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1. Gröna näringar i Jämtland och Tröndelag  

 
Prosjektet GRENI2 handler om innovasjon og entreprenørskap i grønne næringer. 

Målet med prosjektet har vært å bidra i prosessen med å utvikle og styrke de grønne 

innovasjonsmiljøene i Midt-Norden. Vi har derfor forsøkt å kartlegge forutsetningene 

for utvikling av slik virksomhet i Jämtland och Tröndelag. Vi har diskutert med 

sentrale hjelpere og entreprenørene selv for å få fram mer kunnskap om hva som 

driver fram ”grønne” innovasjoner. Hvem er viktige støttespiller for at entreprenører 

skal lykkes med sin virksomhet? Hvilken type støtte er viktig? I prosjektet har vi hatt 

med oss partnere som er viktige hjelper for etablerere.  

 

Med grønne næringer menes her næringer som baserer seg på de «grønne» ressursene, 

dvs. landbaserte ressurser som jord, skog og utmark. Det omfatter de tradisjonelle 

næringene og nye næringer som har utgangspunkt i disse. De nye næringene kan for 

eksempel handle om foredling av lokale matspesialiteter, ny verdiskaping basert på 

skog, utvikling av opplevelser knyttet til jakt eller annet friluftsliv. 

 

Å skape innovative miljøer er sentralt for å sikre innovasjonsevne og konkurransekraft 

hos småbedrifter i en region. Landbruk, skog og utmark er ofte kjerneressurser for 

næringsutvikling i distriktene. Nyskaping og innovasjon basert på disse næringene vil 

derfor være spesielt viktig for at vi fortsatt skal ha livskraftige bygdesamfunn i Midt-

Norden. Små bedrifter har imidlertid ofte knapt med ressurser selv til å drive 

utviklingsarbeid og vil være avhengig av gode innovasjonssystem rundt seg for å 

lykkes. På norsk og svensk side finnes ulike former for støtte og hjelp for å øke 

innovasjonstakten og antall etableringer i grønn sektor. Mange aktører er involvert og 

med ulike roller. Et velutviklet støttesystem er bra, men kan også oppleves komplekst 

og krevende for nye entreprenører og innovatører.  

 

Noen bransjer har godt utviklede virkemidler mens for andre kan det være lite å finne. 

Det kan handle om hvor ”ny” en bransje er eller hvordan man tradisjonelt samhandlet 

innenfor denne bransjen. Er det lokal mat, grønn omsorg, gårdsturisme, jakt og 

opplevelser, eller kanskje treforedling? I dette heftet har vi forsøkt å vise noen 

eksempler på ”typiske” grønne næringer og deres hjelpere. Vi får høre litt om hvordan 

prosessen har vært og hva de tenker er sentralt for at de har lyktes. 

 

Felles for alle eksemplene her er at de har vokst fram gjennom en dynamikk mellom 

næringsutvikler og hjelpere. Vi finner ildsjeler og sterke drivkrefter ikke bare hos 

bedriftseierne/etablererne, men like gjerne også hos de gode hjelperne som har støttet 

og veiledet etablererne. 
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Fortsatt er det mange som etterspør fellessatsing hos kommune eller region, med en 

tro på dette kan øke attraktiviteten for deres bedrift ytterligere. Vi vet samtidig at slike 

tiltak kan være vanskelig å få til. Igjen kreves det sterke drivkrefter, primus motorer 

og langsiktig arbeid for å lykkes. Den Gyldne Omvei er eksempel på at man har lyktes 

i med etablering av et nettverk, samtidig viser dette også at det kreves systematisk 

arbeid over lang tid for kunne ta ut gevinsten av slikt samarbeid.   
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2. Växa och rådgivaren Anna Dencker-Carlsson 

 

Anna Dencker Carlsson är utbildad agronom och har under hela sin karriär arbetat 

som lantarbetare. På senare år äger hon tillsammans med sin man en lantgård med 55 

mjölkkor och har två anställda. Denna lantgård drivs i aktiebolagsform. Anna var de 

första sex åren anställd av Växa och de senaste tre åren som konsulterande rådgivare 

för Växa. En rådgivare med stor empati som möter kunden där den är och peppar till 

att våga satsa. Frågor kring utfodring och foderekonomi har blivit en specialitet inom 

VÄXA då behovet har ökat med åren. I dagsläget ger Anna råd till ett fyrtiotal 

företagare allt efter kundens behov. Vissa kunder kan behöva träffa Anna en gång i 

månaden, medan det kan gå upp till ett år mellan träffarna med andra kunder. 

Då alla kunder har olika behov och har olika förutsättningar måste man som rådgivare 

vara mycket flexibel. Anna menar även att det är av vikt att hitta en rådgivare som 

man trivs med och har förtroende för. Hon förklarar också att man måste våga byta 

rådgivare om man inte trivs med varandra. Vidare beskriver hon att det viktigaste 

med rådgivning är att kunden når dit han eller hon vill och att en rådgivares viktigaste 

uppdrag är att tillsammans med kunden sätta upp mål, bryta ned helheten till 

smådelar och knäcka kärnfrågan för att kunna fokusera på lösningen. 
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Inom VÄXA ser man gärna att man hjälper kunden att skapa en så kallad testbädd 

innan investering sker, vilket kan betyda att rådgivaren tillsammans med företagaren 

hittar en lösning på hur man simulerar en aktivitet utan kostnad och utvärderar om 

en aktuell investering är nödvändig som till exempel en utfordringsanläggning. Innan 

stora beslut tas diskuterar man igenom för- och nackdelar med investeringen och 

Anna klarlägger att hon är så ärlig som hon bara kan vara. En av hennes metoder är 

att i all enkelhet presentera alla plus- och minussidor i stapelform för att ge kunden en 

överblick över situationen innan beslut om investering fattas. Hon tror inte på att man 

ska krångla till allt för mycket, utan att alla beslut man fattar ska göras utifrån kundens 

egen förmåga och vilja och förklarar att allt handlar om ekonomi och personnivå i 

slutändan. 

 

Själv är hon inte främmande för rådgivning utan ser värdet i att få stöta och blöta sina 

funderingar och menar att det svåraste är att själv ta beslut till förändring och att hitta 

drivkraften till att komma igång. 

 

”Oftast är det mycket kring frågor som man kanske inte tycker är viktiga för att nå målet, men 

som kan vara en bricka i spelet för att inte lyckas. Dessa brickor är så spännande att hitta 

tillsammans med mina kunder, vilket gör att mitt arbete som coach också blir så spännande”. 

