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1. SAMMENDRAG 
Denne planen gir en innføring i status for 
landbruket i Lillehammer-regionen og ser på 
utfordringer og muligheter for landbruket 
framover. Det er utarbeidet egne målset-
ninger og strategier og tiltak for å nå målene. 
 
Planen har en offensiv visjon for landbruket, 
med ønske om høyere status og økt 
produksjon og verdiskaping fra det som er den 
mest grunnleggende næringa for vår 
eksistens.  
 

Visjon: Regionen har et offensivt landbruk 
med økt produksjon og verdiskaping som 
gir en høyere status i samfunnet 
 
Verdiskapingen kan økes blant annet ved 
større volumproduksjon eller ved produksjon 

av spesialprodukter. En høyere status vil gi 
næringa et løft, både for de som har sitt 
arbeid der, men også for de som ønsker å 
komme inn i næringa. 
 
For matproduksjonen er det viktig å beholde 
de dyrka og dyrkbare arealene og unngå at 
disse bygges ned. Lav inntekt i landbruket, 
sammenlignet med andre yrker er en viktig 
utfordring. I jordbruket er rekruttering også en 
utfordring, særlig for de som driver med 
husdyrhold.  
 
Utmarka i regionen er en viktig ressurs med 
mange bruksområder. Det er mulig å høste 
mer fra utmarka gjennom økt beitebruk, men 
dette kan gi økte utfordringene med 
rovdyrbelastning og gjerdehold.  

 
 

Målsetninger: 

- Ivareta landbrukets produksjonsarealer 
- Øke matproduksjonen med minst 20 % fram mot 2030 
- Økt bruk av utmarksbeite 
- Bruke skogressursene aktivt og øke skogproduksjonen 
- Bærekraftig høsting og bruk av vilt, fisk og utmarksressurser 
- Flere som driver med bygdenæringer knyttet til gardsbruk 
- Ivareta kulturlandskapet som attraksjon i regionen 
- Miljøvennlig landbruksproduksjon 
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2. INNLEDNING 
Landbruket er ei viktig næring i Lillehammer-
regionen. Den danner bærebjelken for 
bosetting, sysselsetting og verdiskapning i 
distriktene. Et oppsving i reiselivsnæringa de 
siste 10-årene har gitt regionen høy status 
som turistdestinasjon, men fortsatt står 
landbruket sterkt og det er en betinget 
optimisme blant aktive brukere. 
 
Våren 2012 bestemte kommunestyrene i 
Lillehammer, Øyer og Gausdal at det skulle 
utarbeides en felles landbruksplan for 
Lillehammer-regionen. Med felles 
landbrukskontor for de tre kommunene og 
mange like utfordringer for landbruket ble det 
funnet hensiktsmessig å lage en felles plan.  
 
Planen utarbeides som en kommunedelplan 
og skal behandles politisk i alle tre 
kommunene. Den vil ikke bli juridisk bindende, 
men legge føringer for andre planer som 
utarbeides, der landbruket som næring eller 
landbrukets arealer berøres.  
 
Samtidig med utarbeiding av denne planen, 
pågår det et arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel i alle tre kommuner. Landbruket 
inngår naturlig i disse overordnede 
kommuneplanene, men kommunedelplan 
Landbruk går dypere inn i de 
næringsspesifikke utfordringer og 
målsettinger. Det er også utarbeidet andre 
planer som hjorteviltplaner og beite-
bruksplaner, og handlingsplan for SMIL 
(Spesielle miljøtiltak i jordbruket) er rullert. 
Hovedtrekkene fra disse planene tas opp i 
landbruksplanen.  
 
Planen er en strategisk plan for landbruket i 
Lillehammer-regionen. Mange av ramme-
betingelsene for landbruket er fastsatt 
gjennom sentrale føringer, ikke minst 
gjennom jordbruksavtalen. Her blir 
innretningen på tilskudd utformet, og store 
deler av inntektsmulighetene for jordbruket 
fastsatt. 

