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Sammendrag: Felles oppfatninger av problemstillinger 
 
Oppsummeringen nedenfor er basert på møter i hver av de 10 Indre Østfold-kommunene i 
perioden september-oktober 2009.  Alle kommunene ble utfordret på de samme 
problemstillingene: 
 
Fellestrekk: 
1a:  Hva bør din kommunes lokale rolle i næringsutvikling være? 

• Ha tilgjengelige arealer for næringslivet, særlig til det som krever lite plass/særskilt 
tilrettelegging. Viktig også å ha et minimum av service/handelstilbud i eget nærområde 

 
1b: Hva kan din kommunes bidrag til regional næringsutvikling være? 

• Alle bør tenke regionalt 
• Samarbeide på plansiden der det er naturlig (regioner i regionen) 
 
2b: Hva kan disse vassdragene bety for næringsutvikling i din kommune i framtiden? 

• Glomma har liten betydning i dag, kommunene med nær tilknytning til vassdraget ønsker 
en utvikling av de potensielle mulighetene for næring som kan ligge i utnyttelse av 
Glomma.   

• Marker og Aremark har tilknytning til Haldenvassdraget og har en betydelig aktivitet til 
vassdraget i dag.  De ønsker gjerne en større utnytting. 

• Hobøl kan tenke seg videreutvikling av aktiviteter tilknyttet Hobølelva 
 
2b: Hvilken betydning har disse vassdragene for næringsutvikling i din kommune i dag? 
• Kommunene ser for seg et uutnyttet potensiale innenfor turisme, opplevelser, 

hyttebygging, fiske mm og håper at en utvikling av dette kan gi ringvirkninger for 
kommunene 

 
2c: Hva ser dere for dere av felles næringsutvikling i disse vassdragene i framtiden? 

• Ønskelig med samarbeid mellom de kommunene som har felles interesser i Glomma. 
• Ønskelig med fortsatt samarbeid mellom Marker og Aremark 
 
3: Hvordan skal roller og samarbeid være organisert: 

-   Mellom de kommunene som har regionale næringsområder? 

-   Mellom de kommunene som har regionale næringsområder og de som ikke har regionale 

    næringsområder? 

• Samarbeid kan formaliseres gjennom felles plangruppe, jamnlige ordførermøter eller 
andre sammenslutninger.   

• Alle bør være med i fellesplanlegging, også de som ikke direkte har regionalt 
næringsområde, men man bør skjele til en geografisk naturlig inndeling ut fra hvilke 
kommuner som sokner til de ulike næringsområdene. 

• Etablere utviklingsselskap for å drifte næringsområdene 
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Referater fra enkeltmøtene med kommunene: 
 
Styringsgruppa ønsket i møtet 12. juni 2009 at det i Næringsplanen for Indre Østfold 
skulle inntas noe om følgende problemstillinger: 
 
1. Hver enkelt kommunes rolle i den regionale næringsutviklingen må bli tydeligere. 

- A) Hva bør din kommunes lokale rolle i næringsutvikling være? 

- B) Hva kan din kommunes bidrag til regional næringsutvikling være? 

 

2. Den store betydningen Glommavassdraget og Haldenvassdraget spiller for 

   næringsutviklingen bør beskrives bedre. 

- A) Hvilken betydning har disse vassdragene for næringsutvikling i din kommune i dag? 

- B) Hva kan disse vassdragene bety for næringsutvikling i din kommune i framtiden? 

- C) Hva ser dere for dere av felles næringsutvikling i disse vassdragene i framtiden? 

 

3. Forslag til modell for utvikling og styring av de regionale næringsområdene 

    Vi er totalt 57 000 innbyggere fordelt på 10 kommuner.  Hvordan skal vi gjennom   

    samarbeid kunne ta ut samme effekten som om vi hadde vært en kommune med 57 000  

    innbyggere med tanke på nøkkelpersonell på planlegging, utvikling, saksbehandling og  

   drifting? 

 Hvordan skal roller og samarbeid være organisert: 

- Mellom de kommunene som har regionale næringsområder? 

- Mellom de kommunene som har regionale næringsområder og de som ikke har regionale 

  næringsområder? 

 
Hver av de ti Indre Østfold-kommunene ble utfordret til å fremme egne synspunkter på 
problemstillingene.  Representanter fra arbeidsgruppa for næringsplanen gjennomførte i 
tidsrommet september og oktober 2009 møte med hver av kommunene og drøftet 
problemstillingene som på forhånd var tilsendt ordførere og rådmenn. 
 
Referater fra de enkelte møtene foreligger her.  De klareste fellestrekkene er tatt med i planen.  
 
Aremark. 
1a. Næringshage og næringsområder med lokale utviklingsmuligheter for 

enkeltpersonforetak og mindre selskaper. 
 
1b. Ta vare på jordvernet på vegne av regionen. Prosjekter og utviklingsavtaler i 

samarbeid med de andre grensekommunene som en region i regionen.  
Sletta området det nærmeste som kan være aktuelt for Aremark. 

 Opplevelses – fritidsområde for regionen. 
 
2a Opplevelser er i stor grad knyttet til kanalen. 
 Det er ca 700 hytter i Aremark, campingplasser, fskelandprosjekter, DS Turisten og 

MS Turisten. 
 
2b Stor betydning for opplevelsesnæringen. 
 Utvikling av hotell og aktiviteter ved Strømsfoss 
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2c Samarbeid er viktig på flere områder. Generell næringsutvikling i grenseregionen. 
 Utvikling av opplevelser og estetikk sammen med private aktører. 
 Samarbeid mellom reiselivsaktører i hele regionen for å lage spennende pakker og 

selge hverandre inn. 
 
3. Enkelt å organisere i grenseregionen. 
 Greit i hele Indre Østfold på areal og reiselivsutvikling. 
 Bør kanskje organiseres mer som regioner i regionen når det gjelder utvikling av 

regionale næringsområder? 
 
Askim: 
1a. Byutvikling. Urbane næringsarealer og lokaler.  
 
1b. Være en aktiv deltaker i en felles utvikling av næringslivet og urbaniteten i Indre 

Østfold. 
 
2.a Kraftutbygging 
2b. Kan bety mye for opplevelsesnæringen. Opplevelsessenter knyttet til Romsåsen, 

Kykkelsrud, Fossumfestningen m.m.  
2c. Prosjekter knyttet til opplevelsessenteret ovenfor samt Barnas Grenseland og 

Fiskelandprosjektet etc.  Sørge for at aktørene samarbeider og selger hverandre inn. 
 
3. Utvikling av regionale næringsområder er viktig.  Utviklingen av regionalt område på 

Holt for logistikk og plasskrevende virksomheter er svært viktig for regionen. 
 Det er viktig å få til et regionalt næringsråd.  
 Det bør utredes å lage egne utviklingsselskaper som enten kan omfatte hele Indre 

Østfold, eller for ett eller flere av de regionale områdene. Bør organiseres som 
aksjeselskaper der kommunene eier under 50 %. 

 
Eidsberg: 
1.a  Eidsberg og Askim må ta rollen som byene i Indre Østfold og gå foran i 

næringsutvikling 
1b. Bidraget må være at Askim og Eidsberg samarbeider tettere om den lokale 

næringsutviklingen og utnytter det som er unikt i hver by.  Eidsberg vil gjerne ha 
denne rollen og ser at et godt samarbeid mellom Askim og Eidsberg er viktig for den 
totale utviklingen i regionen. 

 
2.a. Ingen 
2.b Viktig for opplevelser knyttet til vann. 
2c  Få til samarbeid og ta ut synergieffekter, fiskelandprosjektet, Barnas Grenseland. 

Opplevelser i sand på Monaryggen. 
 
3a. Glem kommunegrensene i denne sammenheng. Opptre som en enhet. Askim og Mysen 

må jobbe sammen og involvere de andre.  Viktig med prosjekter med felles 
engasjement innenfor mindre områder enn hele Indre Østfold.  Bør samarbeide tettere i 
mindre enheter med naturlig tilhørighet 
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Hobøl: 
1a. Tilrettelegging av nye næringsarealer: 

• Ringvoll næringspark (utvikling og samarbeid mellom kommunen og 4-5 grunneiere) 
• Holt utvikles av 4 private grunneiere 
• Hollebøltangen utvikles av 1 privat grunneier  
• Kommuneskogen (Dyno/ Orica området).  

1b. Organisering av regionale områder: 
• Skeptisk til hvordan dette skal gjøres 
• Det er ofte og stort sett private grunneiere inne i bildet 

 
2a. Vassdragene: 

• Hobølelva gir muligheter for turisme 
• Fiske og krepsing 
• Kano og padleaktiviteter  
• Kommunen eier en del grunn langs RV 120 ved Elvestad 
• Øvrig turisme, Blixland kan utvikles med tursti ned til elva, markedet er utlandet (feks. 

Tyskland) 
• Kraftverk er mulig flere steder (4 stk), anlegget ved Skjellfoss skal nå rehabiliteres 

etter en lang kamp med Fylkesmannen (utfordring med vernet vassdrag) 
3  

• Lettere hvis kommunene var organisert i større enheter med naturlig fellesområder, 
region i regionen (det er langt mellom Rømskog og Hobøl) 

 
Marker: 
1.a. Har satset på Innovasjon Grenseland og et næringsfond. 

Samarbeider med Rømskog og Aremark vedrørende næringsutvikling og å selge 
grensekommunene som et felles næringsområde.  
Ørje er akseptert som et sentrum. Felles kommuneplaner. 

 
1b. Bidra til samarbeid om alt som har med grensepassering å gjøre.  

Kompetanse om grensepassering, logistikk, øke samarbeidet med Sverige.  
Reiseliv. 

2.a. Turismesatsing og spinoff-effekter av dette. 
2b. Sluseanleggene er rustet opp. Infrastrukturen oppgradert og ferdig om 3 år. 

Prioritere det estetiske i nær tilknytning til kanalen. Legge til rette for det private 
næringsliv 
Kan få stor betydning. Dampbåtmiljø. Slusemuseet. Utvide sesongen. Flere varme 
senger (større belegg). 

2c. Samarbeide med de andre kommunene om Fiskeland, Barnas Grenseland, infrastruktur 
Andre tilbydere i Indre Østfold kunne samarbeide bedre. Regionalkompetanse i 
kanalmuseet. Regionalt senter for skiidrett på grensen også for rulleski. 
Opplev Grenseland AS som en felles motor i reiselivsutviklingen. 

 
3. Lage et interkommunalt eiendomsselskap. Selge alle næringsområdene til ett selskap 

som får felles ansvar for utvikling av de regionale næringsområdene. Få tilbake penger 
fra utviklingsselskapet over tid. 

 Danne Indre Østfold Utviklingsselskap AS. 
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Rakkestad: 
1a:  
• Kommunen har igangsatt et forprosjekt for å etablere et nytt næringsforum fra 2011. 
• Kommuneplanen er under revisjon 
• Næringsarealer blir et viktig punkt i kommuneplanen.  Kommunen har behov for å avsette 

mer arealer rundt sentrum, særlig til servicenæringer. 
• Kommunen har avsatt boligtomter for flere tiår fremover 
1b: 
• Ut fra sin geografiske beliggenhet samarbeider Rakkestad kommune naturlig både med 

Indre Østfold og Sarpsborg.  
• Kommunen har ett regionalt næringsområde: Rudskogen.  De ønsker å utvikle det videre.  

Har også interessenter fra Sarpsborg kommune. Rakkestad kommune eier 51 %. Det 
gjenstår ca 150 daa ubebygd, vann er lagt fram 

• Store etableringer: Factor ferdighus har flyttet hovedkontoret til Rakkestad, har 400 daa. 
Noble sikkerhetsselskap, mfl 

 
2a: 
• Glomma har liten eller ingen betydning for Rakkestad.  Rakkestadelva betyr mer 
2b: 
• Kultur, turisme, kommunen har ingen prosjekter på trappene 

2c: 
• Kommunen har ingen konkrete planer selv eller for samarbeid med andre 

Glommakommuner, men er klar over at det ligger et uutnyttet potensiale i tilknytning til 
aktiviteter vedrørende Glomma 

 
3: 
• Rakkestad har også sterk tilknytning til Sarpsborg i tillegg til Indre Østfold. Det mest 

nærliggende er å samarbeide med Sarpsborg om utnytting av Rudskogen, men kommunen 
tar selvsagt imot etableringer uansett hvor de kommer fra.  

 
Rømskog: 
1a: Kommunen bør ha en tilretteleggende rolle, være aktiv ved å tilrettelegge for 

etablering. 
 For liten kapasitet på strømleveransen 
1b: Rømskog sin rolle i den regionale næringsutviklingen blir liten ut fra den geografiske 

beliggenheten 
 
2a: Glommavassdraget og Haldenvassdraget har ingen betydning for Rømskog. 

Vassdragene i kommunen har derimot tilknytning til Dalslands kanal i Värmland.   
2b: Kommunen ønsker å utnytte vannene og vassdragene ”sine” mer intensivt, men blant 

annet hyttebygging blir stoppet av forbudet mot bygging i 100-metersonen mot 
vassdrag. 

2c: Det er ingen av de andre kommunene i Indre Østfold som har noen tilknytning til dette 
vassdraget. Det er derfor vanskelig å tenke seg felles næringsutvikling 

 
3: Rømskog ligger geografisk fjernt fra alle de regionale næringsområdene.  

Forvaltningen av disse vil derfor være av minimal relevans for kommunen. 
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Skiptvet: 
1.a. Areal til lokale næringsformål. 
 Plasskrevende næringer som ikke trenger stor trafikk ut og inn. 
            Landbruks- og arbeidsmaskiner.   
 Opplæring av kranførere 
1b. Plasskrevende næringsliv med liten trafikk.  
 
2.a Ingen. 
2.b Opplevelsesnæring. 

Mange interessante steder og personer som kunne knyttes sammen i et større 
totalkonsept. 

2.c Skiptvet kommune ønsker å delta i et felles prosjekt med de andre kommunene som 
grenser til Glomma for å få til et utviklingsprosjekt. 

 
3. Dette må organiseres som et politisk organ som er rådgivende. 
 Kan f. eks. bestå av alle ordførerne.  Både de som har og de som ikke har regionale 

næringsområder må være med. Det er viktig for engasjementet og forankring at alle er 
involvert. 

 Bør kanskje se på geografien når det gjelder regionale næringsområder (region i 
regionen). 

 
Spydeberg: 
1a. Nye næringsarealer: 

• Spydeberg har ingen planer om utvidelse av nye næringsområder nå. 
• Kun noen få tomter igjen på Myrer skog 

1b. Tettstedsutvikling.  
• Spydeberg deltar i et Interregprosjekt angående dette tema (Trans in Form). 
• Planarbeidet med sentrumsplan er startet opp 
 

2a. Vassdragene: 
• Glomma har muligheter med sine historiske festningsverk  
• Lyseren er et hytte- og rekreasjonsområdet for turister og fastboende 
• Kraftverkene gir muligheter (Askim og Spydeberg) 
• Viktig med samordning og felles satsing på turisme fra fylkesmyndigheter og 

kommunene i forhold til vassdragene 
2b. Lokal mat: 

• Holli mølle  
• Økologisk matproduksjon 
• Campus Ås ble trukket inn her 

 
3 

• Bør videreutvikle samarbeid mellom kommuner med naturlig samarbeidspotensiale 
(region i regionen) 
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Trøgstad: 
1a.  Viktig med lokale næringsarealer som løser det lokale behovet. 
 Viktig å ha et lokalt handels- og næringsliv som dekker de daglige behovene. 
 Sentrumsutvikling 
 Profesjonelt landbruk. 
 Har et oppegående næringsfond med en del kapital.   
 
 
1b Vi bør tenke regionalt.  

Konkret samarbeid om Brennemoen-området. 
Samarbeide på plansiden. 
Profesjonelle medspillere på landbruk. 
Organiseres oss slik at engasjementet kommer. 
Organisere oss hensiktsmessig og ha en felles markedsføring 

 
2a Glomma har liten betydning i dag. 
 Det eneste er Sandstangen, Gansvika og vannkilde. 
2b Kan bety noe for fritids- og opplevelsesnæringen. 
2c Kan være interessant med samarbeidsprosjekter på strekningen Solbergfoss til 

Lillestrøm. 
 Aktuelle samarbeidspartnere kan være Fiskeland, dagsturer, hytteutleie. 
 Samarbeid med for eksempel hoteller om fisketurer, båtturer på Øyeren etc. 
 