 

Anna har coachande kolleger inom Växa och ser att samarbetet med andra aktörer är 

otroligt viktigt som coach då det lätt blir att man känner sig ensam i sakfrågor. Styrkan 

är att hon ser behovet av att koppla ihop sina kunder med varandra, då hon inser 

värdet av att få spegla sig i andra i samma situation. Hennes arbetssätt är att vara 

frågande och hon tillägger ”jag ber alltid att få dela mina kunders framgångskoncept 

vilket gör att känslan blir att vi blir starkare tillsammans”. Det kan till exempel handla 

om en bondgård som har installerat ett smart skötselsystem och som jag ber att få ta 

med mig som gott exempel till nästa kund som just befinner sig i den processen att 

försöka skapa nya rutiner. VÄXA anordnar utbildningsträffar och andra arrangemang 

och Anna poängterar att utbildning är något som även hon önskar få mer av. 

 

”Alltid får man med sig något och etablerar nya kontakter som man kan lägga till i sitt nätverk”.  

 

Annas råd är att lägga tid och pengar på utbildning något som hon anser är en god 

investering.  
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Anna Dencker-Carlsson  

Produktionsrådgivare 

 

Telefon: 

+46 70-2844838 

E-post: 

anna@kocarlsson.se 

Anna.dencker@vxa.se 

www.vxa.se 
 

 

  

http://www.vxa.se/
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3. Eldrimner     

 

Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk baserat i Ås utanför 

Östersund. Eldrimner förmedlar kunskap, ger utbildningar, erbjuder rådgivning, 

bjuder in till seminarier och arrangerar studieresor, allt för att stötta och inspirera 

mathantverkare i hela Sverige, under alla faser i företagandet. Rådgivningen sker 

framförallt inom produktionsteknik men innefattar även allt från 

livsmedelslagstiftning, hygienregler, företagsutveckling till bygglov, byggprocess och 

entreprenadfrågor. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag 

att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara 

kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s 

landsbygdsprogram. 

 

 

 
 

 

Förutom fristående kurser i mathantverk erbjuder Eldrimner en ettårig 

yrkeshögskoleutbildning, Mathantverk, för blivande bagare, bär-, frukt- och 

grönsaksförädlare, charkuterister och mejerister. Utbildningen har riksintag och har 

kursstart under hösten 2017. 

                       

”Vårt stöd är viktigt då vi är ett nav och en del i processen för våra mathantverkare runt om i 

Sverige. Att se människan växa genom utbildning och erfarenhetsutbyte är fantastiskt”. 

 

På Eldrimner arbetar Liv som utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen och 

entreprenörsutbildningen för mathantverkare. Liv kan vara den första kontakten till 

kommande coachning eller utbildning då man kontaktar Eldrimner. Eldrimner agerar 

som ett nav för drivna mathantverkare. Mathantverksskrået växer och ger mer 
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utrymme för fler att kunna livnära sig på sin produkt, vilket gör att vår verksamhet 

blir allt viktigare med tiden. 

 

Liv beskriver att många mathantverkare, som driver sin verksamhet på sin hemgård, 

upplever att det tidvis kan kännas ensamt, vilket gör att Eldrimners betydelse för dessa 

företagare många gånger kan vara avgörande och deras uppdrag är att vara 

tillgängliga så att dessa företagare vågar ta kontakt med dem i såväl smått som stort. 

Liv beskriver att det är absolut nödvändigt för företagare att nätverka och 

utbildningssatsning är oftast steg i rätt riktning för individer som vill skaffa sig 

sammanhang. Som ringar på vattnet är utbildningar oftast bara början till någonting 

större. Liv beskriver hur kursdeltagarna skapar egna kluster av nätverk då de inser att 

de har samma frågeställningar, vilket gör att de kan bolla dessa sinsemellan genom 

sina olika erfarenheter. Hon tillägger att efter en kurs på Eldrimner inser de flesta att 

nätverk och kunskapsutbyte är avgörande för att man ska kunna utveckla sin 

verksamhet eller våga satsa på en ny affärsidé.  

 

Genom alla de år som Eldrimner har varit aktiva kan de se att nyckeln till framgång 

för både Eldrimners rådgivare och matproducenter är just nätverk. Organisationen har 

knutit till sig rådgivare med erfarenhet från branschen och som i de flesta fall ofta själv 

startat eller driver mathantverksföretag. Att rådgivarna har erfarenhet från 

verkligheten är ett av de bästa kunskapsutbytena anser Liv. Hon förklarar vidare att 

en viktig egenskap man bör ha som rådgivare är att inte till en början såga idéer utan 

bara ställa frågor. Vidare förklarar Liv att rådgivarna inom Eldrimner söker 

sakkunniga inom områden de själva inte är kunniga inom för att säkerställa att 

företagaren får den expertis han eller hon söker.  

 

Rådgivning till nyföretagare är begränsad till en timme per år, därefter debiterar 

Eldrimner för vidare coachning. Med rådgivning i grupp kan man komma mycket 

längre på kort tid förklarar Liv.  

 

Genom entreprenörskapsutbildningen bistår Eldrimner även med affärsplaner, 

bokslutsanalys och prissättning specifikt för mathantverkare, men bokföring ingår inte 

i utbildningen. 
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Liv understryker svårigheten med att vara nyföretagare inom gröna näringar och 

mathantverk på grund av alla lagar och livsmedelsregler som måste följas, vilket kan 

upplevas som ett stort hinder för att våga ta steget att starta upp sin verksamhet. Detta 

har gjort att Eldrimner numera har utbildningar inom livsmedelssäkerhet.  

 

Uthållighet är den viktigaste egenskapen för att en mathantverkare ska lyckas att 

etablera sig på marknaden. Många småskaliga och kvalitetstänkande mathantverkare 

har en tuff bransch att slå sig in på och det kan ta tid att få till sin förädling och nå sin 

målgrupp. Men drivkraften hos dessa företagare är att de vågar och testar sin affärsidé 

och produkt och frågar efter råd i efterhand. Denna typ av företagare har dock en stor 

fördel, då de är nära sin marknad och kan på så sätt få god kontakt med sina kunder 

och få snabb feedback på sina produkter. Denna närhet till marknaden gör att 

företagaren kan möta kundens behov och se vad som efterfrågas.  