Meld. St. 9 (2011 – 2012) – Landbruks- og 
matpolitikken "Velkommen til bords" peker ut 
en kurs med økt vekt på produksjon både i 
jord- og skogbruket. Den signaliserer de 
overordnede målene for landbruks- og 
matpolitikken, som er matsikkerhet, landbruk 
over hele landet, økt verdiskaping og 
bærekraftig landbruk. Regjeringen Solberg, 
som tiltrådte i oktober 2013 har varslet 
endringer i landbrukspolitikken, men de er 
ikke klarlagt ennå. Det er ikke bare den 
nasjonale landbrukspolitikken som påvirker 
landbruket i Lillehammer-regionen. Det gjør 
også den nasjonale rovvilt-, miljø- og 
distriktspolitikken. Det generelle lønns- og 
kostnadsnivået i Norge har også stor 
betydning, sammen med Norges forhold til EU 
og WTO. Hvordan tollregimet blir framover, 
kan være avgjørende for det norske 
jordbruket. For skogbruket spesielt er 
konkurranseforholdene på verdensmarkedet 
avgjørende.  
 
Det er utarbeidet fylkesregionalt 
bygdeutviklingsprogram av Fylkesmannen i 
Oppland, sammen med det regionale 
partnerskapet og landbruksnæringa. 
Bygdeutviklingsprogrammet består av 
regionalt næringsprogram, regionalt 
miljøprogram for jordbruket og regionalt skog- 
og klimaprogram, og skal styrke og samordne 
det regionale miljø og næringsarbeidet i årene 
framover. 
 
Landbruksplanen skal vise det lokale 
handlingsrommet som finnes, med tanke på 
de utfordringer som landbruket står ovenfor. 
Brukerne må drive landbruket godt og utnytte 
mulighetene. I tillegg finnes det et lokalpolitisk 
handlingsrom.  Kommunene har vedtaks-
myndighet innen jordlov, konsesjonslov og 
skoglov. Det er også store muligheter gjennom 
arealforvaltningen. Hvordan kommunene tar 
vare på dette handlingsrommet har betydning 
for landbrukets framtid i regionen. 
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3. STATUS FOR LANDBRUKET 
Lillehammer-regionen ligger i møtet mellom 
flatbygdene ved Mjøsa og Gudbrandsdalen. 
Dette gir store topografiske og klimatiske 
forskjeller innad i regionen. Fra flatbygdene 
nede ved Mjøsa, der varmekrevende vekster 
som korn og poteter kan dyrkes, og opp til de 
høgereliggende gårdene og fjellbygdene der 
produksjonen er avgrenset til grasdyrking og 
husdyrhold.  
 
Det er store utmarksressurser i regionen og 
det hentes store fôrmengder i utmarka 

gjennom beitebruk. Dyr på beite sørger for at 
gjengroingen av utmarka reduseres, og at det 
flotte og åpne landskapet fremdeles er å finne 
på fjellet og i bygdene i regionen. 
 
Tabellene under har ulike kilder. Tabell 1 er 
hentet fra Kartverket, mens Tabell 2 og Tabell 
3 er hentet fra Skog og landskap. Disse 
tabellene viser det arealet som er kartlagt, og 
det er mellom 90 % og 100 % av landarealet i 
kommunene. Derfor avviker arealtallene noe. 