3. Utvikles ved et felles samarbeid om arealplanlegging, næringsutvikling og 

markedsføring. 
 Det må organiseres slik at engasjementet kommer. 

Det hadde kanskje vært fornuftig å ha samarbeid i hele regionen på opplevelser, 
reiseliv etc. 
Men for de regionale næringsområdene hadde det kanskje vært lurt at de 3 
grensekommunene samarbeidet om Sletta, at Rakkestad vekselvis samarbeidet med 
Indre Østfold og Sarpsborg om Rudskogen, og at de øvrige kommunene samarbeidet 
om Brennemoen, Sekkelsten og Holt/Løvestad. 
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Strategisk næringsplan for Indre Østfold – plangrunnlag 
 
Rapporten innholder relevant statistikk som grunnlag for arbeidet med en ny strategisk 
næringsplan for Indre Østfold – dvs demografi, flyttemønster, arbeidsmarked, arbeidspendling 
og sysselsetting m.m.  
 
Statistikken gir et objektivt bilde av forholdene i regionen samlet sett – og i forhold til 
naboregionene. For enkelte parametere er det også gjort sammenligninger med Østfold og 
landet.   
 
I teksten er det presentert noen viktige karaktertistiske trekk ved Indre Østfold. Rapporten er å 
betrakte som et plangrunnlag og inneholder således ikke analyser eller anbefalninger.  
 
Vi gjør oppmerksom på at Indre Østfold i denne sammenheng består av 10 kommuner – her 
blir benevnt som ”Indre Østfold næringsregion” (se kartet under). 
 
Rapporten er utarbeidet av Torodd Hauger, Østfold analyse 
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NB: 
I fylkesplansammenheng inngår 
Aremark i Haldenregionen, mens 
i SSBs regionaliserte statistikk så 
inngår Rakkestad i Nedre 

Glommaregionen og Aremark i Haldenregionen.  
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Demografi 

Befolkningsutviklingen 1951-2008 
 
Betrakter vi Indre Østfold næringsregion under ett, var det omtrent stillstand i 
befolkningsutviklingen i perioden 1951 til 1970.  Dette avvek fra både Østfold og landet som 
helhet.  Ser vi på befolkningsutviklingen kommunevis, så hadde industrikommunen Askim en 
betydelig befolkningsvekst i denne perioden, mens landkommunene samlet sett hadde omtrent 
tilsvarende befolkningsnedgang.  
 
Under tiårsperioden 1970 til 1980 hadde derimot Indre Østfold næringsregion en sterkere 
befolkningsvekst enn landet og Østfold som helhet. Med noen unntak snudde fraflyttingen fra 
landkommunene og Askim kommune hadde en særdeles sterk vekst.  
 
Konjunkturnedgangen fra slutten av 80-tallet til midten av 90-tallet slo merkbart ut på 
befolkningsutviklingen i Indre Østfold – sterkere her enn i Østfold som helhet.  
 
Den prosentvise befolkningsveksten de siste 10 årene har vært på omtrent på nivå som Østfold 
og landsgjennomsnittet.  
 
 



 13

 

Befolkningsutviklingen i kommunene i Indre Østfold 
næringsregion etter 1951
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Nedre Glomma regionen 168

Folloregionen 158

Mosseregionen 115

Haldenregionen (inkl Aremark) 34

Indre Østfold næringsregion 27

Befolkningstetthet (ant pers./ km2) - 2008

 
 

Befolkningsutviklingen etter 1981 
Indre Østfold næringsregion har i årene etter 1981 
hatt en prosentvis befolkningsvekst på linje med 
Nedre Glomma regionen, men noe lavere enn 
Mosseregionen. Befolkningsveksten var 
imidlertid mer enn tre ganger større i Follo-
regionen.   
Blant sammenligningsregionene har Indre Østfold lavest befolkningstetthet (27 pers / km2).  
 
 

Befolkningsutviklingen - Indre Østfold næringsregion og 
tilgrensende regioner

1981-2008

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Haldenregionen (inkl.
Aremark)

Nedre
Glommaregionen

Mosseregionen

Folloregionen

Indre Østfold
næringsregionen

 
 
 



 15

Befolkningsvekst etter 1981 (%) - Indre Østfold næringsregion og 
tilgrensende regioner
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Innvandrerbefolkningen 
Innvandrerandelen av befolkningen er i Indre Østfold 7 % for personer med “ikke vestlig” 
bakgrunn og 1,9 % for personer med ”vestlig” bakgrunn. Det er store forskjeller kommunen i 
mellom –Askim har størst andel (14,4 %), mens Aremark ligger lavest med 3,6 %. Blant 
Østfoldkommunene har Askim den høyeste andelen innvandrere i befolkningen. 
 
 
 
Antall / andel innvandrere i befolkningen i kommunene i Indre Østfold 
næringsregion (1.1.2008) 

  vestlig 
bakgrunn 

ikke-vestlig 
bakgrunn 

innvandrer-
andel av 
befolkningen 

Askim 309 1770 14,4 % 

Eidsberg 161 725 8,4 % 

Hobøl 136 250 8,4 % 

Rakkestad 88 485 7,6 % 

Skiptvet 57 186 6,9 % 

Marker 100 127 6,6 % 

Spydeberg 94 211 6,0 % 

Trøgstad 95 170 5,3 % 

Rømskog 22 4 4,0 % 

Aremark 24 28 3,6 % 
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Andel vestlige innvandrere i befolkningen
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Andel ikke vestlige innvandrere i befolkningen
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Innvandrere omfatter personer som har to utenlandske foreldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller 
besteforeldre som er født i Norge. 
 
NB. Innvandrere fra de baltiske landene, Polen og Tyrkia regnes her som ikke vestlige innvandrere. 
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Utdanningsnivå 
Utdanningsnivået i befolkningen i Indre Østfold næringsregion er relativt lavt. Andelen av 
befolkningen over 16 år med universitets- eller høyskoleutdanning er i gjennomsnitt på 15,1 
%, mens landsgjennomsnittet ligger på 24,4 %. Indre Østfold ligger på denne statistikken 
markert lavere enn naboregionene.  
 
Utdanningsnivået i regionens kommuner er høyest i Hobøl (18,5 %) og lavest i Rømskog 
(11,9 %). 
  
 

Grunnskole-nivå Videregående-
skolenivå

Universitets- og 
høgskolenivå

Uoppgitt / 
ingen 
utdanning

Indre Østfold næringsregion 38,4 % 43,4 % 15,1 % 3,1 %
Haldenregionen 34,5 % 43,1 % 19,7 % 2,7 %
Mosseregionen 32,6 % 43,0 % 21,1 % 3,3 %
Nedre Glommaregionen 34,8 % 42,5 % 19,6 % 3,1 %
Folloregionen 25,7 % 41,1 % 29,6 % 3,6 %

Høyeste utdanning for personer over 16 år (2006). Andel av befolkningsgruppen

 
 
 

Grunnskole-nivå Videregående-
skolenivå

Universitets- og 
høgskolenivå

Uoppgitt / 
ingen 
utdanning

Hobøl 35,6 % 42,3 % 18,5 % 3,6 %
Spydeberg 34,2 % 46,9 % 16,5 % 2,3 %
Askim 37,8 % 42,1 % 16,5 % 3,7 %
Eidsberg 39,7 % 42,4 % 14,8 % 3,1 %
Aremark 37,8 % 46,1 % 14,3 % 1,8 %
Trøgstad 39,0 % 45,1 % 13,6 % 2,2 %
Marker 44,1 % 39,8 % 13,2 % 2,9 %
Skiptvet 39,0 % 42,6 % 13,1 % 5,2 %
Rakkestad 39,0 % 45,5 % 13,0 % 2,6 %
Rømskog 40,8 % 46,4 % 11,9 % 0,9 %

Høyeste utdanning (kommunene i Indre Østfold næringsregion) for personer over 16 år (2006). Andel 
av befolkningsgruppen 

 
 
”Videregående skolenivå” er inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger 
på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 
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Bosettingsstruktur 
 
 

Enebolig Tomanns-bolig Rekkehus, 
kjedehus og 
andre småhus

Boligblokk Bygning for 
bofellesskap

Andre 
bygningstyper

Aremark 87,7 4,7 3,3 0,7 0,0 3,5

Marker 76,1 7,4 6,6 1,2 2,0 6,6

Rømskog 91,1 6,2 0,0 0,0 1,8 0,9

Trøgstad 78,1 5,9 3,4 7,7 0,6 4,4

Spydeberg 70,5 4,7 15,2 6,6 0,5 2,5

Askim 51,3 13,1 19,1 14,0 0,1 2,4

Eidsberg 66,2 8,3 9,1 10,0 0,5 5,8

Skiptvet 76,3 10,2 7,1 0,8 1,8 3,8

Rakkestad 75,7 8,1 8,5 3,4 0,5 3,8

Hobøl 77,8 8,0 7,3 3,9 0,5 2,6

Østfold 56,1 11,7 13,9 14,0 1,0 3,4

Prosentvis fordeling av boligmassen på boligtyper 2008 (ant boenheter)

 
 
 
 

Askim 89,0 %

Spydeberg 72,5 %

Hobøl 63,7 %

Eidsberg 63,2 %

Rakkestad 57,9 %

Trøgstad 55,3 %

Marker 48,9 %

Skiptvet 44,1 %

Aremark 21,1 %

Rømskog 0,0 %

Andel av befolkningen som bo i tettbygde strøk (2008)

 
En hussamling blir  registrerts som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene 
skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i 
områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller 
naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med 
inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve 
tettstedskjernen. 
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1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom 7 rom 8 rom eller 
flere

Ukjent

Aremark 0,8 % 6,0 % 9,6 % 16,7 % 18,5 % 12,3 % 8,6 % 7,9 % 19,4 %
Marker 0,6 % 10,7 % 14,1 % 18,6 % 18,4 % 10,5 % 5,9 % 4,2 % 17,0 %
Rømskog 0,6 % 6,5 % 12,4 % 17,8 % 16,6 % 13,9 % 8,0 % 5,9 % 18,3 %
Trøgstad 1,0 % 10,0 % 13,2 % 18,1 % 19,8 % 11,2 % 8,0 % 6,8 % 12,0 %
Spydeberg 1,5 % 9,2 % 18,1 % 20,1 % 17,1 % 13,9 % 7,4 % 6,0 % 6,7 %
Askim 2,1 % 15,2 % 24,2 % 33,4 % 14,1 % 6,4 % 2,4 % 1,2 % 1,0 %
Eidsberg 4,8 % 10,3 % 16,0 % 16,6 % 16,3 % 8,8 % 5,4 % 4,3 % 17,5 %
Skiptvet 0,7 % 7,1 % 16,1 % 18,8 % 20,4 % 15,3 % 7,3 % 6,3 % 7,9 %
Rakkestad 1,3 % 8,1 % 17,6 % 16,1 % 18,5 % 11,9 % 8,1 % 5,7 % 12,8 %
Hobøl 0,8 % 7,5 % 14,0 % 22,8 % 19,7 % 11,4 % 7,0 % 5,0 % 11,9 %
Østfold 2,3 % 12,5 % 21,5 % 24,1 % 16,7 % 8,6 % 4,1 % 2,8 % 7,4 %
Hele landet 4,3 % 13,3 % 18,6 % 21,6 % 15,4 % 8,4 % 4,1 % 3,1 % 11,3 %

Boliger fordelt etter antall rom (2008)

 
 

Flyttemønster 
I motsetning til de første tiårene etter krigen, så er fødselsoverskuddet nå av liten betydning 
for befolkningstilveksten. Det er flyttingen som i hovedsak bestemmer 
befolkningsutviklingen.  
 
Indre Østfold har de siste årene (siste 5 årene summert - fra og med 2003 til og med 2007) hatt 
en større netto utflytting av aldersgruppen 18-30 år enn i Østfold som helhet. Dette har trolig 
sammenheng med at regionen mangler utdanningstilbud etter videregående skole. 
Derimot har regionen hatt en større andel av netto innflyttere av personer i aldersgruppen 30-
40 og barn. Dette antas å ha sammenheng med at regionen har en relativ stor andel boliger 
tilpasset familier (eneboliger). 
 
De siste fire årene har det vært en særlig stor direkte innflytting fra utlandet.  Det samme 
bildet ser vi for landet som helhet. Dette har sammenheng med arbeidsmarkedssituasjonen og 
økt arbeidsinnvandring.  Direkte flytting fra og til utlandet består av:  
 

- familiegjenforening (flyktninger med oppholdstillatelse) 
- arbeidsinnvandrere eller andre innvandrere fra EØS land – eventuelt med familie (NB: 

innvandrere som oppgir at de har arbeidskontrakt på mer enn 6 mnd. blir registrert som 
bosette) 

- nordmenn / personer med oppholdstillatelse som studerer /arbeider mer enn 6 mnd. 
utenlands – og som melder flytting.   

- personer som kommer til landet som følge av giftemål med nordmenn (eventuelt med 
barn). 

 
NB: Flyktninger som flytter til regionen via asylmottak blir registrert som innenlands flytting. Asylmottaksbeboere som har 
fått oppholdstillatelse, men som bor i asylmottak i påvente av bostedskommune, blir registrert som bosatt i 
asylmottakskommunen.  

 
De siste årene er det arbeidsinnvandringen fra Polen og Baltikum som har dominert. En 
betydelig stor andel av arbeidsinnvandrerne vil trolig reise tilbake til sine respektive hjemland 
dersom arbeidsmarkedet svekkes. Da mange arbeidsinnvandrere bor i midlertidige husvære 
(hytter, campingvogner og lignende), og vil de i liten grad bli erstattet av andre innflyttere. 
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Indre Østfold næringsregion - nettoflytting og fødselsoverskudd
1980 - 2007 (ant pers/år)
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Nettoflyttingen siste 5 år 
andel av total nettoflytting fordelt på ettårsgrupper 
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Flytting fra Indre Østfold næringsregionen siste 5 år
 (geografisk fordelt)
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Flytting til Indre Østfold næringsregion siste 5 år
(geografisk fordelt) 
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Inntektsnivå og bokostnader 
 
 

Gjennomsnittlig 
bruttoinntekt

Gjennomsnittlig 
personinntekt lønn

Gjennomsnittlig 
inntektsfrådrag

Utliknet skatt Allmenn 
inntekt etter 
særfradrag

Aremark 302900 159000 76100 71800 222800
Hobøl 287400 209300 79600 71400 205400
Spydeberg 281800 193300 77100 70000 201900
Rømskog 264900 159300 64200 66200 195400
Askim 264500 187500 74600 62600 185800
Skiptvet 264500 179000 77500 61500 183500
Trøgstad 262700 168300 75300 62200 184000
Eidsberg 262100 174300 77400 62200 185000
Rakkestad 260400 166100 72700 61000 183100
Marker 248600 152400 71000 56800 172700
Hele landet 293600 210200 76700 74300 214900

Hovedposter fra skatteligninga 2006 for personer over 17 år (gjennomsnitt for befolkningsgruppen i kr).

 
 
 
 
 

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
Aremark : : :
Marker 8918 : :
Rømskog : : :
Trøgstad 10867 : :
Spydeberg 15573 : :
Askim 13670 13153 17741
Eidsberg 12091 11268 17407
Skiptvet 11804 : :
Rakkestad 10808 : :
Hobøl 14917 : :
Østfold 14637 14243 20905
Akershus 21278 24217 30158
Oslo 31046 30511 39572
Hele landet 16643 21005 32553

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på boliger omsatt 2007 (kr)
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Arbeidsmarked / sysselsetting  
En sysselsatt ble frem til 2001 definert som arbeidstaker med minimum 3 arbeidstimer per uke i gjennomsnitt.  Fra og med 
2001 er definisjonen endret til 1 time per uke. Fra 2006 er aldersgrensen for å bli registrert som sysselsatt redusert fra 16 til 
15 år.  
 
”Sysselsettingsgraden” – dvs antallet arbeidsplasser / antallet yrkesaktive har de siste 20 årene 
ligget i området 0,7-0,8. Sysselsettingsgraden sank i perioden 1990-2000 – for så å stige fram 
2005. Sysselsettingsgraden har de siste årene gått noe ned og lå i 2007 på 0,74.  
 