 

En av de svårigheter som dessa företagare har är prisbilden. Eldrimner är medveten 

om svårigheten att ta betalt för den produkt som mathantverkaren har framställt, 

vilket har lett till att utbildningssatsningarna på just prissättning prioriteras.  

 

Att driva företag inom mathantverk är ansträngande då man är beroende av råvaran 

för att framställa och förädla sina produkter. Det kan vara bin som inte producerar 

honung under en sommar eller blommor på fruktträd som fryser och inte ger den 

skörd som krävs för produktion, vilket påverkar försäljning och resultat. Anledningar 

som dessa gör att det kan vara svårt att utveckla och satsa stort på sin produkt inom 

detta skrå. ”Vårt stöd är viktigt då vi är ett nav och en del i processen för våra 

mathantverkare runt om i Sverige. Att se människan växa genom utbildning och 

erfarenhetsutbyte är fantastiskt”. 
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Liv Ekerwald  

Utbildningsledare Yh-utbildningen samt Branschansvarig entreprenörskap 

 

Telefon: 

+46 10-225 32 01 

E-post: 

liv@eldrimner.com 

www.eldrimner.se  

 

 
 

 

 

 

http://www.eldrimner.se/
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4. Mære Lantbruksskola 

 

Mære Landbruksskole ligger utanför Steinkjer i Nord-Trøndelag. Mære 

Landbruksskole driver vidareutbildning inom gröna näringar såsom lantbruk och 

skogsbruk. De har också utbildning inom anläggningsträdgård och 

trädgårdsmästarutbildning. Mære har även en avdelning som arbetar med 

kompetensutveckling inom och mot näringslivet med åtta anställda rådgivare, 

projektledare, på heltid. 
 

 

 

 

 

 

Mære erbjuder jordbruksutbildning och utbildning inom klimat och energi. Man håller 

möten, ger kurser, erbjuder seminarier och rådgivning inom mathantverk-, skogs- och 

jordbrukskrået. Mære har ett speciellt ansvar för kompetensutveckling för 

lokalmatsproducenter, där de erbjuder kurser och rådgivning i Mitt-Norge, och kallas 

för Matnavet. Speciellt viktiga områden inom Matnavet är livsmedelssäkerhet, 

regelverksstyrning, produktutveckling, driftledarskap, riskkommunikation och 

markarbete. 
 

Som en del i den Norska Tillväxtstrategin tog Länsstyrelsen (Fylkestinget) i Trøndelag 

år 2013 ett krafttag och utvecklade Mære Landbruksskole med utökat 

utbildningsutbud och rådgivningsenhet. Man kom till insikt om att lantbruket är en 

viktig närings- och utvecklingsaktör för att behålla en levande landsbygd i Norge. Den 

norska staten insåg vikten av lokalproducerad mat, volymproduktion inom lantbruk 

och energi samt klimatfrågor inom lantbruket för att få hela Norge att leva, vilket har 

givit lantbruksskolan möjlighet att utvecklas till den organisation den är idag. Genom 

kurser, studieresor och projekt ser skolan till att utveckling sker på landsbygden.  
 

Tove Hatling-Jystad är verksamhetsledare som beskriver att rådgivarna på Matnavet 

har mycket nära kontakt med producenterna, vilket gör att de genomför runt femtio 
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besök per år hos olika producenter och verksamheter.  Matnavet på Maere är ett av 

totalt fem kompetensnav inom mathantverk i Norge, vilket gör att nätverket för 

kompetens alltid finns nära till hands. 
 

 

 

 

 

Mæres rådgivare har även goda branscherfarenheter och stort nätverk ute i 

näringslivet och kontakter inom högre utbildning, vilket ger slagkraft och styrka då 

rätt kompetens lätt går att finna när den egna kunskapen inte räcker till. Mære har 

även gott samarbete med andra näringshagar som t.ex. Proneo och Norsk 

lantbruksrådgivning.  

 

Cirka 15-20 timmars gratis rådgivning per företag och år genomförs. Mære och 

kommunens näringslivskontor är båda sammankallande organisationer för ett så 

kallat uppstartsbesök på den plats där entreprenören ska utöva sin verksamhet. Vid 

detta startbesök deltar Länsstyrelsen, Matnavet på Mære och kommunens 

näringslivskontor. Dessa besök är kostnadsfria och har tillkommit för att underlätta 

för entreprenören att så snabbt som möjligt få igång sin verksamhet. Under dessa 

besök får entreprenören presentera sin affärsidé och visa de lokaler som är ämnade för 

verksamheten. Besöksdelegationen kan på plats ge råd och tips för att förkorta tiden 

från idé till verksamhet. Delegationen sitter inte bara på kompetens utan även på ett 

stort nätverk som ger företagaren kontaktuppgifter till adekvat kompetens. 

 

Tove beskriver att rådgivarnas roll är uppskattad bland länets företagare och de 

upplevs som mycket tillgängliga. Hon förklarar att tack vare statens tillväxtstrategi 

har mycket underlättat för mathantverkare, skog- och lantbruksföretag. Förståelse för 

vikten av landsbygdens överlevnad från statligt håll gör att många företag inom gröna 



 

18 

näringar törs satsa på det de brinner för och förverkliga sina drömmar och vågar starta 

företag. Tove förklarar att drivet hos företagare inom grön näring har blomstrat i 

Nord-Trøndelag sedan staten har visat att man vill satsa på företagande inom gröna 

näringar och underlätta för småskaliga företagare att starta verksamhet.  
 

Ett bevis på detta är Den gyllene Omvägen (www.dgo.no) där ett antal företagare 

inom bland annat matproduktion och konsthantverk startade en kooperativ förening 

då de såg möjligheten att fånga besökare som passerar på Norges största väg E6. 

Denna ideella kraft har satt Nord- Trøndelag och grön näring på kartan både nationellt 

och internationellt. Initiativ som detta har skapat levande engagemang och utgör ett 

gott exempel inom den norska statens tillväxtprogram Innovation Norge.  

 

Tove beskriver att det största hindret för att våga satsa och utveckla sitt företag inom 

gröna näringar är att det ofta är stor arbetsbörda i primärproduktionen och osäker 

lönsamhet. Men Tove understryker verkligen att den viktigaste komponenten i det 

hela är entreprenören och företagarens drivkraft.  
 