  
Tabell 1: Totalareal i Lillehammer-regionen.   Kilde: Kartverket, 2014 

Arealer (daa) Lillehammer Øyer Gausdal Sum 

Land 450 901 616 252 1 146 270 2 213 423 

Ferskvann 27 269 23 654 44 888 95 811 

Total 478 170 639 906 1 191 158 2 309 234 

 
Tabell 2: Areal fordelt på arealklasser.   Kilde: Skog og landskap, AR5 årsversjon 2013 

Arealer (daa) Lillehammer Øyer Gausdal Sum 

Jordbruksareal 37 695 34 870 71 429 143 994 

Totalt skogareal 317 345 296 201 610 911 1 224 457 

Anna utmarksareal 80 482 238 173 372 005 690 660 

Bebygd areal og samferdsel 14 964 6 385 7 594 28 943 

 
Tabell 3: Areal fordelt på detaljerte arealklasser.   Kilde: Skog og landskap, AR5 årsversjon 2013 

Arealer (daa) Lillehammer Øyer Gausdal Sum 

Fulldyrka og overflatedyrka jord 28 299 25 521 50 307 104 127 

Innmarksbeite 9 396 9 349 21 122 39 867 

Produktiv skog 293 104 177 587 361 192 831 883 

Uproduktiv skog 24 241 118 614 249 719 392 574 

Åpen myr 44 548 104 624 147 348 296 520 

Åpen fastmark 35 934 133 549 224 657 394 140 

Bebygd areal og samferdsel 14 964 6 385 7 594 28 943 

 
 
Det siste årene har det vært rydda mange 
gjengrodde beiter. Samtidig gror andre beiter 
igjen. Aktiv arealbruk er avgjørende for å 
opprettholde landskapet og arealfordelinga.  
 
 

3.1 . Omdisponering og nydyrking 
Hvert år blir det omdisponert større eller 
mindre arealer med dyrka og dyrkbar mark. Av 
den dyrka jorda er det ofte av den beste 
fulldyrka jorda som blir omdisponert til andre 
formål. Det blir omdisponert til en rekke 
formål som boligtomter, vei, 
skoler/barnehager, og mye annet. 
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Figur 1: Omdisponering av dyrka mark.   Kilde: Kostra 

 
Figuren over viser omdisponert dyrka mark 
både etter jordloven og etter plan- og 
bygningsloven. Når en kommuneplan blir 
vedtatt, kommer areal som blir vedtatt brukt 
til noe anna enn dyrka mark, med i 
statistikken som omdisponert. Det kan derfor 
stort sett leses i figuren når det har blitt 

vedtatt kommuneplaner og 
kommunedelplaner.  
 
Tar man i tillegg med dyrkbar mark, som også 
er en viktig landbruksressurs, blir omdisponert 
areal større.

  

 
Figur 2: Totalt omdisponert dyrka og dyrkbar mark  Kilde: Kostra 

 
Den markerte toppen er da Gausdal kommune 
vedtok kommunedelplanen for Skei, der det 
var mye dyrkbart areal som ble lagt ut til 
hyttefelt. 
 

Det nydyrkes også noe hvert år. Figur 3 viser 
det arealet som er godkjent nydyrka hvert år. 
Den fysiske dyrkingen skjer ikke nødvendigvis 
samme år. 
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Figur 3: Totalt omdisponert dyrka mark og godkjent nydyrka areal.   Kilde: Kostra 

 
Etter 2006 er det hvert år godkjent mer areal 
til nydyrking enn det som er blitt omdisponert. 
Ca. halvparten av det som nydyrkes er i fjellet. 
Det har følgelig lavere produksjonsevne enn 
om det lå nede i bygda. Generelt er det slik at 
den beste jorda allerede er oppdyrka, og den 
jorda som nå dyrkes jevnt over har dårligere 
kvalitet. Det er også slik at den beste 

dyrkajorda, beliggende i lavereliggende 
områder og rundt tettbygde strøk, oftest blir 
omdisponert. 
 
Det er avvik mellom samla areal som i AR5 er 
klassifisert som fulldyrka, overflatedyrka og 
innmarksbeite, og det arealet som det blir 
søkt om produksjonstilskudd for.   