Indre Østfold næringsregion har i likhet med Follo- og Mosseregionen en relativt lav 
sysselsettingsgrad. Dette har primært sammenheng med disse regionenes nærhet og gode 
pendlingsmuligheter til det store arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet. Betydelige forskjeller 
i boligpriser innebærer at tilflyttingen av yrkesaktive i stor grad styres av tilbudet i 
boligmarkedet.  
 
Det er grunn til å merke seg at Folloregionen de siste 20 årene har evnet å øke 
sysselsettingsgraden – dvs det er skapt flere arbeidsplasser enn veksten i antallet yrkesaktive.  
 
 

"Sysselsettingsgrad" (ant sysselsatte / ant yrkesaktive)
 1986-2007
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Arbeidsledighetsstatistikken viser at regionene med gode pendlingsmuligheter til 
arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet er mindre følsomt for konjunktursvingninger.  
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Arbeidsledighet (arbeidsledige / arbeidsstyrken)
1986-2007
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arbeidsstyrke 25458 27725 27709 27459 27398 27581 28280 29088
Yrkesaktive 24914 27208 26998 26876 26908 27221 28008 28784
Arbeidsledige 544 517 711 583 490 360 272 304

Sysselsatte 17913 19750 19522 19641 20039 20339 20919 21407

Lønnstakere bosatt i regionen 22171 24462 24239 23991 24054 24156 24756 25695
Selvstendige bosatt i regionen 2743 2746 2759 2885 2854 3065 3252 3089
Lønnstakere som arbeider i 
regionen 15201 17012 16787 16772 17200 17275 17694 18366
Selvstendige som arbeider i 
regionen 2712 2738 2735 2869 2839 3064 3225 3041

Utpendlere 8770 8943 9663 9431 9337 9430 9790 10127
Innpendlere 1778 1921 2187 2196 2468 2548 2701 2750
Nettopendling -6992 -7022 -7476 -7235 -6869 -6882 -7089 -7377

Indre Østfold næringsregion - arbeidsmarkedssituasjonen - nøkkeltall for 31.12.2000- 31.12.2007

 
 
 
 

Næringsstruktur 
Når det gjelder sysselsettingsstatistikk fordelt på bransjer, så er det verd å merke seg at statistikken ikke fanger opp endringer 
som skyldes endringer i omfanget av kjøp av tjenester. I offentlig sektor kjøpes det i stadig større grad tjenester fra private 
virksomheter (tekniske tjenester, renhold, transport, konsulenttjenester, barnehager m.m.). Også innenfor industrien har vi 
hatt ”outsourcing” av deler av virksomheten. Jf. også definisjonsendringer som er redegjort for innledningsvis i dette kap.  
 

Utviklingen i næringsstrukturen (siste 20 år) i Indre Østfold næringsregion følger i store trekk 
landet som helhet og i naboregionene. Sterk vekst i antallet sysselsatte i offentlig sektor, 
varehandel, privat tjenesteyting og finans. Nedgang i antall ansatte i industri og jordbruk.  
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Ser vi på dagens næringsstruktur så karakteriseres Indre Østfold - sammenlignet med 
naboregionene – av høyere andel kommunalt ansatte (25% av de sysselsatte), mens andelen 
ansatte i staten er lav (ingen statlige sykehusforetak).  Indre Østfold har en relativt høy 
sysselsetting innen jordbruk og næringsmiddelindustri (til sammen over 11% av 
sysselsettingen). Andelen sysselsatte i bygg- og anlegg er i tillegg relativt høy (10 %). Indre 
Østfold har videre større andel av sysselsettingen enn naboregionene innenfor glass- og 
glassvareindustrien (ca 1,3% av  sysselsettingen), forlag og grafisk industri (2,5%) og 
landtransport (5,4%). 
 
Indre Østfold har noe lavere andel sysselsatte i varehandel og privat tjenesteyting enn 
naboregionene – spesielt sammenlignet med Follo. Det kan ha sammenheng den store 
arbeidspendlingen til Akershus og Oslo. Det er grunn til å anta at arbeidspendlere gjør deler 
av sine innkjøp av varer og private tjenester på arbeidsstedet eller i forbindelse med 
arbeidsreisen.  
 
Indre Østfold har noe høyere andel sysselsatte med arbeidstid på mindre enn 19 timer /uke. 
enn Østfold som helhet.  
 
 

Indre Østfold næringsregion - sysselsettingsutviklingen for noen 
utvalgte grupper av bransjer (1986-2007) - ant syssels.
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2003 2004 2005 2006 2007200720072007Kommunal tjenesteyting 5148 5126 5204 5411 5475547554755475Varehandel 2853 2986 3106 3201 3283328332833283Bygge- og anleggsvirksomhet 1797 1842 1947 2125 2131213121312131Privat tjenesteyting 1257 1356 1440 1442 1577157715771577Jordbruk 1351 1321 1372 1384 1390139013901390Land- og lufttransport 995 1086 1132 1085 1146114611461146Næringsmiddelindustri 1066 1069 1038 991 1014101410141014Forretningsmessig tjenesteyting 814 920 927 934 889889889889Statlig tjenesteyting 712 661 576 614 616616616616Forlag og grafisk industri 518 569 468 478 539539539539Maskinvareindustri 378 400 388 407 394394394394Reparasjon av motorkjøretøy og husholdningsmaskiner 309 301 314 337 392392392392Hotell og restaurantvirksomhet 314 306 295 275 324324324324Metallvareindustri 266 272 299 292 317317317317Glass- og glassvareindustri 259 257 256 263 279279279279Eiendomsdrift 166 183 222 248 255255255255Finansiell tjenesteyting 253 255 233 234 231231231231Trelast- og trevareindustri 207 199 207 200 201201201201Post og telekommunikasjoner 143 152 157 218 170170170170Skogbruk 159 165 166 185 162162162162Møbelindustri 69 53 57 87 95959595Elektrovareindustri 89 92 96 86 92929292Kraft og vannforsyning 81 62 65 75 89898989Gummivare- og plastindustri 80 72 51 54 61616161Tekstilindustri 71 43 39 44 47474747Bergverksdrift ellers 40 33 26 35 37373737Mineralsk industri 53 50 45 46 37373737Bygging av fartøy og oljeplattformer 24 29 22 20 26262626Utenriks sjøfart 23 19 24 20 21212121Ufordelte helsetjenester 21 21 16 17 21212121Uoppgitt næring 19 19 25 12 19191919Annen industriproduksjon 21 16 15 15 16161616Innenriks sjøfart 12 7 11 14 12121212Produksjon av instrumenter og teknisk utstyr 8 10 10 11 10101010Keramisk industri 15 12 13 9 9999Bryting av kull og torv 7 24 27 8 7777Jern- og stålindustri 4 5 4 6 7777Transportmiddelindustri ellers 19 20 19 19 6666Fiske og fangst 2 2 4 4 4444Bekledningsindustri 8 13 11 3 2222Treforedling 5 5 3 2 2222Olje- og gassutvinning, rørtransport 1 1111Produksjon av kjemisk-tekniske produkter 1 1111Fiskeforedling 1 0000Lær- og lærvareindustri 2 2 7 4 0000Ikke-jernholdig metallindustri 0000Forskning og utviklingsarbeid 2 3 1 2 0000Ufordelt kultur 1 1 0000
Totalt antall sysselsatte 19641 20039 20339 20919 21407

Indre Østfold næringsregion - antall sysselsatte siste fem år
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endring siste 5 årVarehandel 430Bygge- og anleggsvirksomhet 334Kommunal tjenesteyting 327Privat tjenesteyting 320Land- og lufttransport 151Eiendomsdrift 89Reparasjon av motorkjøretøy og husholdningsmaskiner 83Forretningsmessig tjenesteyting 75Metallvareindustri 51Jordbruk 39Post og telekommunikasjoner 27Møbelindustri 26Forlag og grafisk industri 21Glass- og glassvareindustri 20Maskinvareindustri 16Hotell og restaurantvirksomhet 10Kraft og vannforsyning 8Skogbruk 3Elektrovareindustri 3Jern- og stålindustri 3Bygging av fartøy og oljeplattformer 2Produksjon av instrumenter og teknisk utstyr 2Fiske og fangst 2Olje- og gassutvinning, rørtransport 1Utenriks sjøfart -2Lær- og lærvareindustri -2Forskning og utviklingsarbeid -2Bergverksdrift ellers -3Treforedling -3Annen industriproduksjon -5Trelast- og trevareindustri -6Keramisk industri -6Bekledningsindustri -6Transportmiddelindustri ellers -13Mineralsk industri -16Gummivare- og plastindustri -19Finansiell tjenesteyting -22Tekstilindustri -24Næringsmiddelindustri -52Statlig tjenesteyting -96

Indre Østfold næringsregion - endringen i sysselsettingen siste fem år fordelt på 
bransjer  (ant sysselsatte)
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Indre Østfold Indre Østfold Indre Østfold Indre Østfold næringsregionnæringsregionnæringsregionnæringsregion Halden-Halden-Halden-Halden-regionenregionenregionenregionen Nedre Glomma-Nedre Glomma-Nedre Glomma-Nedre Glomma-regionenregionenregionenregionen Mosse-Mosse-Mosse-Mosse-regionenregionenregionenregionen Follo-Follo-Follo-Follo-regionenregionenregionenregionenKommunal tjenesteyting 25,6 % 20,2 % 20,3 % 20,0 % 22,5 %Varehandel 15,3 % 11,8 % 15,4 % 17,6 % 25,8 %Bygge- og anleggsvirksomhet 10,0 % 7,3 % 9,2 % 8,9 % 6,6 %Privat tjenesteyting 7,4 % 8,2 % 7,0 % 9,4 % 9,7 %Jordbruk 6,5 % 1,7 % 1,1 % 1,8 % 1,5 %Land- og lufttransport 5,4 % 3,0 % 3,3 % 3,1 % 4,3 %Næringsmiddelindustri 4,7 % 0,4 % 3,7 % 2,0 % 0,8 %Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 % 8,2 % 8,0 % 7,1 % 9,0 %Statlig tjenesteyting 2,9 % 6,7 % 10,3 % 7,7 % 8,0 %Forlag og grafisk industri 2,5 % 1,6 % 0,8 % 1,0 % 0,7 %Maskinvareindustri 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,8 % 0,6 %Reparasjon av motorkjøretøy og husholdningsmaskiner 1,8 % 0,7 % 1,0 % 1,5 % 1,2 %Hotell og restaurantvirksomhet 1,5 % 2,9 % 2,8 % 2,6 % 2,0 %Metallvareindustri 1,5 % 1,9 % 1,3 % 4,2 % 0,5 %Glass- og glassvareindustri 1,3 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %Eiendomsdrift 1,2 % 1,2 % 1,4 % 2,1 % 1,2 %Finansiell tjenesteyting 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,6 %Trelast- og trevareindustri 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,0 %Post og telekommunikasjoner 0,8 % 1,0 % 1,7 % 0,9 % 1,2 %Skogbruk 0,8 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %Møbelindustri 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,3 %Elektrovareindustri 0,4 % 5,7 % 0,5 % 1,0 % 0,4 %Kraft og vannforsyning 0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,1 % 0,1 %Gummivare- og plastindustri 0,3 % 0,3 % 0,6 % 1,1 % 0,1 % Tekstilindustri 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %

Andel sysselsatte i regionene i ulike næringer / bransjer - 2008  ("topp 25")

 
 
 

2000 2007 2000 2007

1-19 timer pr. uke 21,3 22,6 19,0 21,4

20-29 timer pr. uke 12,2 10,6 11,2 9,7

30 timer eller mer pr. uke 66,5 66,8 69,8 68,9

Andel sysselsatte fordelt etter avtalt arbeidstid  - etter arbeidssted
Indre Østfold næringsregion Østfold

 
 
 

2000 2007 2000 2007

1-19 timer pr. uke 18,8 20,6 18,5 20,8

20-29 timer pr. uke 10,6 9,4 10,5 9,1

30 timer eller mer pr. uke 70,5 70,0 71,0 70,1

Andel sysselsatte fordelt etter avtalt arbeidstid  - etter bosted
Indre Østfold næringsregion Østfold
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Lønnstakere etter bosted Selvstendige etter bosted Lønnstakere etter arbeidssted Selvstendige etter arbeidsstedIndre Østfold næfringsregion 89,3 % 10,7 % 85,8 % 14,2 %Haldenregionen 93,6 % 6,4 % 93,2 % 6,8 %Nedre Glommaregionen 94,1 % 5,9 % 93,9 % 6,1 %Mosseregionen 94,0 % 6,0 % 93,3 % 6,7 %Folloregionen 93,4 % 6,6 % 91,4 % 8,6 %

Andel sysselsatte fordelt på lønnstagere og selvstendig næringsdrivende 2007

 
 
 
 
 
 

Arbeidspendling 
Arbeidspendling til og fra utlandet er ikke med i denne statistikken. Heller ikke arbeidere på korttidsopphold. I 2005 var det 
342 arbeidsinnpendlere til regionen fra Sverige (ca halvparten til Eidsberg), mens 42 bosatte i Indre Østfold næringsregion 
arbeidspendlet til Sverige.  

 
I 2007 var det i Indre Østfold næringsregion registrert 28784 yrkesaktive. Av disse arbeidet 
10127 utenfor regionen – dvs ca 35 % av de yrkesaktive.  25 % av disse arbeidet i Oslo eller 
Akershus. Arbeidspendling ut av regionen viser en økende tendens.  
 
Da også arbeidsinnpendlingen øker, har nettopendlingen vært relativt konstant etter 
århundreskiftet.  
 
   
 
 

Andel av yrkesaktive i regionene som arbeidet utenfor regionen 
1997-2007
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Da er feil i statistikken for 2001 – så er tallene utelatt.  
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Indre Østfold næringsregion - antall arbeidspendlere 
2000-2007
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Arbeidspendling (ant pers) fra Indre Østfold næringsregion  2007 (ekskl utlandet) 

  

Arbeidssted Indre Østfold næringsregion Andre Østfoldregioner Akershus Oslo Resten av landet 

B
os

te
d Indre Østfold næringsregion 18657 2269 3337 3871 611 

Blå rute viser antall som både bor og er sysselsatt i Østfold næringsregion 

 
 
 ArbeidsstedIndre Østfold næringsregionIndre Østfold næringsregion 18657Andre Østfoldregioner 1371Akershus 734Oslo 325Resten av landet 320
Arbeidspendling (ant pers) til Indre Østfold 
næringsregion  2007 (ekskl utlandet)

B
os

te
d

 
Blå rute viser antall som både bor og er sysselsatt i Østfold næringsregion 
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Sysselsatte – utdanningsnivå og fagfelt 
Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra 
alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det vil si at tallene for 2006 og 2007 ikke er direkte 
sammenlignbare med tidligere år. 

 
 
Andelen av de yrkesaktive i regionen med høy utdanning (mer enn 4 års høyskole og 
universitetsutdanning) er relativt lav både sammenlignet med Østfold som helhet og landet. 
Det samme gjelder andelen sysselsatte i regionen med lang utdannelse.  
 
Regionen har størst ”underskudd” på arbeidsplasser innenfor allmenne fag, naturfaglige og 
tekniske fag, samt økonomiske og administrative fag  - sett i forhold til de yrkesaktive 
bosattes faglige bakgrunn.  
 
Når det gjelder yrkesmessig bakgrunn hos de yrkesaktive bosatte i regionen, så er det størst 
”underskudd” på arbeidsplasser innenfor salg- og service- , høyskole- og kontoryrker, samt 
håndverkere.   
 