 

 

 
 

 

http://www.dgo.no/
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Tove Hatling-Jystad 

Verksamhetsledare 

 

Telefon: 

+ 47 74113681 

E-post: 

tove-hatling.jystad@ntfk.no        
 

www.maere.no 

 

 

  

http://www.maere.no/
http://www.maere.no/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=1
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5. Proneo - Nord Trøndelag 

 

Proneo är ett privat och icke-vinstdrivande företag som ger rådgivning inom 

innovationer med stor och bred kunskap inom affärsutveckling allt ifrån ”start-

ups” (nyföretag med en innovationsidé), ”scale-ups” (företag som ser en 

innovation på sin redan befintliga produkt) till ”spin-offs” (företag som har en 

innovation som de vill knoppa av från sin nuvarande affärsidé). Proneo har även 

det kommunala uppdraget att utveckla näringlivet. Proneo har två kontor i Nord-

Trøndelag, ett i Verdal (med 14 000 invånare) och ett i Stjørdal (med 23 000). 
 

 

 
 

 

Proneo sitter på ett stort nätverk över hela Norge och resten av världen som arbetar 

med samma sak. Marius Verdal är en av rådgivarna anställd i det team som arbetar 

på Proneo i Nord-Trøndelag. Detta team har expertis inom affärsutveckling, 

projektledning, processledning och regional utveckling. Förutom Proneos 

rådgivning så erbjuder de en inkubatorverksamhet, vilket betyder att man som 

innovatör kan komma till Proneo och få det stöd som krävs för att nå sitt mål. Man 

har möjlighet att få ta del av en kontorsmiljö med likasinnade. Marius förklarar att 

få möjligheten att ta del av ett nätverk i ett tidigt skede med sin innovation gör att 
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innovatören når högre höjder fortare än om han eller hon skulle sitta hemma på 

sin kammare. Förutom nätverk finns Proneos rådgivare tillgängliga för snabba 

frågor och kan erbjuda expertis inom det område innovatören är i behov av. Att 

matcha innovatörer med redan etablerade företag i branschen gör att innovationen 

får det stöd den behöver. Marius beskriver sig själv som en pådrivande coach som 

bidrar med struktur med fokus på långsiktiga mål. Marius beskriver att hans 

coachning består av frågor som får idébäraren att ta sig en riktig fundering kring 

kapital, bolagsform, lokaler men viktigast av alla frågor är nog – hur går vi framåt? 

Marius beskriver att det kan vara skönt för idébärare att få tid att bolla sin idé med 

en sparringpartner som har tystnadsplikt. Marius som själv växt upp på en gård i 

området och har gåvan att se de resurser regionen erbjuder gör att Marius brinner 

för att utveckla regionen.  

 

 

 

 

 

Marius beskriver följande: 

 

«Midt-Skandinavia har i sum et stort verdiskapingspotensial gjennom et  stort grønt og blått 

ressursgrunnlag, mange spesialiserte leverandørbedrifter og sterke forsknings- og 

utdanningsmiljøer. Dette må vi jobbe hardt for å utnytte i årene framover». 
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 Och avslutar med: 

«Proneo har hatt et godt samarbeid med Vindkraftcentrum over flere år med fokus på økt 

verdiskaping gjennom å utveksle markedsinformasjon og bidra til koblinger mellom norske og 

svenske leverandører. Et godt eksempel på at det gir gjensidig nytteverdi med samarbeid over 

grensen.» 

 

 
 

 
 

Marius Verdal 

Projektledare 

 

Telefon: 

+47 932 00 583 

E-post: 

marius.verdal@proneo.no 

 

www.proneo.no 
 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxObS8L7XAhUJD5oKHbogAMIQjRwIBw&url=http://www.wowmedialab.no/prosjekter/proneo&psig=AOvVaw3-sJULze6ky4WdYYJtuWYQ&ust=15107768826902
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6.  RØRA Bakeri                                            

 

RØRA Bakeri AS är ett familjeföretag som driver bageri på släktgården Innherred, en 

släktgård sedan tre generationer. Røra Bakeri finner man någon mil från Straumen på 

Inderøy och drivs idag av Frode Neergård tillsammans med tolv anställda. Frodes far 

startade med att baka bröd på gården redan på 80-talet då de insåg att det var allt färre 

som bakade skjenning och ville bevara traditionen. Tillsammans med sin bror och fru 

drev de bageriet fram till 1993 tills sonen Frode tog över produktionen.  Bageriet bakar 

två sorters bröd, flatbröd och skjenning. Brödet skjenning är ett lokalt bröd med recept 

dokumenterat sedan 250 år tillbaka. Det recept enligt vilket man bakar på gården idag 

härstammar från Frodes morföräldrar.  

 

 

 

Det unika med Røra Bakeri är att skjenning är ett bevarat kulturarv och har stämpeln 

”Beskyttet Opprinnelses Betegnelse”. Det kvalificerar bageriet att bevara norsk 

matkultur och att skjenning är bakat av lokala råvaror och baserat på gammalt recept 

från gården Inneherd. Skjenning är ett sötare flatbröd bakat på potatis och rostat 

(skräd) havremjöl som man äter till Sodd (en traditionsenlig köttsoppa från 1200-talet 

med köttbullar, gjord av förstklassigt lammkött och nötkött samt andra rena råvaror 

serverad i buljong kokt på köttben).  
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Røra Bakeri står nu inför stora investeringar för att kunna öka produktion och 

försäljning. Hela produktionsmaskinen ska bytas ut vilket är en stor process då man 

inte kan köpa en sådan här maskin utan den måste specialbyggas. Samtidigt måste 

fabriken byggas om för att husera den nya maskinen. Förhoppningsvis kommer 

Innovasjon Norge ekonomiskt stötta bageriet med delar av kostnaderna.  Frode 

förklarar att hans fars drivkraft till att börja producera tunnbröd på gården var att hitta 

nya sätt att få gården att överleva och att ta vara på en släkttradition. Beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse har tydliga krav. Råvaror som ska malas både brukas och 

produceras lokalt. Vi odlar havre på gården och har fram till år 2014 producerat mjöl 

från detta vid Steinkjer Kornsilo. 

År 2013 bestämde Steinkjer Kornsilo sig för att lägga ned produktionen av mjölet för 

att baka skjenning. De var den enda lokala producenten och vi var tvungen att gå 

utanför regionen om vi skulle kunna fortsätta produktionen. Om vi inte funnit 

lösningen på detta kunde vi inte längre kalla produkten för skjenning. Då fick Frode 

möjlighet att själv ta över kvarnen från Steinkjer Kornsilo och valde att sätta upp den 

på gården. Den ingår inte i Røra Bakeri men står på gården och ägs och drivs av Frode. 