 
Tabell 4: Jordbruksareal fra AR5 og omsøkt i produksjonstilskudd.   Kilde: Skog og landskap, AR5 årsversjon 2013 og søknad 
om produksjonstilskudd 

Areal i daa Lillehammer Øyer Gausdal Sum 

Jordbruksareal fra AR5 37 695 34 870 71 429 143 994 

Jordbruksareal fra søknad om 
produksjonstilskudd 2012 

32 123 31 512 66 383 130 018 

Arealreserve 5 572 3 358 5 046 13 976 

 
 

Tabell 4 viser at det er ca. 14 000 daa som det 
ikke søkes produksjonstilskudd for. Det 
indikerer at det er arealer som kan være ute 
av drift, men noe areal drives også uten at det 
søkes om produksjonstilskudd. Det kan være 
bruk som har for liten omsetning, eller at de 
ikke har næringsaktivitet. Noe areal er og gått 
ut av drift av ulike årsaker, for eksempel at det 
er for bløtt eller for bratt å drive. Mye av 
arealet som har gått ut av drift, ligger nok i 
fjellet. Det kan være arealer uten veiadkomst, 
eller små seterlykkjer som ikke brukes. Det er 
lite lavereliggende fulldyrka mark som ikke er i 
drift. 
 

Det kan og være noe nedbygde arealer som 
fortsatt står som fulldyrka i AR5. I AR5 ligger 
det også noe innmarksbeiter som ikke er 
inngjerda, og som dermed ikke kan omsøkes.  
 
 

3.2. Sysselsetting og 
verdiskaping 

Det er stor forskjell på hvor stor betydningen 
landbruket har for sysselsettingen i 
kommunene. I Lillehammer utgjør 
sysselsetting i landbruket under 2 % av den 
totale sysselsettingen, mens i Gausdal utgjør 
sysselsettingen i landbruket nærmere 20 %. 
Figur 4 viser at andelen sysselsatte i 
landbruket går ned. Spesielt stor er 
nedgangen i Øyer, der andel sysselsatte er 
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halvert på 10 år. Dette er en langt større 
nedgang enn nedgangen i antall bruk, jf. Tabell 
7. Det kan skyldes at mange av de som har sitt 
virke i landbruket også har virke i for eksempel 
turistnæringen, og dermed ikke regnes som 
like mye sysselsatt i landbruket lenger.  
Tallene er hentet fra NILF-rapport 2012-1: 

Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert 
virksomhet i Oppland. Videre er det slik at 
multiplikatoreffekten av landbruket er stor, og 
det kan regnes med at hvert årsverk i 
landbruket gir over 2 årsverk i tilknyttede 
næringer og foredlingsbedrifter. 

 

 

 
Figur 4: Sysselsatte i landbruket i prosent av total sysselsetting Kilde: NILF-rapport 2012-1: Verdiskaping i landbruket og 
landbruksbasert virksomhet i Oppland 

 
Stadig flere gardbrukere har arbeid utenom 
gardsbruket, enten som hel eller deltidsansatt, 
eller at de driver annen næringsaktivitet. 
Fortsatt er det mange gardbrukere som er fullt 
sysselsatt på gardsbruket, uten noen annen 
inntekt. Mange av de som driver 
næringsaktivitet i tillegg til gardsbruket, 
jobber nok langt mer enn et årsverk målt i 
arbeidstimer. 
 
Fra landbrukstellingen i 2010 har SSB sett på 
alderssammensetningen på innehavere av 
enkeltpersonforetak. I 2010 var ca. 40 % av 
innehavere av enkeltpersonforetak over 50 år 
og bare ca. 23 % under 40 år.  Andelen 
innehavere av enkeltpersonforetak under 40 
år har sunket med ti prosentpoeng siden 
1999. Samtidig er det en klar økning av eldre 
eiere. år 
 

 
Figur 5: Alderssammensetning, innehavere av 
enkeltpersonforetak som søker produksjonstilskudd, 
Kilde: Landbrukstellingen, SSB 