 
 
 

Sysselsatte etter bosted - andel av de sysselsatte med mer enn 
4 års univ. eller høyskoleutdanning
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Sysselsatte etter arbeidssted - andel av de sysselsatte med mer 
enn 4 års univ. eller høyskoleutdannelse
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bosatte sysselsatte underskudd (+)/ 
overskudd (-) på 

arbeidplasser 

Allmenne fag 11868 8968 2900

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 5016 3156 1860

Økonomiske og administrative fag 3430 2370 1060

Helse-, sosial- og idrettsfag 2859 2429 430

Humanistiske og estetiske fag 1036 714 322

Uoppgitt fagfelt 1256 996 260

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 739 539 200

Primærnæringsfag 1107 930 177

Samfunnsfag og juridiske fag 289 190 99

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1435 1363 72

Antall yrkesaktive bosatte og antall sysselsatte i Indre Østfold næringsregion etter fagfelt (2007)

 
 
 

Indre Østfold 
næringsregion

Østfold Landet

Allmenne fag 40,87 % 36,69 % 33,02 %

Humanistiske og estetiske fag 3,57 % 3,80 % 4,62 %

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 4,94 % 5,75 % 5,83 %

Samfunnsfag og juridiske fag 1,00 % 1,40 % 2,68 %

Økonomiske og administrative fag 11,81 % 12,05 % 11,75 %

Naturvitenskapelige fag og tekniske fag 17,28 % 19,73 % 20,12 %

Helse-, sosial- og idrettsfag 9,85 % 11,46 % 11,44 %

Primærnæringsfag 3,81 % 1,92 % 1,77 %

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 2,55 % 2,76 % 3,22 %

Uoppgitt fagfelt 4,33 % 4,43 % 5,55 %

Andel sysselsatte etter bosted fordelt på fagfelt - 2007

 
 

”Allmenne fag” er en ”sekkepost” for fagfelt som ikke lar seg rubrisere i de øvrige kategoriene. 
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Indre Østfold 
næringsregion

Østfold Landet

Allmenne fag 41,41 % 36,93 % 33,02 %

Humanistiske og estetiske fag 3,30 % 3,59 % 4,62 %

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 6,29 % 6,08 % 5,83 %

Samfunnsfag og juridiske fag 0,88 % 1,23 % 2,68 %

Økonomiske og administrative fag 10,94 % 11,60 % 11,75 %

Naturvitenskapelige fag og tekniske fag 14,57 % 19,10 % 20,12 %

Helse-, sosial- og idrettsfag 11,22 % 12,20 % 11,44 %

Primærnæringsfag 4,29 % 1,94 % 1,77 %

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 2,49 % 2,66 % 3,22 %

Uoppgitt fagfelt 4,60 % 4,65 % 5,55 %

Andel sysselsatte etter arbeidssted fordelt på fagfelt - 2007

 
 
”Allmenne fag” er en ”sekkepost” for fagfelt som ikke lar seg rubrisere i de øvrige kategoriene 
 
 
 

bosatte sysselsatte underskudd (+)/ 
overskudd (-) på 

arbeidplasser 

Salgs- og serviceyrker 7319 5674 1645

Høyskoleyrker 5012 3656 1356

Kontoryrker 2559 1420 1139

Håndverkere 3681 2618 1063

Akademiske yrker 2037 1182 855

Andre yrker 1704 1213 491

Lederyrker 1667 1181 486

Operatører, sjåfører mv. 3446 3057 389

Bønder, fiskere mv. 1348 1402 -54

Antall yrkesaktive bosatt og sysselsatt i Indre Østfold næringsregion fordelt på yrker (2007)

 
 
 
 

Leder-
yrker

Akademiske 
yrker

Høyskole-
yrker

Kontor-
yrker

Salgs- og 
service-
yrker

Bønder, 
fiskere 
mv.

Hånd-
verkere

Operatører, 
sjåfører mv.

Andre 
yrker

Indre Østfold næringsregion 5,8 % 7,1 % 17,4 % 8,9 % 25,4 % 4,7 % 12,8 % 12,0 % 5,9 %
Haldenregionen 5,5 % 9,5 % 20,4 % 7,9 % 24,6 % 1,8 % 10,5 % 13,6 % 6,2 %
Nedre Glommaregionen 5,8 % 9,3 % 20,9 % 8,5 % 26,0 % 1,3 % 11,7 % 10,4 % 6,0 %
Mosseregionen 6,9 % 10,4 % 20,4 % 8,5 % 26,8 % 1,7 % 10,0 % 9,3 % 6,2 %
Folloregionen 8,9 % 16,2 % 24,5 % 9,8 % 23,0 % 1,0 % 7,9 % 4,1 % 4,7 %

Andel sysselsatte 15-74 år, etter yrke og bostedsregion. 4. kvartal 2007

 
 
 
 

Leder-
yrker

Akademiske 
yrker

Høyskole-
yrker

Kontor-
yrker

Salgs- og 
service-
yrker

Bønder, 
fiskere 
mv.

Hånd-
verkere

Operatører, 
sjåfører mv.

Andre 
yrker

Indre Østfold næringsregion 5,5 % 5,5 % 17,1 % 6,6 % 26,5 % 6,6 % 12,2 % 14,3 % 5,7 %
Haldenregionen 5,5 % 9,5 % 19,5 % 8,1 % 25,1 % 1,8 % 10,2 % 14,1 % 6,2 %
Nedre Glommaregionen 5,5 % 9,0 % 20,8 % 8,6 % 26,2 % 1,3 % 12,0 % 10,4 % 6,2 %
Mosseregionen 6,4 % 8,1 % 18,7 % 7,1 % 28,4 % 1,9 % 11,5 % 10,6 % 7,3 %
Folloregionen 6,7 % 12,5 % 22,3 % 10,6 % 27,5 % 1,4 % 8,3 % 5,2 % 5,4 %

Andel sysselsatte 15-74 år, etter yrke og arbeidsstedsregion. 4. kvartal 2007

 

Akademiske yrker består av yrkesfelt med  kompetanse tilsvarende minst 4-års utdanning fra universitet eller 
høyskole. Høyskoleyrker består av yrkesfelt med kompetanse tilsvarende 1-3 års utdanning fra universitet eller 
høyskole. 
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Vedlegg: Aldersfordelingen i befolkningen – 2008 
 
 
Fargede stolper: Angjeldende region 
Sort linje: gjennomsnittet for Østfold fylke 
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Nedre Glommaregionen 
 
 

 
 
 
 
Mosseregionen 
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Folloregionen 
 
 

 
 
 

Aldersfordelingen i kommunene   
 
Fargede stolper: Angjeldende kommune 
Sort linje: gjennomsnittet for Indre Østfold næringsregion 
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Rømskog 

 
 
 
Spydeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menn Kvinner

95- 95-
90-94 90-94
85-89 85-89
80-84 80-84
75-79 75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14

5-9 5-9
0-4 0-4

Prosent av  befolkningen Prosent av  befolkningen

012345 0 1 2 3 4 5

Menn Kvinner

95- 95-
90-94 90-94
85-89 85-89
80-84 80-84
75-79 75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14

5-9 5-9
0-4 0-4

Prosent av  befolkningen Prosent av  befolkningen

012345 0 1 2 3 4 5



 38

 
Trøgstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Askim 
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Eidsberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skiptvet 

 
 

Menn Kvinner

95- 95-
90-94 90-94
85-89 85-89
80-84 80-84
75-79 75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14

5-9 5-9
0-4 0-4

Prosent av  befolkningen Prosent av  befolkningen

012345 0 1 2 3 4 5

Menn Kvinner

95- 95-
90-94 90-94
85-89 85-89
80-84 80-84
75-79 75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14

5-9 5-9
0-4 0-4

Prosent av  befolkningen Prosent av  befolkningen

012345 0 1 2 3 4 5



 40

Rakkestad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hobøl 
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VEDLEGG 3 
 

DATAGRUNNLAG, INDRE ØSTFOLD  
UTARBEIDET AV ØSTFOLD BEDRIFTSENTER AS 
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PLANGRUNNLAG 

Dette bygger i hovedsak på data utarbeidet av Østfold analyse v/Torodd Hauger.  
Datagrunnlaget er vedlagt bakerst i plandokumentet som vedlegg 1 under overskriften 
”Strategisk næringsplan for Indre Østfold – plangrunnlag”. Det er der det er mulig gjort 
henvisninger til disse fra dette dokumentet. 

Noen generelle opplysninger 

Hele Østfold består av 18 kommuner, i denne utredningen består Indre Østfold av 10 
kommuner (Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydberg og Trøgstad).  Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer derimot med 9 kommuner i 
Indre Østfold, Aremark er av dem tillagt Haldenregionen.  I denne utredningen opererer 
Østfold analyse noen steder med begrepet Indre Østfold Næringsområde som omfatter alle 10 
kommunene. Dette for å skille mot SSB’s definisjon av regionen.  Der det står Indre Østfold, 
menes også alle 10 kommunene.  

Totalarealet i Østfold er 4.184 km2.  Arealet av Indre Østfold utgjør 2.245 km2, eller ca 54 % 
av Østfolds totalareal.   

Befolkningen i Indre Østfold 

Befolkningen i Indre Østfold utgjorde 1.1.2008 56.269 personer, og er med det den nest 
største regionen i Østfold befolkningsmessig.  I hele Østfold var befolkningen på samme 
tidspunkt 265.458 stk.  Befolkningen i Indre Østfold utgjør mao. ca 21 % av Østfolds 
befolkning.   

Hvis vi betrakter Indre Østfold under ett, så har befolkningsveksten i Indre Østfold de siste 10 
årene vært på linje med hele Østfold og med resten av landet.  Vi har derimot hatt en betydelig 
svakere vekst enn i Follo (fig 2 og 3 i vedlegg).  

I høringsutkastet til ny fylkesplan er det i løpet av de kommende 40 år forventet en vekst på 45 
% i befolkningen i Indre Østfold, totalt 25.000 stk.  20.000 av disse forventes å bosette seg i 
tettstedene.  Befolkningsøkningen skyldes i all hovedsak - mer enn 90 % -  tilflytting, og ikke 
fødselsoverskudd. 

I Østfold er det bare Mosseregionen som har større prosentvis befolkningsvekst enn Indre 
Østfold.  
Befolkningstettheten i Indre Østfold er betydelig lavere enn i de andre 3 regionene i Østfold 
og i Follo.  

Andel innvandrere i befolkningen ligger på linje med de regionene vi sammenlikner oss med. 
Askim skiller seg imidlertid klart ut med meget høy andel av innvandrere, faktisk en av de 
høyeste i Norge. 

Aldersfordeling  

Det er små forskjeller mellom regionene i Østfold.  Follo har derimot en yngre befolkning enn 
Østfoldregionene. 

På kommunenivå har de tre grensekommunene, Aremark, Marker og særlig Rømskog noe 
eldre befolkning enn de øvrige kommunene i Indre Østfold.  Hobøl har den yngste. Se ellers 
fig 42-51 i vedlegg 1. 
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Utdanningsnivå  

Grunnskole-nivå Videregående-
skolenivå

Universitets- og 
høgskolenivå

Uoppgitt / 
ingen 
utdanning

Hobøl 35,6 % 42,3 % 18,5 % 3,6 %
Spydeberg 34,2 % 46,9 % 16,5 % 2,3 %
Askim 37,8 % 42,1 % 16,5 % 3,7 %
Eidsberg 39,7 % 42,4 % 14,8 % 3,1 %
Aremark 37,8 % 46,1 % 14,3 % 1,8 %
Trøgstad 39,0 % 45,1 % 13,6 % 2,2 %
Marker 44,1 % 39,8 % 13,2 % 2,9 %
Skiptvet 39,0 % 42,6 % 13,1 % 5,2 %
Rakkestad 39,0 % 45,5 % 13,0 % 2,6 %
Rømskog 40,8 % 46,4 % 11,9 % 0,9 %

Høyeste utdanning (kommunene i Indre Østfold næringsregion) for personer over 16 år (2006). Andel 
av befolkningsgruppen 

 
Tabell 1: Høyeste utdanning for personer over 16 år i Indre Østfold (2006) 

Indre Østfold har et lavt utdanningsnivå. Ca 24 % av befolkningen i Norge over 16 år har 
høyere utdannelse (SSB). Vi ser av tabell 1 at det er betydelig lavere i Indre Østfold. Vi ser 
også at det er de kommunene som ligger nærmest Oslo som har høyest utdannelsesnivå i 
befolkningen, med høyest i Hobøl. Dette kan underbygge at mange av disse personene pendler 
til mer høykompetente jobber i Oslo, jf mangelen på arbeidsplasser i Indre Østfold for 
personer med høy utdanning, se tabell 8 på side 10. 

 

Flyttemønster  

Det er netto tilflytting i regionen, det vil si at det stadig blir flere mennesker som flytter til 
Indre Østfold jf figur 14 i vedlegg. Samtidig viser den at fødselsoverskuddet har relativt liten 
innvirkning på befolkningsveksten. 

 

Nettoflyttingen siste 5 år 
andel av total nettoflytting fordelt på ettårsgrupper 
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Figur 1: Nettoflytting i årene 2003-2007 
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Figur 1 viser at utflyttingen fra regionen i stor grad er knyttet til personer i alderen 18-30 år.  
Utflyttingen skyldes nok i hovedsak at Indre Østfold mangler utdanningstilbud etter 
videregående skole. Innflyttingen er størst blant personer i alderen 30-40 år med barn, noe 
som trolig kan tilskrives at Indre Østfold har et godt oppvekstmiljø og god tilgang på egnede 
boliger til relativt sett lave priser. Man vet ikke hvor stor andel av utflytterne fra Indre Østfold 
som kommer tilbake til regionen. 

De som flytter ut av Indre Østfold flytter til alle naboregionene, jf fig 16 i vedlegg 1.  

Tilflyttingen (2003-2007) kommer fra disse regionene, se figur 2: 

 

Flytting til Indre Østfold næringsregion siste 5 år
(geografisk fordelt) 
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Figur 2: Flytting til Indre Østfold i perioden 2003-2007 

Posten ”Fra utlandet” omfatter også mennesker som har fått minst 6 måneders arbeidstillatelse 
i Norge. 

 

Inntektsnivå og bokostnader  

Inntektsnivået i Indre Østfold ligger stort sett noe lavere enn inntektsnivået for landet som 
helhet, jf. fig 18 i vedlegg 1. 

Det er prisgunstig å kjøpe seg et sted å bo i Indre Østfold, sammenliknet med Follo og Oslo. 
Kvadratmeterprisen på eneboliger var i 2007 ca 30-50 % av prisene i Oslo, for leiligheter er 
kvadratmeterprisen cirka halvparten av i Oslo, jf. fig. 19 i vedlegg 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 47

Arbeidsmarked / sysselsetting  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arbeidsstyrke 25458 27725 27709 27459 27398 27581 28280 29088
Yrkesaktive 24914 27208 26998 26876 26908 27221 28008 28784
Arbeidsledige 544 517 711 583 490 360 272 304

Sysselsatte 17913 19750 19522 19641 20039 20339 20919 21407

Lønnstakere bosatt i regionen 22171 24462 24239 23991 24054 24156 24756 25695
Selvstendige bosatt i regionen 2743 2746 2759 2885 2854 3065 3252 3089
Lønnstakere som arbeider i 
regionen 15201 17012 16787 16772 17200 17275 17694 18366
Selvstendige som arbeider i 
regionen 2712 2738 2735 2869 2839 3064 3225 3041

Utpendlere 8770 8943 9663 9431 9337 9430 9790 10127
Innpendlere 1778 1921 2187 2196 2468 2548 2701 2750
Nettopendling -6992 -7022 -7476 -7235 -6869 -6882 -7089 -7377

Indre Østfold næringsregion - arbeidsmarkedssituasjonen - nøkkeltall for 31.12.2000- 31.12.2007

 
Tabell 2: Arbeidsmarkedssituasjonen i Indre Østfold 2000-2007  

 

Sysselsettingsgrad = Antallet arbeidsplasser / antallet yrkesaktive. For Indre Østfold i 2007 
blir regnestykket slik (tallene er hentet fra tabell 2) 

0,74 = 21.407 (sysselsatte) / 28.784 (yrkesaktive) 

Sysselsettingsgraden er relativt lav i Indre Østfold pga de gode pendlermulighetene til Oslo. I 
Halden og Nedre Glomma er eksempelvis sysselsettingsgraden henholdsvis 0,91 og 0,96, 
trolig pga større avstand til Akershus og Oslo.  I Follo er sysselsettingsgraden 0,70. (jf fig 20 i 
vedlegg). 

Fra 2000 og framover til 2007 har sysselsettingsgraden i Indre Østfold hatt en svak økning, 
noe som betyr at det skapes flere arbeidsplasser i regionen enn veksten i antall yrkesaktive. 

Follo har i samme periode hatt en kraftig vekst, noe som trolig skyldes den sterke økningen 
innenfor handelsnæringen, jf fig 20 i vedlegg. 

