
Nytt fylke med ambisjonar for 
næringsutvikling og samarbeid 

innan landbruk

Bjørn-Harald Haugsvær – ass. landbruksdirektør

Endre Høgalmen – ass. fylkesdirektør for næring og kultur



Kvar går vi?





Kilde: SSB
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Vestland er 

eksportfylke nr 1



Reiselivsfylket i Norge



Fornybarfylket
Vi forsyner Europa med fornybar og 
miljøvenleg kraft



Vestland – andel av nasjonal produksjon

Vestland forsyner Norge med bær, frukt og cider



Politisk organisering i Vestland 
fylkeskommune



Administrativ organisering i Vestland 
fylkeskommune



Vestland fylkeskommune - avdeling for innovasjon og næringsutvikling

Leiargruppa Fylkesdirektør for innovasjon 

og næringsutvikling

Bård Sandal

Seksjonssjef seksjon for 
naturressursforvalting, landbruk 

og reiseliv

Endre Høgalmen

Seksjonssjef seksjon for 
forsking, kompetanse og 

internasjonalisering

Kathrin Jakobsen

Seksjonssjef seksjon for grøn 
vekst, klimaomstilling og 

energi

Sølve Sondbø

Seksjonssjef Stab
Ingrid Birkelund

Seksjonssjef seksjon for utvikling  
av byar og regionar
Mette Nora Sætre

Fagdirektør ekstern kontakt
Jan Heggheim



Stortinget seier følgande om dei nye fylka si 
samfunnsutviklarrolle:

11



Fylkeskommunen styrkar innsatsen innan 
landbruk

• Midlar til utgreiings- og 
tilretteleggingstiltak 

• Aktivt næringsarbeid for å 
utvikle jordbruk og skogbruk

• Næringsprogram for 
landbruket
• Skal gje strategiske 

retning for 
næringsarbeidet på 
landbruksområdet

• Bidra til auka samarbeid 
mellom aktørane

• Samordning av ressursar 
og virkemiddel



Gamle planar er førande til nye planar er laga



Vestland er fylket for gras, frukt og bær
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Verdiskaping i 
primærproduksjon



Mange små og nokre store (mjølkeku)



Mange små og nokre store (sau)



Ambisjonar framover

• Vi styrkar innsatsen på 
utviklingsarbeid innan landbruk

• Vi ser landbruksinnsatsen tett 
saman med det øvrige arbeidet 
innan næringsutvikling
• Og arbeidet med å utvikle gode 

lokalsamfunn

• Vi utviklar kunnskapen 
• Slik at vi gjer gode val i ei tid der 

samfunnet endrar seg snøgt
• Og slik at vi ser dei mulighetane som 

byr seg



Samarbeid og samhandling

• Tett samarbeid mellom 
Fylkesmannen, Innovasjon 
Norge, Vestland fylkeskommune 
og kommunane
• Og god samhandling med faglaga

• Samrådingsmøte som sikrar god 
samordning av tiltaka til 
Fylkesmannen, Innovasjon Norge 
og Vestland fylkeskommune

• Skape gode møteplassar



Omskiftelege tider gjev også mulighetar

• Utvikle og ta i bruk ny teknologi

• Produkt tilpassa endra kundevanar

• Kunnskap

• Tradisjonelt landbruk + nye 
næringar = sant

• Frukt, bær og grønt

• Ost og cider

• Gamle storferasar

• Vilt 

• Energi

• Fiber


