 2 
Resultat indikatorer   
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projekt avseende nya utbildningsprogram och utbildningsinfrastruktur  

 
 
Förväntade resultat och egna indikatorer  
 
Man forventer at de kursene som tilbys på begge sider av grensen vil være av stor interesse for 
landbruksnæringa i begge land, slik at en del aktører vil gjennomføre korte kurs, selv om de ikke er med på 
treårige studier. Likheter og forskjeller mellom svensk og norsk landbruk, landbrukspolitikk og samfunn vil 
bli belyst gjennom prosjektarbeidet. Dette vil gi økt læringseffekt. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
 
Etter utredningsfasen, (som denne søknaden omfatter), søkes midler til å gjennomføre et treårig studieløp i 
landbruksfag på BcS-nivå. Undervisningen vil etter planen starte med ett studieår i Jämtland, og etterfølges 
av et 2. studieår i Norge. Det tredje studieåret foregår i Norge. 
 
Fase 2: Gjennomføring. (August 2009- Juli 2012). Gjennomføring av et 3-årig studietilbud i landbruksfag på 
begge sider av grensen og med utstrakt samarbeid mellom JiLU og HiNT om gjennomføringen. 
Fase 3: Oppsummering. (2012). Oppsummering og rapportering av prosjektet med vurdering av videreføring 
etter prosjektet er avsluttet. 
 
Man forventer at landbruksutdanning på høgskolenivå med utstrakt samarbeid over grensen vil være vel 
etablert når prosjektperioden er over. 
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Ekonomi

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 450 000 300 000 750 000 73,53%
Externa tjänster 0 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 20 000 0 20 000 1,96%
Resor 100 000 50 000 150 000 14,71%
Övriga kostnader 70 000 30 000 100 000 9,80%
Summa faktiska kostnader 640 000 380 000 0 0 1 020 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 640 000 380 000 0 0 1 020 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 600 000 525 000 1 125 000 80,65%
Eksterne tjenester 0 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 20 000 0 20 000 1,43%
Reiser 100 000 50 000 150 000 10,75%
Övriga kostnader 70 000 30 000 100 000 7,17%
Sum faktiske kostnader 790 000 605 000 0 0 1 395 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 790 000 605 000 0 0 1 395 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK



N30411-26-08-Beslut-Midt-skandinavisk landbruksskole-Utredningsprojekt, sid 7 (8) 

Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 320 000 190 000 510 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk nationell 
medfinansiering 320 000 190 000 0 0 510 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 320 000 190 000 510 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 640 000 380 000 0 0 1 020 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 640 000 380 000 0 0 1 020 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Högskolen i Nord-Tröndelag 395 000 302 500 697 500 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Total norsk regional 
medfinansiering 395 000 302 500 0 0 697 500 50,00%

Statliga IR-midler 395 000 302 500 697 500 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 790 000 605 000 0 0 1 395 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 790 000 605 000 0 0 1 395 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)