 
Lønnsomheten i landbruket er gradvis blitt 
svekket. Likevel utgjør landbruket en betydelig 
verdiskapning. En førstehåndsverdi i regionen 
på nærmere en halv milliard gir ringvirkninger 
i samfunnet i form av skatteinntekter til 
kommunene og kjøp av varer og tjenester.
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Tabell 5: Førstehåndsverdien av produkter og tilskudd i landbruket. * angir 2013-tall 

Produkt Verdi kr 2005 Verdi kr 2012 

Mjølkeproduksjon - Mjølk og kjøtt  143 000 000  160 000 000 

Ammeku  10 700 000  26 700 000 

Grispurker  41 400 000  34 200 000 

Slaktegris    52 100 000 

Sau  15 800 000  22 600 000 

Verpehøner  2 000 000  100 000 

Slaktekylling   2 900 000 

Korn  10 100 000 7 500 000 

Tilskudd – jordbruk  65 200 000 130 300 000 

Avvirkningsverdi skog  * 41 800 000 

Tilskudd – Skogbruk  * 3 800 000 

Førstehåndsverdi vilt- og fisk  *7 500 000 

Sum verdi av produkt og tilskudd i landbruket  489 500 000 

 
 
Et forsiktig anslag på bruttoinntektene i jord- 
og skogbruket er på ca. en halv milliard 
kroner. Det er brukt 2013-tall for skogbruk og 
utmark, resten er hentet fra 2012. 
 
 

3.3. Jordbruk 
I 2013 var det 643 aktive foretak i jordbruket 
som søkte produksjonstilskudd. Figur 6 viser at 
det har vært en jevn nedgang i antall søknader 
om produksjonstilskudd. Denne nedgangen 
ser ut til å avta fra 2012 til 2013 med den 
minste nedgangen på flere år. 

 
Tabell 6: Antall søknader om produksjonstilskudd fordelt 
på kommuner. Kilde: Søknader om produksjonstilskudd 

Kommune 2004 2008 2013 

Lillehammer 182 175 164 

Øyer 176 177 163 

Gausdal 387 375 316 

 
Gausdal har ca. halvparten av foretakene som 
søker produksjonstilskudd i jordbruket, mens 
Øyer og Lillehammer har ca. en fjerdedel av 
antall søkere hver.   

 

 
Figur 6: Antall søknader om produksjonstilskudd i jordbruket i Lillehammer-regionen.   Kilde: Søknader om 
produksjonstilskudd i jordbruket 
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Over et lengre tidsperspektiv er trenden enda 
tydeligere. Landbrukstellingene som Statistisk 

sentralbyrå (SSB) har utført viser at antall 
driftsenheter nærmest er halvert siden 1979.

  
Tabell 7: Endringen i antall driftsenheter fra 1979 til 2010.   Kilde: Landbrukstellingene, SSB 

År Driftsenheter %-vis nedgang pr 
periode 

%-vis nedgang fra 
1979 

1979 1 317   

1989 1 037 21 21 

1999 867 16 34 

2010 702 19 47 

 
Hoveddelen av det dyrka arealet i regionen 
blir brukt til grovfôrproduksjon. Korn-
produksjon utgjør en stadig mindre andel, se  
Tabell 8. I 2004 var det til sammen 141 daa 
poteter og 6 daa grønnsaker på friland. I 2012 
var det 62 daa poteter, og 4 daa grønsaker på 
friland. Antallet produsenter har også falt 
mye. Areal til frukt og bær er redusert fra ca. 
25 daa i 2004 til 2 daa i 2012. I 2004 var det en 
dyrker som hadde 20 daa med jordbær. I 2012 

var det ingen som dyrka jordbær i stor skala i 
Lillehammer-regionen. 
 
Særlig i Gausdal er det stor nedgang i arealene 
fra 2004 til 2012. Hovedgrunnen til dette er 
overgangen til digitale gardskart i 2009. Da ble 
alle areal oppmålt digitalt, og dette ble tatt i 
bruk som grunnlag for utbetaling av 
produksjonstilskudd. 