Där startade vi produktionen av havremjöl år 2014.   

Såhär i efterhand har intresset i regionen ökat att få tag på malt urkorn (spelt, emmer, 

enkorn o.s.v.) vilket har gjort att företaget Gullimun AS har startats som idag 

producerar och säljer mjöl av urkorn. De andra tre gårdarna som är med i Gullimun 

AS odlar kornen medan Frode äger kvarnen. Detta bidrar till att en liten gård som 

Frodes kan fortsätta att stå på egna ben.  

Att driva företag inom gröna näringar är krävande då man förlitar sig på väder. Om 

skörden på något sätt inte kommer upp till den produktion som behövs för att tillverka 

sitt eget mjöl, då blir man tvungen att köpa in korn från andra lokala bönder med 
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konsekvensen att mycket av det tänkta överskottet uteblir. Frode beskriver tryggheten 

i att samarbeta då man slipper stå ensam med eventuella problem när de uppstår, 

samarbetet ger dessutom en bred kunskap.  

Ett annat viktigt samarbete är Inderoy Slakteri. Den traditionella Inderøysodd äts inte 

utan Skjenning vilket blev ett naturligt samarbete. Ett annat samarbete är Gangstads 

Gårdysteri som kombinerar sin glass med skjenning, där brödet var en del av 

framgången till finalplatsen i tävlingen Den Norske Måltid.  

Alla sådana här samarbeten stärker företagets produkt och ger god marknadsföring. 

Røra Bakeri ingår även i samarbetet Inderøymat – en smakfull upplevelse, vilket är ett 

samarbete mellan fem producenter i Inderøy som producerar och utvecklar 

traditionsbaserade produkter. I detta samarbete ingår Inderøy Gårdsbryggeri, Inderøy 

Brenneri, Gangstads Gårdsysteri, Inderøy Slakteri som brinner för att höja kvalitet, öka 

produktionen och försäljning av traditionell mat. Samarbetet ger styrka till att försöka 

nå målsättningen att bli en av Norges viktigaste leverantörer inom lokal- och 

specialmat. Inderøymat levererar idag till dagligvaruhandeln, hotell, restauranger och 

vinmonopol över hela landet. 

”Försök att se möjligheterna och inte begränsningarna och skaffa dig nätverk, affärskontakter 

eller någon du kan komplettera din produkt med.” 

 

 

 

 

Frode beskriver att traditioner är viktiga att föra vidare och borde uppmärksammas 

mer. Han märker att den norska staten har underlättat för att kunna få stöd och 

skapat enklare regelverk för att kunna utveckla sin innovation eller produkt.   
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Såhär beskriver Frode arbetet med en konsult för att söka medel till investeringar på 

gården: 

«Vi har hatt hjelp fra et konsulentfirma for å bygge søknaden til Innovasjon Norge. Dette har 

vært en lærerik prosess, og vi har fått mye hjelp til å identifisere hva vi virkelig trenger, og 

hva som naturlig kan komme som en følge, både positivt og negativt. Vi har nok klart å gjøre 

prosjektet mer helhetlig og gjennomtenkt etter denne prosessen.» 

 

 

 

 
 

 

 



 

27 

 
 

 

 

Frode Neergård 

Ägare  

 

Telefon: 

+47 74 15 48 88 

 

E-post:  

post@rora-bakeri.no  

 

 

www.rora-bakeri.no 
 

 

              

mailto:post@rora-bakeri.no
http://rora-bakeri.no/
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7. Bjerkem Gård  

 

Kulturgården Bjerkem ligger någon mil utanför Steinkjer i Nord-Trøndelag. Det är en 

familjegård sedan 14 generationer tillbaka där Torunn och Johan Einar Bjerkem tog 

över driften år 2011. Gårdens produktion består av ekologisk mjölk, kött och odling av 

gamla kulturspannmål. Gården har cirka 30 kor med en mjölkkvot på cirka 190 000 

liter per år. Gården hyr in sig på åkermark hos granngården Eli och driver tillsammans 

på de två gårdarna 545 tunnland med en 4-års arbetsskiftsplan. Bjerkem har även 

samarbete med granngården Rølia som de köper foder av.  

 

 

 

Bjerkem Gård förgylls med kultur och kulturhistoria, där Johan Einars mor, Berit, som 

även bor på gården, driver ett mycket känt och omskrivet folkdräktssömnadsföretag. 

Berit syr upp folkdräkter på beställning men erbjuder även kurser i folkdräktssömnad. 

 

Både Torunn och John Einar älskar folkmusik och folkdans och är mycket engagerade 

inom kulturens värld och tar emot gäster på gården från när och fjärran för att delta i 

diverse arrangemang. Kulturgården Bjerkem arrangerar bland annat 

teaterföreställningar, konstutställningar och erbjuder teambuilding- och 

ledarskapsarrangemang till affärslivet genom sitt företag KultLab AS. Detta företag 

arrangerar även folkmusik och danskurser. Johan Einar är även festivalchef för 

Hilmarfestivalen – en folkmusik- och dansfestival på Steinkjer. 
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Den senaste satsningen på Bjerkem är att i samarbete med den återvändande 

Londonbaserade före detta Michelin-kocken, Kim Tore Sjøbakk, ha startat en 

restaurang med 16 matplatser. En rejäl satsning på att servera gourmetupplevelse med 

kvalitetsråvaror från bygden.  

Men den del av gårdens erbjudande som har växt mest den senaste tiden är frun 

Torunns stora passion för att baka matbröd. Toruns passion för brödbakning har gjort 

att Bjerkem idag är en av fyra gårdar i regionen som har gått samman och startat 

Gullimunn AS, ett företag där de kommersialiserar sin odling, malning och försäljning 

av urkorn. Gullimunn erbjuder även kurser i brödbakning. Torunn beskriver hur 

hennes passion för bröd och kvalitet driver henne till att få baka bröd från ax till limpa. 

Bjerkem är även delägare i Naturkjøtt SA vilket ger Bjerkem ett värde av att 

tillsammans med andra tillverka köttprodukter från kringliggande gårdar.  
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Kulturgården Bjerkem är mycket levande och paret på Bjerkem ser möjligheten att 

utveckla gården för överlevnad utifrån de resurser gården har. Samarbete är Bjerkems 

största lösning för att kunna få till en levande gård. Samarbete med andra gårdar och 

andra drivna personer inom samma skrå ger Bjerkem liv och fler möjligheter till 

inkomst. Johan Einar förklarar att Bjerkem sitter på mycket resurser som kan 

förvandlas till affärsidéer att utveckla, men det måste också finnas kraft, tid och 

kapital.  