Arbeidsledighetsstatistikken viser at regionene med gode pendlermuligheter til 
arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet, er mindre sårbare for konjunktursvingninger. Nærheten 
til store arbeidsmarkeder i vest gjorde blant annet at nedleggelsen av Viking i 1991 fikk langt 
mindre konsekvenser enn fryktet.   

Tabell 2 viser blant annet følgende: 

� Arbeidsstyrken i Indre Østfold var i 2007 på 29.088 personer. Dette er en økning på 
3.630 personer fra 2000. 

� Antallet yrkesaktive har i samme periode økt fra 24.914 til 28.784, en økning på 3.870. 

� Som en følge av dette ser vi at antall yrkesaktive har økt mer enn økningen i 
arbeidsstyrken, altså har arbeidsledigheten gått ned. Arbeidsledigheten var på 1,05 
prosent (antall arbeidsledige / arbeidsstyrke). I 2000 var dette tallet 2,14 %. 

� Antall sysselsatte i regionen var i 2007 21.407 personer, en økning på 3.494 personer 
fra 2000, da tallet var 17.913. Dette betyr at det er skapt 3.494 arbeidsplasser i 
regionen i perioden fra 2000 til 2007. 
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� Av de 28.784 yrkesaktive i regionen, var 25.695 lønnstakere og 3.089 var selvstendige 
næringsdrivende. 

� Av lønnstakerne var det 71 % som arbeidet i regionen (18.366 / 25.695) 

� Av de selvstendige næringsdrivende var det 98 % som arbeidet i regionen (3.040 / 
3.089) (Disse domineres av håndverkere og bønder) 

� 35 % pendlet ut av Indre Østfold for å jobbe (10.127 / 28.784) 

� 2.750 pendlet inn til Indre Østfold for å jobbe 

� Netto pendling var på -7.377 personer.  

� Utpendlere har økt med 1.357 personer i perioden (10.127 – 8.770). 

� Innpendlere har økt med 972 personer i perioden (2.750 – 1.778). 

� Netto utpendling av Indre Østfold har økt med 385 personer i perioden. 

� En tolkning av de tre ovenstående punktene kan være: Antall yrkesaktive har i 
perioden økt med 3.870, mens netto utpendling kun har økt med 385 personer i 
perioden. Det må bety at det er skapt mange nye arbeidsplasser i Indre Østfold i 
perioden? 

 

Arbeidspendling  

Viktig forutsetning: Arbeidspendling til og fra utlandet er ikke med i statistikken.  Det  
pendler inn 342 stk fra Sverige hovedsakelig til Marker og Eidsberg kommuner. 

Indre Østfold næringsregion - antall arbeidspendlere 
2000-2007
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Figur 3: Antall arbeidspendlere 2000-2007 

Det er viktig å merke seg at arbeidspendlingen ut av regionen er økende, men nettopendlingen 
viser mindre økning.  Det betyr at innpendlingen til regionen er økende, noe som igjen betyr at 
regionen byr på flere arbeidsplasser enn tidligere. 
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Arbeidspendling (ant pers) fra Indre Østfold næringsregion 2007 (ekskl. 
utlandet) 

  

Arbeidssted 

Indre Østfold 
nærings-
region 

Andre Østfold-
regioner 

Akers-
hus 

Oslo Resten 
av 
landet 

B
os

te
d 

Indre Østfold 
næringsregion 18657 2269 3337 3871 611 

Tabell 3 viser arbeidspendling fra Indre Østfold i 2007 
 
 A r b e i d s s t e dI n d r e  Ø s t f o l d  n æ r i n g s r e g i o nI n d r e  Ø s t f o l d  n æ r i n g s r e g i o n 1 8 6 5 7A n d r e  Ø s t f o l d r e g i o n e r 1 3 7 1A k e r s h u s 7 3 4O s l o 3 2 5R e s t e n  a v  l a n d e t 3 2 0

A r b e i d s p e n d l i n g  ( a n t  p e r s )  t i l  I n d r e  Ø s t f o l d  
n æ r i n g s r e g i o n   2 0 0 7  ( e k s k l  u t l a n d e t )

B
os

te
d

 
Tabell 4 viser arbeidspendling til Indre Østfold i 2007 

 

Det naturlige trafikale bevegelsesmønsteret i Indre Østfold er øst-vest langs E18 og med 
jernbane.  Det oppfattes som greit å bevege seg i den retningen, men det oppfattes som 
tungvint å bevege seg nord-syd i fylket, for eksempel mellom Nedre Glomma og Indre 
Østfold. Det skyldes både veistandard og kollektivtilbudene. Tilfanget av arbeidsplasser er 
naturlig nok betydelig større i og rundt Oslo, og dette er en av hovedårsakene til stor 
utpendling, stor tilflytting og også relativt stor bufferevne til å takle endringer i antall 
arbeidsplasser i regionen.  Bevegelsesmønsteret av sysselsatte bosatt langs E18 og østre linje 
spesifiseres ytterligere i tabellene 5 og 6. 
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Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad HobølAremark 291 29 1 4 7 1 16Marker 8 1043 7 16 9 85 280 21 5Rømskog 11 159 4 2 2Trøgstad 13 1082 26 272 444 10 24 9Spydeberg 1 8 979 240 80 24 9 86Askim 17 1 45 255 3339 588 68 32 100Eidsberg 68 1 146 110 646 2883 16 147 30Skiptvet 1 4 137 278 85 632 9 20Rakkestad 3 16 26 14 130 250 9 2383 7Hobøl 2 6 135 116 34 12 4 544Halden 57 13 1 7 5 19 30 7 95 7Nedre Glommaregionen 4 10 1 26 39 105 115 56 451 29Mosseregionen 1 3 51 72 22 31 30 84Folloregionen 1 11 1 10 91 121 45 17 18 89Akershus minus Follo 0 28 29 55 23 76 89 3 21 6Oslo 2 6 2 11 50 133 59 10 17 35Resten av landet 1 15 1 20 55 113 44 12 49 10

Arbeidssted
B

os
te

d
Pendlermatrise - antall sysselsatte i kommunene i Indre Østfold næringsregion etter bosted - 1.1.2008

 

 SUM:   367     1285      203     1470    1983   5747     5057     908      3326    1061   

Tabell 5: Pendlermatrise, antall sysselsatte i kommunene i Indre Østfold etter bosted 1.1.2008 

Eksempel: Det er 51 personer som er bosatt i Mosseregionen som arbeider i Spydeberg. Av de 
1983 som arbeider i Spydeberg, er 110 stk bosatt i Eidsberg. Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad HobølAremark 291 8 0 0 0 0 0 0 3 0Marker 29 1043 11 13 1 17 68 1 16 2Rømskog 0 7 159 0 0 1 1 0 0 0Trøgstad 1 16 4 1082 8 45 146 4 26 6Spydeberg 4 9 0 26 979 255 110 137 14 135Askim 0 85 2 272 240 3339 646 278 130 116Eidsberg 7 280 2 444 80 588 2883 85 250 34Skiptvet 1 0 10 24 68 16 632 9 12Rakkestad 16 21 0 24 9 32 147 9 2383 4Hobøl 0 5 0 9 86 100 30 20 7 544Halden 307 26 0 2 3 11 14 5 115 1Nedre Glommaregionen 41 49 4 67 47 184 192 139 508 34Mosseregionen 1 17 0 30 52 110 58 92 52 108Folloregionen 2 20 3 85 398 789 225 170 52 671Akershus minus Follo 10 48 106 214 70 198 108 30 52 86Oslo 20 102 28 310 583 1254 528 189 208 649Resten av landet 7 24 4 63 61 163 126 37 71 55

Bosted

A
rb

ei
ds

st
ed

Pendlingsmatrise - antall bosatte i kommunene i Indre Østfold næringsregion etter 
arbeidssted - 1.1.2008

 

                  SUM:                     737    1760       323   2651      2641  7154     5298     1828   3896     2457 

Tabell 6: Pendlermatrise, antall sysselsatte i kommunene i Indre Østfold etter arbeidssted 1.1.2008 
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Eksempel: Det er 52 som er bosatt i Spydeberg og som arbeider i Mosseregionen. Av 
Spydebergs 2641 sysselsatte, er det 80 som arbeider i Eidsberg. 

 

Utpendlingen: 

Av regionens 28.745 arbeidstakere (2007) finner 18.657 (65 %) arbeid innenfor regionen, 
drøye 10.000 stk eller ca 35 % pendler ut av regionen for å arbeide. 2.269 (8 %) finner arbeid i 
andre Østfoldregioner, 7.208 stk (25 %) arbeider i Oslo og Akershus.  Resten, 611 stk (2 %) 
arbeider andre steder, jf tabell 2. 

Av tabell 6 ser vi at arbeidspendling betyr mye for enkelte kommuner.  I Aremark arbeider for 
eksempel flere i Halden kommune enn i egen bostedskommune.   Hele 102 stk (6 %) reiser 
helt fra Marker til Oslo for å arbeide.  For Rømskog er nabofylket en viktig arbeidsplass, 34 % 
reiser til Akershus.  En stor andel, 17 %, av de sysselsatte som bor i Trøgstad arbeider i 
Eidsberg. I kommunene Spydeberg og Askim reiser en stor andel til Oslo, hhv 22 % og 18 %.  
I Eidsberg arbeider 12 % i Askim.  I Skiptvet arbeider 15 % i Askim og 8 % i Nedre 
Glommaregionen, i Rakkestad reiser 13 % til Nedre Glommaregionen. I Hobøl reiser 78 % ut 
av kommunen for å arbeide, 69 % av pendlerne (57 % av de sysselsatte) reiser til Follo og 
Oslo.  

Innpendlingen 

Til sammen 2.750 personer pendlet 1.1.2008 inn til regionen (pendling fra utlandet er ikke 
medregnet, men det oppgis at 342 stk pendler inn fra Sverige), ca halvparten av disse kommer 
fra andre regioner i Østfold. 

 

Næringsstruktur  

 

Indre Østfold næringsregion - sysselsettingsutviklingen for noen 
utvalgte grupper av bransjer (1986-2007) - ant syssels.
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Figur 4: Sysselsettingsutviklingen for noen utvalgte grupper av bransjer (1986-2007) 
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Figur 4 viser at den største veksten i perioden 1986-2007 har vært innenfor offentlig sektor, 
med ca 50 % økning.  Den største nedgangen har vært innenfor primærnæringene. 

 

Antall sysselsatte i 2003-2007 i Indre Østfold innenfor de 7 største bransjene 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Kommunal tjenesteyting 5148 5126 5204 5411 5475 

Varehandel 2853 2986 3106 3201 3283 

Bygg og anlegg 1797 1842 1947 2125 2131 

Privat tjenesteyting 1257 1356 1440 1442 1577 

Jordbruk 1351 1321 1372 1384 1390 

Land- og lufttransport 995 1086 1132 1085 1146 

Næringsmiddelindustri 1066 1069 1038 991 1014 

Tabell 7: Antall sysselsatte i 2003-2007 i Indre Østfold innenfor de 7 største bransjene 

 

Tabell 7 viser at det har vært sterkest vekst av antall sysselsatte innenfor kommunal sektor, 
varehandel, bygg- og anlegg og privat tjenesteyting (full oversikt finnes i fig 24 og 25 i 
vedlegg 1).  

Næringsmiddelindustri har gått noe ned, noe som synes vanskelig å forklare blant annet ut fra 
veksten hos Nortura Hærland.  Hovedforklaringen ligger trolig i at statistikken ikke omfatter 
utenlandsk arbeidskraft, og vi vet at nettopp hos Nortura Hærland arbeider det mange 
utlendinger, særlig svensker. Nedgangen i antall sysselsatte skyldes nok også at andre 
bedrifter er lagt ned i perioden – for eksempel Diplom-Is i Rakkestad. Statlig tjenesteyting har 
også gått ned, regionen har mistet statlige stillinger i Vegvesenet (er blitt Mesta) og 
Opplysningen er lagt ned i Askim.  

I Indre Østfold er det en høyere andel av ansatte i kommunal sektor enn i de øvrige regionene, 
se fig 26 i vedlegg 1.  Det kan komme av at det er mange små kommuner i Indre Østfold. 
Kommunene må utføre en del basisoppgaver, noe som fører til at små kommuner vil få en 
større andel ansatte innenfor kommunal sektor.   

Det er en betydelig større andel som arbeider innenfor jordbruk enn i de andre regionene, 
likeledes innenfor næringsmiddelindustri.  

Innenfor varehandel ligger Indre Østfold på linje med de andre regionene i Østfold, men blir 
kraftig slått av Follo-regionen, hvor Ski har blitt et betydelig handelssentrum.  Det ligger også 
et stort handelsområde på Vinterbro i Ås kommune. 

Det er en stor andel selvstendig næringsdrivende i Indre Østfold i forhold til de andre 
regionene, noe som nok hovedsakelig skyldes at det er mange bønder, og at de er registrert 
som enkeltpersonforetak. 
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bosatte sysselsatte underskudd (+)/ 
overskudd (-) på 
arbeidplasser 

Salgs- og serviceyrker 7319 5674 1645

Høyskoleyrker 5012 3656 1356

Kontoryrker 2559 1420 1139

Håndverkere 3681 2618 1063

Akademiske yrker 2037 1182 855

Andre yrker 1704 1213 491

Lederyrker 1667 1181 486

Operatører, sjåfører mv. 3446 3057 389

Bønder, fiskere mv. 1348 1402 -54

Antall yrkesaktive bosatt og sysselsatt i Indre Østfold næringsregion fordelt på yrker (2007)

 
Tabell 8: Antall yrkesaktive bosatt og sysselsatt i Indre Østfold fordelt på yrker 

Tabell 8 viser at det er et underskudd på arbeidsplasser innen diverse yrkesgrupper, særlig i 
salgs- og serviceyrker, høyskoleyrker, kontoryrker og for håndverkere.   

Det settes ofte fokus på det lave utdanningsnivået i Indre Østfold.  Denne oversikten viser 
imidlertid at det er underskudd på arbeidsplasser, og ikke underskudd på kompetente 
mennesker. Folk med slike fagbakgrunner må mao. reise ut av regionen for å finne arbeid som 
samsvarer med den utdanningen de har. 

Historisk sett er Indre Østfold et industri- og landbruksområde, og det er få arbeidsplasser 
innenfor helse, forskning, statlige forvaltningsorganer som typisk krever personell med høyere 
utdanning. 

På grunn av underskuddet i en rekke arbeidsplasser i forhold til den kompetansen 
befolkningen har, er regionen dermed i den teoretiske luksussituasjonen at den på sikt kan 
regne med å få bemannet mange typer virksomheter, og dermed har god mulighet til å forme 
det næringslivet som er ønsket i regionen hvis det etableres bestemte typer arbeidsplasser.  
Ved å endre næringsstrukturen mot bransjer det er underskudd på i regionen, kan man mao. 
samtidig endre utdannelsesnivået på befolkningen. 

 
Etableringer 
Etableringsfrekvensen (antall nyetableringer i prosent av eksisterende foretak) i Østfold er 
omtrent som landsgjennomsnittet, ca 7 %.  Indre Østfold er den regionen med høyest 
etableringsprosent - 8 % - i Østfold i tidsrommet 2001-2004. Innen regionen varierer den 
imidlertid kraftig. Rakkestad og Eidsberg har høyest etableringsprosent, mens Aremark og 
Rømskog har lavest. Det er imidlertid i Indre Østfold lavest tilvekst av bedrifter i forhold til i 
de øvrige regioner i Østfold, det skyldes avgang både blant de etablerte, og blant de 
nyetablerte (Telemarksforskning).  
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Figur 5: Etableringsfrekvens i regionene på Østlandet i 2007.   
Tallene til venstre er regionens rangering mht gjennomsnittlig  
etableringsfrekvens i årene 2003-2007 (Telemarksforskning) 
 
Figur 5 viser at Indre Østfold hadde en 18. plass i etableringsfrekvens i 2007.  
Gjennomsnittlig for årene 2003-2007 er en 50. plass. (Etableringsfrekvensen er antall 
nyregistrerte foretak i ett år i prosent av eksisterende foretak i begynnelsen av samme år). 
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Figur 6: Sum av rangering med hensyn til attraktivitet og næringsutvikling  
i perioden 2005-2007.  Tallene til venstre viser først rangering på næringslivsindeksen  
2005-2007, og dernest attraktivitetsbarometeret 2005-2007 (Telemarksforskning). 
 