 
Tabell 8: Arealbruken fordelt på grasareal og korn.   Kilde: Søknad om produksjonstilskudd og LIB 

 Gausdal Øyer Lillehammer Sum 

Areal 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 

Areal grovfôr; fulldyrka, 
overflatedyrka og 
innmarksbeite, dekar 

68000 64217 30300 30495 25700 27492 124000 122204 

Areal korn inkludert 
hvete i dekar 

5000 2166 1400 1017 6500 4631 12100 7814 

Areal hvete i dekar 930 415 90 109 600 458 1600 982 

 
De ulike produksjonene holder seg noenlunde 
stabilt. Det er en nedgang i antall mjølkekyr, 
og en oppgang i antall ammekyr. I forhold til 
målet om å øke matproduksjonen framover, 
er nedgang i kornproduksjon beklagelig. 
Nedgangen i matkornarealet, hvete, kan 
skyldes noen vanskelige somre, men skyldes 
nok også en generell nedgang i 

kornproduksjonen. Mange mindre kornarealer 
går ut av kornproduksjonen. Med større 
mjølkeproduksjonsenheter, blir det mindre 
bruk av innmarks- og utmarksbeiter i fjellet. 
Dermed hentes en større del av fôret fra den 
fulldyrka marka. Dette presser også på 
kornarealene.
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Figur 7: Ulike produksjoner i daa eller antall dyr.   Kilde: søknad om produksjonstilskudd og LIB 
 

Tabell 9 viser at nedgangen i antall mjølkekyr 
oppveies av økt antall ammekyr. Antall søkere 
viser til antall foretak som søker om 
produksjonstilskudd for mjølkekyr og/eller 
ammekyr. Noe av nedgangen i antall 
melkeprodusenter skyldes at det er opprettet 
samdrifter. Nedgangen i antall foretak med 

mjølkekyr oppveies ikke av økningen av antall 
foretak med ammekyr. Bare en av fire foretak 
som har slutta med mjølkekyr i perioden 2004 
-2012 har blitt erstatta av foretak med 
ammekyr. Resten har slutta med dyr, ev. 
starta med andre dyr enn storfe. 

 
Tabell 9: Utviklingen i mjølke- og kjøttfeproduksjonen.   Kilde: Søknad om produksjonstilskudd/LIB 

 2004 2012 Endring 2004-2012 

Antall søkere med mjølkekyr 298 185 -113 

Antall mjølkekyr 5 233 4 536 -697 

Antall søkere med ammekyr 90 118 28 

Antall ammekyr 1 294 2 091 797 

 
Det er liten endring i antall sau fra 2004 til 
2012, mens antall foretak som har sau i 
regionen har gått ned fra 214 foretak til 176 
foretak. Sauenæringen har likevel ikke gått 
gjennom så store endringer som andre 
produksjoner. 
 
I svinenæringa har det vært en høy grad av 
spesialisering på enten smågris- eller 
slaktegrisproduksjon. Etablering av 
purkeringer har vært drivende for denne 
spesialiseringen. De små kombinasjons-
besetningene er nesten borte. Fra 2004-2012 
er antall slaktegrisbesetninger redusert fra 57 

til 33. Antall leverte slaktegriser er omtrent 
uendret.  
 
Pr. 1. januar 2013 var det en produsent av 
slaktekylling. Det er ikke igjen produksjon av 
konsumegg i regionen. 
 