Trots att Bjerkem Gård har många ben att stå på förklarar Torunn att det är svårt för 

gårdsägare att enkom kunna livnära sig på gårdens resurser, vilket leder till att man 

oftast får söka inkomst i annan anställning utanför gården. Detta ger en ökad stress på 

familjeförhållandet och gör det svårt att hitta tid att utveckla Bjerkem. 

Johan Einar trycker på vikten av nätverk och samarbeten för att lyckas. Bjerkem Gård 

pratar gott om Mære Lantbruksskola, Steinkjer kommun, T:Lab och Innovasjon Norge 

som de verkligen känner att de har fått stöd av.  
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Torunn & Johan Einar Bjerkem 

Ägare 

 

 

Telefon: 

+47 975 62 667 

 

E-post: 

bjerkem@bjerkem.com 

 

 

www.bjerkem.com  

  

 

  

 

 

mailto:bjerkem@bjerkem.com
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8. Nils Nilsgården 

 

Nils Nilsgården ligger i Ocke cirka 5 mil väster om Östersund mot Åre. Gården är en 

familjegård sedan fem generationer som idag drivs av Mats Nilsson och hans son 

Jakob Nilsson i aktiebolagsform men gården erbjuder även andra tjänster som drivs 

av Mats tillsammans med sambon Pernilla Högberg.  Nils Nilsgården har en 

besättning bestående av 35 dikor plus rekrytering (rekryteringen är de kalvar man 

måste spara för att ersätta gamla kor). Hela gården drivs ekologiskt. Köttet säljs bland 

annat till restauranger och privatpersoner. Till lantbrukets ägor hör 500 hektar skog 

som till största delen sköts av inhyrd arbetskraft. 

 

 
 

Det finns en god efterfrågan på jakt från utländska gäster och här finns ytterligare 

möjlighet till verksamhetsutveckling. En annan verksamhet paret driver är 

stuguthyrning. Med åren har tre strandnära stugor belägna vid Ockesjön rustats upp 

och byggts för uthyrning till turister. Det finns även ett enklare boende på fäbodvall 

som ligger tjänligt belägen vid Pilgrimsleden. Pernilla har även sett möjligheten att 

utveckla verksamheten till att använda stugorna och det större båthuset till att skapa 

olika typer av arrangemang för mindre grupper som söker naturnära upplevelse med 

relax-tema.   

 

Mats förklarar att anledningen till att gården hamnade inom turismen med 

stuguthyrning var bara ren slump. Det var när Mats en dag insåg att det gamla 

obebodda huset nere vid sjön, inbäddat bland vass och totalt igenväxt mark på udden, 

skulle kunna vara intressant att hyra ut. Han renoverade stugan, avverkade skog och 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfseuwkdDXAhVLOpoKHd5LBAwQjRwIBw&url=https://www.booking.com/hotel/se/holiday-home-nils-nilsgarden-morsol.sv.html&psig=AOvVaw2yOtKBuBpvO_PV8PYS8zwK&ust=15113695967311
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satsade på att dra fram el till stugan för att sedan försöka hyra ut till turister. De 

skapade en hemsida och det gick ganska dåligt med uthyrningen tills företaget 

stuguthyrningsföretaget Novasol hörde av sig till Nils Nilsgården och bad att få ta till 

sig stugan som ett objekt. I rasande takt blev den första stugan uthyrd varpå de nu har 

köpt och byggt till två stugor. Under år 2016 hade vi 909 gästnätter mellan maj och 

oktober med gäster från åtta olika länder. 

 

 

 
 

 

Det som lockar turismen till Ocke är tystnaden, lugnet, fisket och friheten som 

värderas högt av tyskar och holländare med flera Stugorna har med tiden utrustats 

med bastu, vedeldad badtunna och båtar. Idag finns stugorna med på flera 

uthyrningssidor som till exempel Airbnb. Reflektionen är att de flesta veckobokningar  

kommer via Novasol men kortare besök över hela året kommer från AirB&B. Pernilla 

märker att fördelen med Airbnb har varit att man får snabb feedback både med den 

öppna omdömet som kan göras på Airbnb:s internetsida och de kommentarer man 

kan göra direkt till uthyraren. Denna snabba återkoppling ger en god bild av 

kundbehovet och gör det enkelt att produktutveckla sina tjänster. 

 

Paret har sedan en tid tillbaka samarbetat med en polsk arrangör av fiskeresor. Den 

här kontakten är mycket viktig för verksamheten då researrangören på flera sätt fått 

oss att förstå fisketurismens kundbehov. Tillsammans har de under tre år utvecklat en 

riktigt bra produkt. De har inga tankar på att bygga fler stugor. Nu gäller det att bevara 

exklusiviteten. Mats och Pernilla inser att platsen är lika viktig för kunderna som för 

paret själva. 

 

Mats märker skillnad på att driva lantgård nu och förr. För runt 20 år sedan var det 

enklare. Inte så många regler och krav. I dag upplever Mats att det är svårare att 

navigera sig runt på t.ex. Jordbruksverkets hemsida och att det inte finns någon att 

bolla med. LRF och VÄXA erbjuder den hjälp man söker men kostnaden är hög för 
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rådgivning. Då Mats själv har arbetat som LRF-konsult anser han att han har god insikt 

i deras uppdrag men tycker trots det att mycket är krångligt och dyrt. Det är svårt att 

veta om man får igen de pengar man satsat på rådgivning om t.ex. en ansökan till 

jordbruksverket inte går igenom. Att vara heltidsbonde med annan tjänstgöring gör 

det svårt att få tiden att räcka till. Alla regler, lång handläggningstid och tung byråkrati 

hos både kommunen och länsstyrelsen gör att man ofta tappar ork och fart. Men det 

som driver paret är att få gården att leva och utvecklas. För många som driver gårdar 

i glesbygd handlar överlevnad om att vara innovativ och hitta flera olika verksamheter 

att försörja sig på. Det krävs hårt arbete och det är viktigt att komma ihåg att vårda 

relationerna i familjen så att alla orkar. Man gör allt för att låta familjegården leva 

vidare till nästa generation. Men markpriser, taxeringsvärden och arvsregler gör att 

vår verksamhet inom grön näring gör det svårt för nästa generation att ta över. Positivt 

för gröna näringar idag borde vara människors behov och intresse av miljö, hälsa och 

kanske att välja resmål som upplevs trygga och säkra. 