 
Figur 6 viser at Indre Østfold er rangert på 33. plass på næringslivsindeksen blant 83 regioner 
i Norge, og på 6. plass på attraktivitetsbarometeret.  Som et resultat av et veid gjennomsnitt, 
ligger Indre Østfold på en 9. plass.  
(Næringslivsindeksen er sammensatt av fire indikatorer: andel lønnsomme foretak, andel 
foretak med vekst, etableringsfrekvens, næringstetthet. Attraktivitetsbarometeret er basert på 
regionenes nettoflytting, fratrukket den statistiske effekten av endringer i det lokale 
arbeidsmarkedet.  Det er innenlands nettoflytting som er utgangspunktet, det vil si at inn- og 
utvandring ikke er med her). 
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Figur 7: Andel lønnsomme foretak i regionene på Østlandet i 2007.  Regionenes  
rangering mht lønnsomhet i de fem siste årene blant de 83 regionene i Norge er  
vist til venstre (Telemarksforskning). 

 
Figur 7 viser at Indre Østfold er den regionen i Norge som i 2007 hadde størst andel 
lønnsomme foretak. I årene 2003-2007 ligger Indre Østfold på en gjennomsnittlig 9. plass. 
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Samferdsel: 
 
Stamveier 
Trafikken på E18 gjennom Indre Østfold har hatt en årlig økning på 3 % de siste 10 årene, noe 
som er betydelig større enn andre stamveier i Norge.  Vekstraten pr år har de aller siste årene 
vært mellom 4 og 5 %. Kun E6 i Østfold kan oppvise større økning. Ved nyprosjektering av 
E18, legges imidlertid en trafikkøkning på 2 % til grunn. Nedenfor i figur 8 er 
trafikkutviklingen vist med ulik trafikkvekst.  Utgangspunktet er årsdøgntafikken (ÅDT) på 
E18 øst for Spydeberg i 2008 som var 13.770 stk. I år 2025 er ÅDT med 2 % årlig vekst 
20.049 kjøretøy (planleggingsnivå). Med 4 % årlig vekst, er ÅDT i 2025 27.897 kjøretøy 
(reell prognose), en forskjell på nesten 8.000 kjøretøy. 
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Figur 8 Trafikkutvikling på E18 øst for Spydeberg med ulike vekstanslag i ÅDT (Vegkontoret i Østfold) 
 
 
Tverrforbindelser:  
Det er besluttet at hovedtverrforbindelsen mellom Ytre og Indre Østfold skal være RV 111 og 
RV 22 (Sarpsborg-Rakkestad-Mysen-Trøgstad). Traseen er prioritert i Nasjonal Transportplan 
2002-2011.  De andre tverrforbindelsene, RV 120, RV 115 og RV 21, skal opprettholde en 
”tjenlig standard”. RV 120 (Moss – Elvestad) er riktig nok gitt den nest høyeste status blant 
tverrforbindelsene. Tverrforbindelsene innehar pr dd til dels en lav standard, og medvirker til 
at hovedtransportretningen fra Indre Østfold er øst-vest. Generelt er tilstanden på riksvegene i 
Østfold blant landets dårligste, med størst andel ”Nei-standard” (Tilstandsanalyse av 
vegnettet, TAV). 
 

 
Jernbane: 
Jernbanetrafikken foregår langs Østre linje, fra Tomter i nordvest til Rakkestad i sør-øst.  
Rakkestad betjenes kun med to togavganger i døgnet. Strekningen er totalt 80 km, hvor intet 
er dimensjonert for hastighet over 100 km/time.  
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Passasjerutviklingen på Østre Linje har vært slik i perioden 1998 til 2007: 
 

År Antall 
passasjerer 

1998 539.000 
1999 581.000 
2000 546.000 
2001 510.000 
2002 464.000 
2003 489.000 
2004 475.000 
2005 445.000 
2006 345.000 
2007 325.000 

Tabell 7: Passasjerutviklingen på Østre Linje 1998-2007 (kilde: NSB) 
 
 
Tabell 7 viser at passasjertrafikken har falt med ca 40 % fra 1998 til 2007. For å kunne 
sammenlikne med trafikkutviklingen med buss for samme strekning, se neste kapittel, så har 
nedgangen i tidsrommet 2002-2007 vært 30 %.  Antall passasjerer med buss på samme 
strekning og i samme tidsperiode, økte med 48 %.  
 
Passasjertrafikken med tog i Norge er ellers økende, mens den for Østre linje er nedadgående.   
 
Ca 44 % av arbeidsstokken i Indre Østfold arbeider utenfor regionen.  Hoveddelen av disse 
reiser vestover til Akershus og Oslo.  Mange av disse tar tog fra Mysen, Askim, Spydeberg, 
Knapstad og Tomter, men utviklingen er at toget taper i konkurranse med buss og privatbil, se 
også tabell 6. Regulariteten for Østre Linje er etter hvert blitt mye bedre, men reisetiden er i 
realiteten den samme som den har vært de siste 30-40 årene.  
 
Den materielle utviklingen på Østre Linje de siste år har vært ubetydelig.  Det er satt inn nye 
togsett, men traseen med kurvatur og underlag er dimensjonert for en trafikkmengde og et 
materiell som er tidsmessig passert for mange decennier siden. Hovedgrunnen til at reisetiden 
til Oslo er den samme som den har vært de siste 30-40 årene, er manglende utbygging på 
strekningen Ski-Oslo.  Her er trafikken svært stor, strekningen har dobbeltspor, men med 
ingen vesentlige moderniseringer, noe som gjør strekningen til en flaskehals. Arbeidet med 
ytterligere et dobbeltspor på strekningen Ski – Oslo må prioriteres for å få ned reisetiden, og 
også for eventuelt å øke frekvensen av avganger på Østre Linje.  
 
Det er i Nasjonal Transportplan ikke avsatt midler til annet enn vedlikehold på Østre Linje.  
For strekningen Ski-Oslo er det under prosjektering, og delvis ferdigprosjektert, planer for 
nytt dobbeltspor.   
 
I NTP 2006-2015 er følgende større anlegg oppført på Østfoldbanen, som også vil bedre 
forholdene for Østre linje:  
 
Kolbotn - Ski, nytt dobbeltspor inkl Ski stasjon, byggestart (1. periode) 
Oslo - Kolbotn, nytt dobbeltspor, påbegynnes (2. periode) 
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Buss: 
Det er tilbud av bussreiser langs aksen øst-vest.  Bevegelser med kollektivtrafikk i nord-
sydgående retning, er svært tungvint da tilbudet er meget lite, og er ved siden av 
veistandarden, medvirkende til få bevegelser nord-syd i Østfold. 
 
Reisende med timeekspressen på E18:  
 

År Antall 
passasjerer 

2002 229.420 
2003 285.621 
2004 304.022 
2005 313.901 
2006 331.130 
2007 340.260 
Tabell 8: Passasjerutvikling med timeekspressen  
langs E18 (kilde: Nettbuss) 2002-2007 
 
Tabell 8 viser at økningen i passasjertrafikken med buss langs E18, har økt med 48 % fra 
2002 til 2007.  
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1.01.01.01.0 Reiseliv IndreReiseliv IndreReiseliv IndreReiseliv Indre    ØstfoldØstfoldØstfoldØstfold    
 
Reiseliv Indre Østfold ble startet i 1996/1997. Foranledningen for dette var at 
reiselivsaktører og enkelte kommuner tidligere hadde dannet et reiselivslag, og at 
man etter hvert så behov for å videreutvikle dette.  
 
1.11.11.11.1    FormålFormålFormålFormål    
 
I følge organisasjonens vedtekter er formålet med organisasjonen som følger; 
    
”Reiseliv Indre Østfold er et fellesorgan for de bedrifter, organisasjoner, institusjoner 
og kommuner som har interesse knyttet til reiselivsnæringen innen lagets 
virkeområde. 
 
Reiseliv Indre Østfold skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser 
arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen til beste for bedrifter, arbeidstakere 
og samfunnet. 
 
Organisasjonen skal påvirke retningslinjer og rammebetingelser for næringen og 
fremheve reiselivsnæringens rolle overfor samfunn og myndigheter”. 
 
1.21.21.21.2    VirkeområdeVirkeområdeVirkeområdeVirkeområde    
 
§2 i Reiseliv Indre Østfold sine vedtekter definerer organisasjonens 
virksomhetsområde på følgende måte; 
 

a.a.a.a. Drive produktutvikling og aktiv markedsføring og salg av 
medlemmenes produkter, og opptre som den lokale reiselivsnærings 
felles interesseorganisasjon og talerør. 
 

b.b.b.b. Utøve konsulentvirksomhet og fremskaffe kompetanse på de 
områder hvor reiselivsnæringen og myndighetene har behov for 
assistanse. 
    

c.c.c.c. Søke kontakt med andre bransjer og næringer utenfor 
reiselivsnæringen med sikte på forståelse og samarbeid på tvers av 
skiller. 
    

Reiseliv Indre Østfold skal tilrettelegge sin daglige og praktiske virksomhet slik at 
ovennevnte formål og oppgaver blir ivaretatt, enten gjennom egen virksomhet eller 
gjennom organisert samarbeid med andre. 
 
1.31.31.31.3 MedlemskapMedlemskapMedlemskapMedlemskap    
 
Som medlemmer av Reiseliv Indre Østfold kan opptas bedrifter, enkeltpersoner, 
institusjoner, organisasjoner og kommuner med tilknytning til, eller med interesse for 
reiseliv innen lagets område. 
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2.02.02.02.0 Reiseliv Indre Østfold i dagReiseliv Indre Østfold i dagReiseliv Indre Østfold i dagReiseliv Indre Østfold i dag    
 
2.1 BemanningssituasjonBemanningssituasjonBemanningssituasjonBemanningssituasjon 
 
Reiseliv Indre Østfold hadde frem til høsten 2000 én person ansatt til å drifte 
organisasjonen etter styret og medlemmenes ønsker. Fra og med høsten 2000 har 
Østfold Bedriftsenter AS i Askim vært forretningsfører, og ledet den daglige driften av 
organisasjonen. Frem til sommeren 2006 har RIØ gjennom Østfold Bedriftsenter AS, 
blitt bemannet av en person i 60 % stilling.  
 
2.2 VirkeområderVirkeområderVirkeområderVirkeområder 
 
Blant annet på grunn av økonomi og begrensede ressurser ellers, har Reiseliv Indre 
Østfold sin virksomhet frem til dag i hovedsak vært knyttet til ett hovedområde, 
nemlig internmarkedsføring. 
 
Med internmarkedsføring i denne sammenheng menes; 

- markedsføring mot reiselivsaktører og kommuner som potensielle medlemmer 
i Reiseliv Indre Østfold  

- markedsføring av medlemmer og tilbud overfor innbyggere i Indre Østfold. 
Reiseliv Indre Østfold er av den oppfatning at for at Indre Østfold skal kunne 
settes på kartet som et attraktivt reisemål, må innbyggere i regionen være 
stolte av tilbudet og regionen. For å kunne være stolte og for å kunne 
markedsføre Indre Østfold og tilbudene i regionen på en positiv måte, må man 
kjenne til hva som finnes. Kjennskap til tilbud på tvers av kommunegrenser, og 
også innenfor egen kommunen, har vært mangelfull. 

- markedsføring av reiseliv som en attraktiv, lønnsom og innovativ næring 
spesielt mot kommunene i Indre Østfold. Dette for at kommunene skal legge 
forholdene til rette for utvikling, og for etablering av denne næringen i egen 
kommune 

-  kontakt med offentlige institusjoner, som Innovasjon Norge, Østfold 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold, med tanke på fremtidige 
utviklingsstrategier og samarbeid 

 
 
Videre gjennomfører Reiseliv Indre Østfold årlig følgende aktiviteter; 
 

- produksjon av regionbrosjyren Opplev Indre Østfold med et opplag på ca 
40.000 stk norsk, 3.000 engelske og 3.000 tyske 

- distribusjon av regionbrosjyre til samtlige husstander i Indre Østfold, samt 
gjennom kommunene og gjennom næringsaktørene i RIØ 

- medlemsmøter med ulike tema og besøk hos medlemmer 
- deltakelse på messer 
- presentasjon av regionen de to innfartsårene til Østfold, Svinesund 

Infosenter og EuroTax Payback (Ørje-Hån) 
- utvikling og oppdatering av regionens reiselivsportal www.visitindre.no   
- utsendelse av Medlemsnytt minimum 4 ganger i året til næringsaktører og 

kommuner 
- samarbeid med reiselivsorganisasjonene i Østfold 
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2.32.32.32.3 MedlemskapMedlemskapMedlemskapMedlemskap    
 
Samtlige 10 kommuner i Indre Østfold er i dag medlemmer i Reiseliv Indre Østfold, 
sammen med om lag 60-70 næringsaktører. Antallet medlemmer har aldri tidligere 
vært så høyt, og oppfatningen er at Reiseliv Indre Østfold er blitt et kjent begrep. 
 
De 10 kommunene utgjør omtrent halvparten av Østfold i areal, men av fylkets omlag 
250.000 innbyggere, tilhører kun ca 55.000 av dem Indre Østfold. Ingen av Indre-
kommunene har egne ansatte med ansvar for reiseliv, og det varierer fra kommune til 
kommune hvilken instans/virksomhet som forholder seg til Reiseliv Indre Østfold.  
 
Når det gjelder de øvrige medlemmene i Reiseliv Indre Østfold, mellom 60 og70 
næringsaktører pr i dag, er dette i all hovedsak små og mellomstore virksomheter. 
Svært mange av disse driver virksomheten ved siden av annet arbeid, eller det er 
snakk om ideelle organisasjoner som brenner for sin interesse/hobby, og for utvikling 
av denne. 
 
 
3.03.03.03.0 Reiselivsplan for Indre Østfold Reiselivsplan for Indre Østfold Reiselivsplan for Indre Østfold Reiselivsplan for Indre Østfold     
 
For å kunne drive Indre Østfold videre frem mot å bli et attraktivt og 
konkurransedyktig reisemål, og for at administrasjonen skal kunne jobbe målrettet og 
på en måte som kan evalueres, ønsker Reiseliv Indre Østfold å utarbeide en 
reiselivsplan med konkrete strategier i henhold til valgte målsettinger og tiltak.   
 
Reiselivsplanen innebærer at det må gjøres prioriteringer i forhold til satsninger. Med 
så mange små og mellomstore aktører vil det alltid være vanskelig å gjøre alle til lags, 
men det vil være avgjørende å velge ut noen satsninger for å kunne prioritere og 
videre løfte disse. Utfordringen videre vil være å få alle til å forstå at selv om man gjør 
prioriteringer, og ikke alle føler seg like synlige i første omgang, så vil det på sikt også 
føre til ringvirkninger for alle andre også. 
 
Konsulentselskapet MIMIR AS har på oppdrag av RIØ utarbeidet et strateginotat som 
ligger til grunn for de valgene organisasjonen vil ta i tiden fremover. Reiselivsplanen 
bygger i hovedsak på dette. Vedtektsfestede og mer driftsmessige oppgaver nevnes 
kun kort.  
 
Administrasjonens forslag til reiselivsplan følger på de neste sidene i dette 
dokumentet. Planen består av: 

• en kortversjon av Mimir sitt strateginotat. Dette utgjør bakteppet for det 
operative arbeidet 

• En strategidel og tiltaksdel som sier hvordan RIØ skal gjennomføre prioriterte 
tiltak 

 
I tillegg skal det utarbeides prosjektbeskrivelser for de større tiltakene der det er 
nødvendig. Prosjektbeskrivelsene skal så langt som mulig utarbeides sammen med de 
aktører som er viktige for gjennomføringen. Det skal i prosjektbeskrivelsene også 
beskrives hva slags rolle RIØ skal ha i arbeidet. Vanligvis vil RIØ sin rolle være å ha en 
sekretariats- og koordineringsfunksjon, men RIØ vil også kunne ha en 
prosjektlederfunksjon. 
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Arbeidet med utvikling av prosjektbeskrivelser og gjennomføring av de ulike 
strategiene og tilhørende tiltak, skal rapporteres til styret i RIØ - på den måten som er 
nødvendig i forhold til RIØs rolle i det enkelte prosjekt.   
 