 

"Med mindre byråkrati skulle vi kunna lägga mer tid och resurser på att utveckla våra 

produkter och skapa ännu mer sysselsättning".  
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Mats Nilsson 

Ägare  

 

Telefon: 

+46 70-5116461 

 

E-post: 

XXXXX 

 

www.nilsnilsgarn.se  
 

 
 

  

http://www.nilsnilsgarn.se/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153700754697402&set=basw.Abp5J6W9mFzUHYkmz0AO7aYzU9kNKcbnNd4y-P5p2rhiALBQCdEWfe5QbzTHC3T9eGtJtXDpuveOPCLJ6y8eRUJIkMmFi1b8iSDPn2uYvpxCmTsD7vdtKPadwNnY2TJEAGn4HlgvQZdezJroDHDr_If38OppfHmC4FeIVbBPK0PF2A.10153700754697402.10154275003737402.10153723757707402.10151192582067402.10151215822727402.10151227597077402.10154100779127402.10151188818927402.10155114364304816&type=1&opaqueCursor=AbrNBDKICkDd_wHwpiIuSDzYlAuJ9pbJLpRSUf-sC_M5HpNhLLUCblrTRQTD28hI0weY9puHLNkuErajdDs9r6apUYBdeZUpZQ00XOsy4ZkQthqYInenmxQIAcFzmbUTgyM0vXrVnYb_fHwcF23qjBXXWRIJcBWLnWShS0G8yg31rcAAQWW82ybod6W_bYHiAGSa7o5oDYs18_kXqem3fTs7bhrj3p87ZV34qHJ615r7OzlkuO1crJ-NnGqnNLvTpKHrtx2Y1VsHkp9SsVoW12nDZeFl6a9Pe0Wjiws1vkEQ7dg4hQEIZ4gXYZ3XHF4j85fFJWQA7rXWh0tbjNejzTgdcugXDryRogNBEByI9unSqadeqjpthpMHBdObG5-X_QXPrEu-jUmXVFoiz_9gb5mYMFmEJxzAfFbexzdn1b32dBcqAjGYt_vlzsy0g9PFgfFZcO-PZoUkk9LBYarqaSE69uNVy7nI_ZWbFD2kl_VqxFT6Flj1sN_30hY8ZuYodBxmXaP4-4bh9WL4Ill9PynYVsheVKwOCTeGTZDMVEutEoxH6sqVrRZ2id9kA2_46JaeNhwBmsj9cVRcqelT0EgIlks8EZcplhNVlbuyOyjTGhyB9f5QaR1N-n6RPMV5LsouThtGI0n0krC_dVIHz1SO4u9LFaIu4apOnGWmId3shK3kQKZycSaiR5XAawOiyoGlorEXk9p9YErZ7WDY7RTF
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9.  Anariset 

Anariset AB bedriver turismverksamhet några mil ut i fjällvärlden från Vallbo i västra 

Jämtland. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på och i kring två visten (camper), 

Ajvin Sijte och Anasjölägret. Dessa visten ligger i väglöst land utan el och vatten. 

Anariset har varit ett samiskt jakt- och fiskeföretag sedan 1996 och drivs av Per-Erik 

Jonasson och hans fru Sara Nordangård. Marken arrenderas av Länsstyrelsen och 

ligger inom Tåssåsens Sameby. 

”Våra visten ligger på otroligt vackra platser och samarbetet inom Tåssåsens sameby har gjort 

det möjligt för oss att skapa denna verksamhet.” 

De hyr även jaktmark av Fastighetsverket för att kunna erbjuda större jaktmarker. 

Vistet Ajvin Sijte vid Östra Vattensjön erbjuder tre mysiga sovstugor som ligger 

alldeles vid vattnet med möjlighet att hyra båt och motor. I servicebyggnaden finns 

förutom kök och matsal även ett "efterfiske-rum" med soffor och täljstenskamin, samt 

en stor bastu. Vid samma sjö, fast ensam på andra sidan, ligger Fjällfuran, en 

timmerstuga med 5 bäddar och egen bastu 5 meter från sjön.  
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Vid Anasjön ligger den andra jakt- och fiskecampen med 5 stugor, väl avskilda från 

varandra, med totalt 19 bäddar och en liten bastu vid sjön. Även här finns båtar och 

motorer att tillgå.  Anariset AB erbjuder aktiviteter såsom rödingfiske, öringsfiske, 

ripjakt, tjäderjakt eller älgjakt med guide. Vid överenskommelse arrangeras 

konferenser/möten med mera i unik och ostörd fjällmiljö. 

”Platsen är viktig för att kunna driva den verksamhet jag vill stå för.” 

Verksamheten lockar en mångfald av turister som uppskattar det platsen erbjuder. För 

att kunna erbjuda kunden en helhetsupplevelse samarbetar Anariset med andra 

aktörer. De förmedlar önskemål från gästen såsom exempelvis att åka hundspann eller 

liknande upplevelser. Att samarbeta är viktigt för att erbjuda kvalitet. Som 

företagsidkare inom grön näring med erbjudanden kopplade till naturupplevelser och 

att värna miljön är det kluvet hur de ska hantera miljöpåverkan, då gästerna måste ta 

sig hit med bil eller flyg. Att driva ett miljövänligt företag försvåras när exempelvis 

nattågen till Åre dragits in, vilket gör att vårt resmål prioriteras bort och turisterna 

väljer andra resmål som är enklare och billigare att ta sig till än det vi erbjuder. Då 

marken är betydelsefull är det en prioritet att värna om miljön.  

Per-Erik är glad att tillhöra Tåssåsens Sameby som är öppen för idéer, utveckling och 

annan verksamhet än renskötsel. Detta gör att det finns möjlighet för fler att försörja 

sig inom samebyns gemensamma marker. Det är dock väldigt viktigt att inte 

renskötselns förutsättningar försämras av en ny verksamhet. 

Per-Erik har vid tillfälle varit i kontakt med ALMI (företagsrådgivning). Han beskriver 

hur det mentorsprogram Almi erbjöd gav honom insikter i hur verksamheten kan 

drivas vidare. ALMI matchade ihop Anariset med en mentor där många bra möten 

och funderingar genomfördes. Dessa möten ledde till att verksamheten hittade nya 

vägar att utvecklas. Det är verkligen betydelsefullt att diskutera med andra som har 

andra drivkrafter än man själv har, förklarar Per-Erik. Svårast har varit att hitta 

rådgivare som förstår hans verksamhet då det ännu inte finns så många andra samer 

som driver motsvarande verksamhet. Det finns andra aktörer i branschen men de sitter 

inte med samma frågeställningar och problem som samer gör.  

Möten med byråkratin har ibland varit utdragna processer. Ibland har han känt sig 

motarbetad men inser tacksamt att det motstånd han mött har lett till att han varit 

tvungen att tänka till för långsiktigt hållbara beslut. Per-Erik beskriver att 

familjesituationen och andra påtryckningar påverkar företagandet. Drivet att tjäna 

pengar är sekundärt. Viktigare är friheten att få vara egen företagare och arbeta nära 

naturen. Med dessa värderingar drivs man att hitta lösningar och göra vad man kan 

för att få verksamheten att överleva. 
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10.  Den gyllene omvägen  

 

Längs Den Gyldne Omvei (www.dgo.no) finns ett gäng lokala företag som erbjuder 

miljövänliga aktiviteter och intressant mat. 

 

 

 

Inte långt från Norges största väg E6 ligger Den Gyldne Omvei, en väg full av 

färggranna överraskningar. Denna sevärdhet ligger på Inderøy, vilket är en halvö i 

Trondheimsfjorden. Landskapet räknas som en av de vackraste delarna av Inherred, 

en region där många viktiga händelser i Norges historia har ägt rum. 

 

 
 

http://www.dgo.no/
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Den Gyldne Omvei är ett lokalt kooperativ som uppstod på 90-talet, när ett antal lokala 

företag med gemensamma intressen bestämde sig för att jobba ihop. Målet var att 

erbjuda en gemensam upplevelse för att bli starkare tillsammans och leverera kvalitet 

av upplevelserna. Företag som vill vara med i föreningen måste följa strikta regler om 

de ska vara en del av Den Gyldne Omvei. 

 

 

 

Idén att erbjuda en avstickare från E6:an har sedan start växt till ett varumärke som 

lockar besökare från hela världen. De 10 företag som var med 1996 har vuxit till 22 

stycken inom lokal matproduktion, konsthantverk, gallerier, museer, men även 

skulpturparker och historiska minnesplatser ingår. Den Gyldne Omvei är ett gott 

exempel på när samarbete mellan små gröna näringar blir något som alla vinner på.  
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11. Slutord och lärdomar från GRENI 

 

 

Företagare inom de gröna näringarna verkar inom ett brett spektrum av branscher, allt 

ifrån skog, jord, och trädgård, till mathantverk, djurhållning och turism. I den här 

antologin presenteras ett smakprov av den bredd som även finns representerad inom 

respektive bransch, i det här fallet mathantverk. Det finns många olika aspekter som 

är viktiga att lyfta fram vad gäller företagande inom de gröna näringarna i Mittnorden . 

Likheterna mellan de olika företagen är många men det finns också stora skillnader 

när det gäller att bedriva gröna näringar i Sverige och Norge. GRENI-projektet har 

syftat till att öka kunskapen kring hur innovationer och entreprenörskap kan främjas 

inom de gröna näringarna. Projektet har även kartlagt förutsättningar för att utveckla 

företagandet inom de gröna näringarna i Mittnorden. Ett resultat från detta är denna 

skrift där vi har samlat både rådgivares och företagares syn på hur företagande inom 

gröna näringarna kan utvecklas.  

 

Ett klart och tydligt resultat är att samarbete och nätverk utgör framgångsrecept i båda 

länderna. Möjligheterna att få stöd och hjälp från stat, kommun och myndigheter 

skiljer sig dock åt i Norge och Sverige. För att lyckas med att få till stånd utveckling i 

företagen är samarbete med såväl andra företagare som rådgivare en viktig 

förutsättning. Resultaten från intervjuerna med de svenska företagarna indikerar en 

känsla av att det går att få hjälp och stöd för att bedriva sin verksamhet, men att det är 

byråkratiskt och kostsamt. I Norge däremot beskriver företagarna sina möjligheter att 

bedriva företag som väldigt goda samt att samarbetet mellan myndigheter och olika 

näringshagar sker i en hög utsträckning. En annan slutsats från projektet är att 

rådgivning kan ske på många olika sätt och inom olika fält. Vissa får rådgivning i 

grupp medan andra får enskild rådgivning likaväl som att många kopplar på mentorer 

som finns i branschen. Det krävs dock i många fall en hög nivå av kunskap kring 

branscherna inom de gröna näringarna och dessa kunskaper besitter ofta andra 

företagare som redan är verksamma inom de gröna näringarna. Det behövs vidare 

ingående kunskaper vad gäller företagaraspekter, vilket handlar om att skapa hållbara 

affärsplaner och ett affärstänkande hos företagaren.  

 

Som nämnts inledningsvis så omfattar de gröna näringarna många och väldigt olika 

affärsområden. LRF i Sverige har namngivit 71 olika sådana vilket gör företagandet 

inom de gröna näringarna komplext och svåröverblickbart. Detta faktum gör i sin tur 

det näst intill omöjligt, både för företagaren och för rådgivaren, att de ska kunna besitta 

alla expertkunskaper. En slutsats från GRENI-projektet är därför att det finns ett behov 

av både rådgivning vad gäller branschspecifika kunskaper likaväl mer generella 

kunskaper som rör exempelvis affärsplaner och marknadsföring. I Norge har man 

kommit längre än i Sverige vad avser samarbetet mellan olika rådgivare och statliga 

myndigheter. Vid en företagsrådgivning i Norge så träffas alla parter vid ett och 
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samma tillfälle, jämfört med i Sverige, där företagarna i stället oftast får möta 

respektive stödperson eller myndighet i olika omgångar.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka den stora potential som finns inom de gröna 

näringarna. Till alla företagare, som vi mött under projekttiden och som bidragit med 

värdefull kunskap, tid och engagemang till GRENI-projektet, till er vill vi rikta vårt 

varma tack. En betydelse part i utvecklingen av de gröna näringarna utgör alla de 

rådgivare som brinner för att skapa fler företag inom de gröna näringarna. Ett stort 

tack även till er för att ni tagit er tid med våra frågor. Vår förhoppning är att resultaten 

från GRENI-projektet kan bidra till utökad innovationsgrad tack vare ett ökat 

samarbete mellan näringarna och de innovationsstödjande parterna.  

 