Strategiplanen skal med dertil hørende tiltak minimum gjennomgås en gang pr år. 
Både strategiene og tiltakene rulleres ved behov.   
 
Det er viktig å presisere at strategiene og tiltakene tar utgangspunkDet er viktig å presisere at strategiene og tiltakene tar utgangspunkDet er viktig å presisere at strategiene og tiltakene tar utgangspunkDet er viktig å presisere at strategiene og tiltakene tar utgangspunkt i at næringen t i at næringen t i at næringen t i at næringen 
og kommunene engasjerer seg, og er delaktige i utviklingsarbeidet og de ulike og kommunene engasjerer seg, og er delaktige i utviklingsarbeidet og de ulike og kommunene engasjerer seg, og er delaktige i utviklingsarbeidet og de ulike og kommunene engasjerer seg, og er delaktige i utviklingsarbeidet og de ulike 
tiltakene og prosjektene. tiltakene og prosjektene. tiltakene og prosjektene. tiltakene og prosjektene.     
 
 

REISELIVSPLAN FOR INDRE ØSTFOLDREISELIVSPLAN FOR INDRE ØSTFOLDREISELIVSPLAN FOR INDRE ØSTFOLDREISELIVSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD    
    
1. 1. 1. 1. BakgrunnBakgrunnBakgrunnBakgrunn            
    
Situasjonsanalyse, trender og potensial for Indre ØstfoldSituasjonsanalyse, trender og potensial for Indre ØstfoldSituasjonsanalyse, trender og potensial for Indre ØstfoldSituasjonsanalyse, trender og potensial for Indre Østfold    
Mimir sitt strateginotat for Indre Østfold ligger vedlagt denne planen, men 
hovedtrekkene gjentas her; 
 
”Indre Østfold har i dag en usynlig posisjon som reiselivsområde. Golfbanene samt 
enkelte andre opplevelser og attraksjoner har en del dagsturisme fra Oslo og 
Akershus1. Utover dette har regionen få fordeler av den sentrale lokaliseringen. Det 
finnes imidlertid flere gode enkeltprodukter, ressurser og kompetanse som fremtidig 
utvikling kan knyttes opp mot.” 
 
Trender;Trender;Trender;Trender;        
    
Undersøkelser viser at en stadig større del av husholdningsbudsjettene i den vestlige 
verden brukes til opplevelsesrettet forbruk.  TNS Gallup og Økonomisk Rapport har 
presentert såkalte forventningsindikatorer, dvs målt hva man vil gjøre dersom man får 
bedre råd enn forventet. Indikatoren viser at det å reise ligger opp mot 35%, mens 
under 15% ville betale gjeld og enda færre ville kjøpe bil eller hvitevarer. Det 
illustrerer den trenden som viser at man bruker mer egne penger på kultur, 
opplevelser, reiser, helse & velvære, ekstremsport og ”egne følelser”. Dette er en 
endring som har pågått over tid, men som blir tydeligere og tydeligere. 
 
Når det gjelder reiseliv spesielt har Innovasjon Norge bla utarbeidet følgende trender 
(basert på underlagsmateriell fra World Tourism Organisation): 
 

• Retning av etterspørsel etter opplevelser og det ekte, dvs for eksempel lokal 
kultur og lokal mat er viktig 

• Erfarne turister ønsker å bli beriket - økt kunnskap om kunst, kultur og historie 
• Fokus på opplevelser – ikke bare se, men delta 
• Forventer høy kvalitet til god pris 

                                                 
1 Enkelte av arrangementene på Rudskogen har sannsynligvis et større geografisk 
nedslagsfelt 
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Potensialet knPotensialet knPotensialet knPotensialet knyttet til kortferier yttet til kortferier yttet til kortferier yttet til kortferier     
 
Bedre økonomi, mer fleksibel arbeidstid og innføring av den 5 ferieuke, gjør at antall 
kortferier stadig øker. Et typisk ”ferieår” kan nå slik ut: 
 

• lengste sommerferietur, 2 uker 
• nest lengste sommerferietur, 1 uke 
• høst og vinterferier, 1 uke 
• en rekke kortferier og helgeturer a 2-4 dager 

 
De korte feriene foregår hele året og er normalt interessebasert (for eksempel knyttet 
til ønske om en spesiell opplevelse). Fordi tiden er knapp er kravet til ”effektivitet” 
svært høyt. Pakker er derfor ofte viktige, og bør være: 

• lett å forstå – tydelig markedsføring 
• ha attraktivt innhold 
• riktig pris 
• tilpasset kundenes ønsker og behov 
• godt tilrettelagt – ha det du trenger 
• god logistikk, ingen dødtid 
• enkel å kjøpe (bestille eller booke selv) 

PotensialePotensialePotensialePotensialet knyttet til lengre feriert knyttet til lengre feriert knyttet til lengre feriert knyttet til lengre ferier    
 

Både sesongcampere og hytteeiere representerer en ”ligge-stille-turisme”. Denne 
turismen gir normalt store overrislingseffekter til lokalsamfunnet i form av kjøp av 
varer og tjenester. Tall fra Vestfold viser imidlertid at sesongcampere i liten grad 
besøker museer og lignende der de ferierer.  
Som nevnt tidligere vil etterspørselen fra denne gruppen primært være knyttet til 
varer og tjenester. Disse turistene bidrar ofte til å opprettholde lokale servicetilbud og 
er slik sett attraktive for lokalsamfunnene.  
 
For Indre Østfold vil det største potensialet for å utvikle mer oppholdsturisme være 
knyttet til utvikling av nye områder for hyttebygging samt sesongcamping. De høye 
prisene på fjellet og ved sjøen har i enkelte områder bidratt til økt etterspørsel etter 
hytter i innlandet. Om dette er et reelt potensial for Indre Østfold må vurderes 
nærmere av regionen, den enkelte kommune eller initiativtaker.  

Potensialet knyttet til kurs og konferansemarkedetPotensialet knyttet til kurs og konferansemarkedetPotensialet knyttet til kurs og konferansemarkedetPotensialet knyttet til kurs og konferansemarkedet    
 
Det som i en samlebetegnelse kalles ”kurs/konferansemarkedet” (MICEE) utgjør rundt 
2,6 mill gjestedøgn pr år på norske hotell. Markedet kan deles inn i fire undergrupper 
som presenteres nedenfor. Det er viktig å presisere at det er store gråsoner mellom 
enkelte av segmentene.  
 

• MMMMeetings, dvs. møter, kurs og konferanser  
• IIIIncentiver, dvs. belønningsreiser 
• CCCConventions, dvs. større konferanser og kongresser  
• EEEEvents, dvs. arrangementer 
• EEEExhibitions, dvs. utstillinger og messer 
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En undersøkelse foretatt av Horwath Consulting i 2001 viser også at 75% av alle 
bedriftsarrangement har under 100 deltakere. Selv om det er store uliker mellom de 
ulike segmentene er det noen generelle kjøpekriterier:  
 

• Tilgjengelighet (kort reisetid) viktig. Kan for noen typer arrangement oppveies 
av unikhet i produkter eller opplevelser 

• Aktive opplevelser er viktigere enn passive (særlig i forbindelse med events og 
incentive) 

• Beslutningsprosessene varer fra en uke til ¾ år. Selve arrangementet kan 
ligge enda lenger frem i tid. Behovet for forutsigbarhet er stort 

• Kjedeavtaler fravikes ofte i forbindelse med denne type arrangement. Å få 
oppfylt definerte krav er viktigst.  

• Kurs og konferanser kjøpes ofte direkte fra hotellet. Mer kompliserte 
arrangement som incentives eller events kjøpes ofte gjennom arrangører 
(reisebyrå, ”professional congress organizer” el) 

• Bedriftene gir ofte byråene stor frihet i å foreslå destinasjoner og opplegg. 
Særlig ved incentivreiser er attraksjonskraft viktig 

 
Man kan også som en grov inndeling plassere arrangementene på en skala der 
opplevelser eller faglig innhold er i hver sin ende. Er det viktigste ved arrangementet 
å skape relasjoner og opplevelser for deltakerne vil kunden være tilbøyelig til å velge 
destinasjoner med sterk attraksjonskraft og spektakulære opplevelser. Er 
hovedformålet å formidle et faglig innhold vil sannsynligvis ”rasjonelle” elementer 
som tilgjengelighet og møtelokaler etc. bli tillagt stor vekt. 
 
 
 
 
Formål        Formål relasjoner,  
faglig innhold      opplevelse og ”kick-off” 
 
 
Det er også vanligvis slik at betalingsviljen er høyere  

• for arrangement som skal skape relasjoner og opplevelser enn for strengt 
faglige samlinger 

• for arrangement som er rettet mot kunder og samarbeidspartnere enn mot 
egne ansatte 

 
Et ufravikelig krav når det gjelder kurs og konferanser er at man har 
overnattingsanlegg som tilbyr god standard og service til akseptabel pris. 
Omkringliggende tilbud som lokalisering og attraksjonskraft tilsier at regionen nå 
primært kan ”levere” innenfor arrangement med i faglig innhold. Dette betyr at man 
konkurrerer med bedrifter i hele Oslo-fjordregionen uten særlig andre 
konkurransemidler enn forholdet pris og standard. Nye og unike opplevelsestilbud, 
for eksempel knyttet til Rudskogen Motorsenter, gjør at Indre Østfold på sikt også kan 
tiltrekke seg mer opplevelsesintensive ”kurs og konferanser”. Det er viktig å være klar 
over at konkurransearenaen man da befinner seg på blir mindre prisømfintlig, men 
mer krevende. Svalbard, Røros, Lofoten samt internasjonale destinasjoner kan i 
mange slike sammenhenger være konkurrenter. 
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2.02.02.02.0    Oppsummering av anbefalinger fra Mimir ASOppsummering av anbefalinger fra Mimir ASOppsummering av anbefalinger fra Mimir ASOppsummering av anbefalinger fra Mimir AS    
 
For å starte en utvikling er det viktig å få frem attraktive tilbud og konsepter som kan 
gi ny oppmerksomhet. Dette betyr at man i første omgang må konsentrere seg om et 
fåtall konsepter og tilbud som gir såkalt primær attraksjonskraft, dvs som bidrar til at 
Indre Østfold blir synlig i markedet og deretter ”valgt”. Fordi aktørene til nå har hatt 
lite konkret å samarbeide om, er det også viktig å få på plass samarbeidsrelasjoner, 
eller nettverk, som oppleves som meningsfulle og som kan bidra til videre utvikling.  
 
Anbefalingen er derfor at man prioriterer noen konsepter som kan generere ny 
trafikk og utvikler nettverk i forhold til dette. Som ansees det å være størst potensial 
for å utvikle unike konsepter knyttet til Rudskogen Motorsportsanlegg samt de store 
skogsområdene/vassdraget på grensen mot Sverige. Disse anbefalingene er gitt med 
utgangspunkt i hva som har antatt best attraksjonskraft i markedet. En forutsetning 
for suksess er imidlertid at berørte aktører (eiere med mer) ønsker og evner å få til en 
utvikling.    
 
For å gjøre de mindre attraksjonene mer synlige anbefales det at man mer offensivt 
satser på å selge inn turforslag og dagsturprogram mot definerte målgrupper. Det 
bør også gjennomføres noen administrative grep som sikrer større ressurser til det 
langsiktige arbeidet med utvikling av reiselivet i Indre Østfold. I tillegg bør man 
selvfølgelig følge opp de muligheter som strategien for utvikling av reiselivet i Østfold 
gir. Særlig tenkes her på anbefalingen om å gjøre E18 til et utstillingsvindu for 
fremtidig turisme. 
 
Mimir gir følgende anbefaling vedr. prioriteringer og strategi for reiselivsutviklingen i 
Indre Østfold; 
 

• prioritere utvikling rundt Rudskogen Motorsportsanlegg, samt 
et nettverk i forhold til dette 

• prioritere utvikling rundt skogområdene på grensen samt 
nettverk knyttet til dette 

• lage turforslag og dagsturprogram som kan markedsføres mot 
konkrete målgrupper 

• være en aktiv partner i utviklingsarbeidet som foregår i regi av 
fylkeskommunen, herunder å vurdere alternativer for å gjøre 
E18 til et ”utstillingsvindu” 

• bygge opp en mer slagkraftig organisasjon som kan bidra i 
utvikling av reiselivet i Indre Østfold 
 
 

3.03.03.03.0    Strategi og tiltakStrategi og tiltakStrategi og tiltakStrategi og tiltak    
 

3.1 Markedsstrategi Markedsstrategi Markedsstrategi Markedsstrategi (rekkefølgen er vilkårlig) 
 
Strategi AStrategi AStrategi AStrategi A    Motorsport i Indre ØstfoldMotorsport i Indre ØstfoldMotorsport i Indre ØstfoldMotorsport i Indre Østfold    

Indre Østfold er Norges beste region innen motorsport, og Reiseliv Indre 
Østfold vil bidra til å markedsføre attraktive arrangementer og 
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opplevelser innen motorsport, som igjen bidrar til positiv markedsføring 
av regionen. 
Rudskogen Motorsenter vil med status som nasjonalanlegg være en 
naturlig spydspiss innenfor denne satsningen.  

Målgruppe; 
- motorsportinteresserte i Norge og utlandet 
- bedriftsmarkedet i Østfold, Akershus og Oslo 
- vennegjenger i Østlandsområdet 
- innbyggere i regionen 
 

Strategi BStrategi BStrategi BStrategi B    Produktutvikling og tilrettelegging av naturProduktutvikling og tilrettelegging av naturProduktutvikling og tilrettelegging av naturProduktutvikling og tilrettelegging av natur----    og friluftsaktiviteterog friluftsaktiviteterog friluftsaktiviteterog friluftsaktiviteter    
Indre Østfold-regionen har variert og rikholdig natur- og friluftsliv, men i 
mange områder mangler vi aktører som tilbyr denne typen produkter 
og tjenester. Det er nødvendig med en større grad av tilrettelegging  
o slik at vi kan tilby konkrete produkter og tjenester – og tjene penger 

på disse 
o slik at vi faktisk blir attraktive i markedet – store deler av markedet 

ønsker en sterk grad av tilrettelagte tilbud da de ikke er ”trygge på 
egen hånd” 

o slik av vi i større grad kan kontrollere bruken av naturen rundt oss 
Målgruppe; 

o sesongcampere og hytteeiere i regionen 
o bedriftsmarkedet i Østfold Akershus og Oslo 
o familier med barn på Østlandsområdet 
o vennegjenger på Østlandsområdet 
o innbyggere i regionen 

 
Strategi CStrategi CStrategi CStrategi C    HaldenvassdragetHaldenvassdragetHaldenvassdragetHaldenvassdraget    

Haldenvassdraget og utvikling i, og ikke minst langs vassdraget, er høyt 
prioritert fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen sin side, og Reiseliv 
Indre Østfold ønsker å synliggjøre at dette også er et satsningsområde. 
Det er ønske om økt trafikk av fritidsbåter og kanoer, samt økt antall 
passasjerer på passasjerbåtene som går i vassdraget 

Målgruppe; 
o båtfolk med egen båt 
o barnefamilier på Østlandsområdet, samt Värmland, Dalsland og 

Bohuslän  
o bedriftsmarkedet i Østfold, Akershus og Oslo 
o sesongcampere og hytteeiere i regionen 

 
Strategi DStrategi DStrategi DStrategi D    TurforslagTurforslagTurforslagTurforslag    

Indre Østfold-regionen er preget av mange små aktører som hver for 
seg ikke fremstår som attraktive nok til å utgjøre et reisemål. Ved i større 
grad å samle disse tilbudene, og markedsføre dem som turforslag egnet 
for lag og foreninger mener Reiseliv Indre Østfold det vil være mulig å 
fremstå som et attraktivt dagsturmål med spesielt Østfold, Akershus og 
Oslo-regionen som nedslagsfelt.  
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Målgruppe; 
o lag og foreninger på Østlandsområdet 
o turoperatører på Østlandsområdet 
o vennegjenger på Østlandsområdet 
o bedriftsmarkedet i Østfold, Akershus og Oslo? 
 

 
3.23.23.23.2    Tiltak i forhold til markedsstrategiene;Tiltak i forhold til markedsstrategiene;Tiltak i forhold til markedsstrategiene;Tiltak i forhold til markedsstrategiene;    
 
- kartlegge aktørene i Indre Østfold som driver motorsport i en eller annen 

sammenheng 
-  få oversikt over arrangementer som er planlagt ved de ulike arrangørstedene – 

prioritere de som er publikumsrettet, og markedsføre disse gjennom RIØ sine 
eksisterende kanaler 

-  utvide samarbeidet med Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus i 
forbindelse med produktutvikling i utmarken, og for å øke kjennskapen til dette 
segmentet 

- kontakte kommunene i regionen i forbindelse med produktutvikling i natur og 
utmark, øke oppmerksomheten blant kommunene i forhold til reiseliv som 
næringsutvikling og mulighet for fremtidig næringsvei 

- utvide samarbeidet med Haldenvassdragets Kanalselskap i forbindelse med 
utviklingen av infrastruktur langs vassdraget og for å øke kjennskapen til 
vassdraget  

- avklare bruk av betegnelsene vassdrag kontra kanal i 
markedsføringssammenheng 

- kartlegge systemet bak Naturvårdskortet i Sverige, for å vurdere innføring av 
tilsvarende system i Haldenvassdraget og eventuelt andre sjøsystemer i Indre 
Østfold regionen 

- tilrettelegge for barnefamilier blant annet gjennom prosjektet Opplev 
grenseland; produktutvikling og markedsføring 

- skape nettverk bestående av 5-8 aktører som henvender seg mot 
bedriftsmarkedet, og lage prosjekt med delfinansiering fra det offentlige, og 
drive aktiv markedsføring og salg mot dette markedet hovedsakelig i Oslo-
regionen 

- skaffe oversikt over turoperatører hovedsakelig i Oslo og Akershus og invitere 
til visningstur 

-  produsere konkrete turforslag som man forsøker å selge inn til 
turoperatørmarkedet og deres kataloger 

- opptre som turoperatør selv i forhold til visse grupperinger, lag og foreninger 
og tilby turforslag 

-  produsere tema-opplevelser for spesielle grupperinger som vennegjenger, og 
drive aktiv markedsføring og salg av dette gjennom RIØ sine kanaler. Videre 
må man vurdere andre markedskanaler avhengig av tilgjengelige ressurser. 

-  opplæring av personale ved servicekontor i kommunene, samt 
reiselivsaktørene; Bli kjent i Indre Østfold, samt evt. service-seminar 

- distribuere markedsmateriale til hytteeiere og sesong-campere, blant annet 
Opplev Indre Østfold,  

- gjennomføre markedsaktiviteter i regi av prosjekter som Opplev Grenseland 
med tanke på de prioriterte målgrupper og strategier RIØ har satt 



 72

- ordinære markedstiltak skal gjennomføres i tråd med de valgte strategiene, og 
deltakelse på messer, i kampanjer og lignende skal avstemmes mot prioriterte 
satsninger 

 
3.33.33.33.3    OrganisasjonsstrategiOrganisasjonsstrategiOrganisasjonsstrategiOrganisasjonsstrategi    

 
EEEE    Aktiv deltakelse i satsningen i Østfold fylkeAktiv deltakelse i satsningen i Østfold fylkeAktiv deltakelse i satsningen i Østfold fylkeAktiv deltakelse i satsningen i Østfold fylke    

Østfold Fylkeskommune er i gang med en 3-årig reiselivssatsning med blant 
annet en heltidsansatt prosjektleder. Det vil være svært viktig og nødvendig at 
Reiseliv Indre Østfold deltar i dette arbeidet, og på den måten synliggjør 
satsninger i Indre-regionen. 

 
FFFF    Styrket organiseringStyrket organiseringStyrket organiseringStyrket organisering        

I dag bemannes Reiseliv Indre Østfold med en 60 % stilling gjennom en avtale 
med Østfold Bedriftsenter AS.  

 
På grunn av at flere kommuner i den senere tiden ønsker å styrke 
reiselivsutviklingen gjennom prosjekter og eller satsning på enkeltaktører, 
ansatte Østfold Bedriftsenter fra 1. juni i år en person i 60 % stilling for å 
supplere eksisterende bemanning. Dette var mulig gjennom RIØ sin avtale 
med Indre Østfold Regionråd og deres utviklingsavtale med Østfold 
Fylkeskommune. Dette prosjektet varer i utgangspunktet frem til sommeren 
2008. Med bakgrunn i oppnådde resultater, videre finansiering m.m. vil man 
vurdere mulighetene for å fortsette ordningen. 

 
GGGG Samarbeidspartner for kommuneneSamarbeidspartner for kommuneneSamarbeidspartner for kommuneneSamarbeidspartner for kommunene 
    Reiseliv Indre Østfold skal være en aktiv samarbeidspartner for kommunene i 

Indre Østfold i forbindelse med kommunale tiltak og prosjekter knyttet til 
reiselivsutvikling. 

 
H H H H     Løpende drift og oppgaverLøpende drift og oppgaverLøpende drift og oppgaverLøpende drift og oppgaver    

Reiseliv Indre Østfold skal løpende ha oppmerksomhet på  
oppgaver som er beskrevet i organisasjonens vedtekter; dvs markedsføring, 
relasjons- og alliansebygging, kompetanseutvikling med mer 
 

3.43.43.43.4 TiltakTiltakTiltakTiltak    i forhold til organisasjonsstrategienei forhold til organisasjonsstrategienei forhold til organisasjonsstrategienei forhold til organisasjonsstrategiene    
    

- styreleder deltar i programstyret for reiseliv i Østfold Fylkeskommune sin 
reiselivssatsning 

- administrasjonene deltar i arbeidsgrupper eller lignende i konkrete 
prosjekter som settes i gang gjennom ØFK sitt reiselivsprogram, f.eks. i 
arbeidsoppgaver knyttet til innfallsportene til Norge gjennom Østfold 

- styret i RIØ vurderer årlig avtalen med Østfold Bedriftsenter AS 
- styret i RIØ vil vurdere organisasjonsform 
- styret og administrasjonen vil vurdere muligheten for sommeråpen 

turistinformasjon i henhold til ressurser, behov i markedet og fra aktørenes 
side 

- styret i RIØ og administrasjonen jobber kontinuerlig for å øke 
stillingsbrøken til de som har ansvar for RIØ sin daglige drift og utvikling 
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- administrasjonen må øke egen kompetanse og kunnskap som arrangør av 
turer og events både for foreninger, turoperatører og overfor 
bedriftsmarkedet  

- RIØ deltar i kommunale tiltak og utviklingsprosjekter i dag, bl.a.  
o utviklingen av Høytorp Fort i samarbeid med leietakere på fortet og 

Eidsberg kommune 
o deltakelse i arbeidsgruppen for Middelalderdager på Folkenborg 

Museum i samarbeid med Eidsberg kommune 
o deltakelse i reiselivssatsningen i Rakkestad kommune som 

innebefatter Rudskogen Motorsenter, Lannem Keramikk, 
villmarksopplevelser og museumssamarbeid 

o engasjement i Romsåsen prosjektet i Askim 
o Interreg-prosjektet Opplev Grenseland 
o Innovation Circle 

- fremtidige kommunale tiltak og utviklingsprosjekter avhenger av initiativ fra 
kommuner og aktører, men vil trolig være blant annet; 

o deltakelse i Spydeberg kommune sitt arbeid vedr. motorsport-
opplevelser 

o koordinering av utviklingen av Kulturaksen i Trøgstad kommune 
o videre utvikling, markedsføring og salg av opplevelser i Romsåsen, 

Askim 
o opplevelser i kraftanleggene Vamma, Kykkelsrud og Solbergfoss 
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VEDLEGG 5 
 
 
 

LANDBRUK I INDRE ØSTFOLD MOT 2050 
UTARBEIDET AV JON GUNNAR WENG, ANNE–MARIT NÆSS, 

OLE SVENDSBY OG RUNE MYKLEBUST 
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                                MANGFOLD OG MULIGHETER 
 

           Spydeberg, februar 2009 
 
Diskusjonsgruppe: 
Jon Gunnar Weng Landbrukssjef Hobøl, Spydeberg, Askim (HSA) 
Anne– Marit  Næss Landbrukskontoret HSA 
Ole Svendsby Leder Aremark Bondelag 
Rune Myklebust Arbeidsgruppe Strategisk Næringsplan Indre Østfold 
 
Innledning: 

• Som underlag for diskusjonen har man tatt utgangspunkt i Fylkesmannen i Østfold sitt 
forslag til handlingsplan for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold 2009. 

• Statistisk underlag utarbeidet av Østfold Analyse 
• Landbruket i ”Grenseland” en utfordring av Ole Svendsby 
• Utvikling og trender innen jord og skogbruk, underlag utarbeidet av Rune Myklebust 
 

 
Utgangspunktet for diskusjonsgruppa er å komme opp med strategier og tiltak for 
landbruket i Indre Østfold, sett i sammenheng med arbeidet med Strategisk Næringsplan 
for Indre Østfold. 
 
Landbruksnæringen er den 5. største næringen i Indre Østfold, og er således en viktig næring 
med utgangspunkt i nåværende og fremtidige arbeidsplasser. Videre er landbruket en viktig og 
strategisk næring i forhold til å kunne øke volumet av matproduksjon, og ikke minst å kunne 
ta vare på og skjøtte kulturlandskapet. 
 
Indre Østfoldlandbruket er i likhet med landbruket for øvrig underlagt relativt rigide 
rammebetingelser. Dette betyr at de overordnede rammebetingelsene er lagt på nasjonalt nivå, 
og det å endre disse, krever politisk arbeid på Stortingsnivå. 
Vi tar derfor utgangspunkt i eksisterende rammebetingelser, og fremmer strategier og forslag i 
henhold til dem. Det kan imidlertid bli fremsatt forslag som innebærer at man må jobbe med 
påvirkning både politisk og organisasjonsmessige for å endre eksisterende rammebetingelser 
på litt sikt. 
 
Utfordringer for landbruket i Indre Østfold  
Hvis vi ser på utviklingen i landbruket i Indre Østfold så har det de siste 12 årene blitt 560 
færre gårdbrukere som søker om produksjonstilskudd. Det er en klar trend hvor driftsenhetene 
blir større innen kornproduksjon, og det samme gjelder for grovfôrproduksjon og de som 
driver med dyr. Dette er en ønsket politikk, og er resultatet av den kanaliseringspolitikken som 
er blitt gjennomført de siste 50 årene.  
 
Erkjennelse: 
Skal man få til lønnsomhet i landbruket innefor dagens rammebetingelser er det en 
forutsetning at man kan operere med relativt store enheter 
Fra Fylkesmannens SWOT-analyse kan vi lese følgende: 

• Vi har gunstig vekstbetingelser og sammenhengende produksjonsarealer (Gjelder 
Østfold) Forholdene er nok noe mer differensiert i Indre Østfold 

• Vi har nærhet til store markeder og en god infrastruktur 
• Vi har en betydelig næringsmiddelindustri i nærområdene 
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Dette betyr at det ligger en del gunstige forutsetninger til rette for å øke aktiviteten innen 
de næringene man allerede er gode på.  
 
Virkemidler for økt satsing: 
Landbruksnæringen har i motsetning til andre store næringer i Indre Østfold, som eks. 
varehandel, bygg og anlegg og privat tjenesteyting, større tilgang på offentlige virkemidler 
som direkte støtte til etableringer, bedriftsutvikling, generasjonsskifte og investeringer 
rettet mot prioriterte oppgaver innen næringen. Dette innebærer at Fylkesmannen og 
virkemiddelapparatet har muligheter til å styre utvikling i en ønsket retning. I 
handlingsplanen til Fylkesmannen er det trukket opp en del retningslinjer for hvordan 
disse midlene skal prioriteres og brukes. 
 
Diskusjonsgruppa er relativt samstemt med de prioriteringer, handlinger og 
målsettinger som handlingsplanen legger opp til. Men mener også at man må gå noe 
lengre, ved bl.a. å spisse virkemiddelbruken for å oppnå ønsket målsetting. 
 
I handlingsplanen pkt. 7. Tradisjonelle produksjoner – volumproduksjoner, 
 finner vi under første og andre avsnitt følgende: 
 
”Utviklingen er preget av færre foretak, økende produksjonsvolum og økende 
gjennomsnittsstørrelse. Østfoldjordbrukets sterke sider er preget av svært gode 
naturgitte forhold for produksjon, markedsnærhet, høy kompetanse og en 
næringsmiddelindustri som er et viktig næringsmessig lokomotiv. 
 
De bedriftsrettede BU - midlene må brukes slik at de bygger opp under næringens 
sterke sider. Dette innebærer at allerede eksisterende virksomheter må få mulighet 
til å vokse. Men man bør også legge forholdene til rette for de som ønsker å starte 
opp med nye virksomheter innen de områdene som er prioritert. ” 
 
Dette innebærer at for den som vil satse innenfor disse segmentene, finnes det muligheter 
og virkemidler. Det er imidlertid viktig å se nærmere på rammebetingelsene for de 
forskjellige produksjonsvirksomhetene. 
 
Med dette mener vi det er riktig å ta en gjennomgang av: 

• Konsesjonsgrenser  
• Kvoteordninger 
• Tilskuddsbegrensninger 
• Stimulerende virkemiddel ved samdriftsløsninger (større enheter en 2 drivere) 
 
Dette for å få til en struktur som er rasjonell og kostnadseffektiv, og som stimulerer 
gårdbrukeren til å tenke langsiktig. I den grad man kan påvirke fremtiden, så bør man 
legge til rette for slik tenking når man planlegger i et 40-års perspektiv.  
(Se tilbake til 1950 årene, når man vedtok den utviklingen vi ser resultatet av i dag, har det blitt 
slik man plana?). 

Økologisk produksjon:     
Økologisk matvarer er på full fart inn i de norske hjem, og det er behov for å øke 
egenproduksjonen av disse produktene. Her tror diskusjonsgruppa at man kan gjør mye for å 
øke interessen, og skape økt aktivitet og produksjon. 
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• Er virkemidlene gode nok?  
• Hvordan er det med informasjonsarbeidet?  
• Er det noen ambassadører som markedsfører dette overfor potensielle produsenter og 

konsumenter? 
• Informasjon og aktiv deltakelse fra skolene 
• Kompetanse og muligheter for bedriftsutvikling 
• Bygge opp nettverk av produsenter og ambassadører  
 

Det skjer mye positivt innen økologisk landbruk i Indre Østfold, og flere produsenter har 
lykkes eller er i ferd med å lykkes med sine produkter. Disse trenger støtte og positive signaler 
fra alle som ønsker at økologisk landbruk skal bli en drivverdig virksomhet innen en næring 
som har store utfordringer. 

 
Bioenergi 
Bioenergi er at av flere satsningsområder som er omtalt i handlingsplanen. Selv om det er 
mange gode ordninger og stimulerende tiltak for den næringen, så sliter man med lønnsomhet 
innen denne bransjen.  
 
Konkrete forslag til tiltak er: 

• Se på dagens ordning med bruk av skogfondet, den er i dag ubrukelig når det gjelder 
bioenergi 

• Se på størrelsen for satsene for direkte støtte  
• Se på definisjonen og reglene for støtte i forbindelse av varmesalg 

 
Inn på tunet – grønn omsorg 
Her er det mange muligheter og gode støtteordninger for den som ønsker å starte opp med 
denne type virksomhet., enten det er rettet mot skole, barnevern, helse og omsorg eller andre 
brukergrupper.  
 
Det ses positivt på tanken om å se på muligheten for å etablere et eget høgskolekurs for Inn på 
tunet-tilbydere innen helsefag. 
  
Utfordringen for denne type virksomhet og salg av tjenester innen Inn på tunet, er at 
landbruksnæringen med sin kompetanse, mangler spesialkompetansen rettet mot pedagogikk 
og helserelaterte aktiviteter.  
 
Kjøpere av denne type tjenester setter krav til de tjenestene de skal kjøpe, og at tilbyderne er 
både egnet og innehar den nødvendige kompetanse. Et høgskolekurs innen denne kategorien 
vil derfor åpne muligheten for flere tilbydere. Dette betyr igjen økt aktivitet på gårdene, som 
har positive ringvirkninger. 