Jordleie 
I Oppland er 37 % av jordbruksarealet leid, 
viser tall fra siste jordbrukstelling som SSB 
utførte i 2010. I Lillehammer-regionen er ca. ¼ 
av jorda leiejord. Ca. ⅔ av alle foretak leier 
større eller mindre arealer.  Mye leiejord er 
ikke heldig, siden det ikke er like attraktivt å 
investere i grøfting, kalking og oppgjødsling av 
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leide- som av egne arealer. Gjerder og 
jordekanter blir også dårligere vedlikeholdt på 
leid areal. Driveplikta i jordloven § 8 sier at 
jord som leies bort skal leies bort i en periode 
på 10 år, og leieavtalen kan ikke sies opp av 
bortleier. Dette skal bidra til å trygge 
arealgrunnlaget for de som leier areal.  
 
Tabell 10: Utvikling i andel leid jord.   Kilde: Søknad om 
produksjonstilskudd og LIB 

Andel leid jord  2004 2012 

Lillehammer 25 % 30 % 

Øyer 23 % 26 % 

Gausdal 18 % 24 % 

Sum 21 % 26 % 

 
Grøfting 
Godt drenert jord er viktig for å få høy 
produksjon og unngå unødig utslipp av 
klimagasser. Tabell 11 viser hvor mange 
foretak som meldte de har jord med dårlig 
drenering, og hvor mye areal som var dårlig 
drenert ved Landbrukstellingen 2010. 
 
Tabell 11: Oversikt over jord med dårlig drenering. Kilde: 
Landbrukstellingen 2010, SSB 

 Foretak med 
dårlig 
drenering 

Areal med 
dårlig 
drenering 

Lillehammer 63 1 180 

Øyer 76 1 529 

Gausdal 105 1 578 

 
Setring 
Arealene i fjellet har vært en viktig ressurs, 
særlig i Øyer og Gausdal. Setring var en måte å 

hente beiteressurser i fjellet på, men med 
nydyrkinga er også dyrkamarka i fjellet blitt et 
viktig fôrgrunnlag.  Seterbruken har imidlertid 
avtatt dramatisk i senere tid. Tabell 12 viser 
utviklingen i antall setre fra 2005 til 2012. Noe 
av nedgangen kan forklares med nedgangen i 
antall melkeprodusenter.  
 
Tabell 12: Antall setre drift. I parentes er det antall 
besetninger som er på seter. Kilde: Søknad om regionale 
miljøtilskudd 

Setrer 2005 2012 

Lillehammer 7 (17) 6 (10) 

Øyer 18 (19) 10 (11) 

Gausdal 29 (32) 15 (18) 

Sum 54 (68) 31 (39) 

 
Selv om det er nedgang i antall setrer som er i 
aktiv drift, høstes det meste av dyrka arealet. 
Det er også mye dyr som beiter på inngjerda 
seterområder. Dette gjør at de fleste setrene 
fortsatt holdes godt i hevd. 
 
 

3.4. Beiting og fôr henta fra 
utmark 

Beite er viktig i Lillehammerregionen. Det er 
nærmere 13 000 storfe på beite, og av disse 
går ca. halvparten på utmarksbeite. Dette 
bidrar til det åpne landskapet som preger 
regionen.  
Tabell 13 viser de viktigste dyreslagene på 
beite. I tillegg var det 266 geiter og 319 hester 
på beite i regionen i 2012. 2006 er første året 
med tilskudd til dyr på beite og dermed første 
året med oversikt over antall beitedyr. 

 
Tabell 13: Utvikling i dyr på beite.   Kilde: Søknad om produksjonstilskudd/LIB 

 Antall søkere 
med storfe på 

beite 

Antall storfe 
på beite 

Antall foretak 
med sau og 

lam på beite 

Antall sau på 
beite 

Antall lam på 
beite 

Sommer 2006 298 12 245 203 12 769 23 264 

Sommer 2012 269 12 974 176 13 349 23 102 

 
I utmark er det først og fremst storfe og sau 
som slippes på beite. Tabell 14 viser antall 
storfe, sau og lam på utmarksbeite sommeren 
2006 og 2012. Antall dyr er omtrent uendra, 
mens det har vært en betydelig nedgang i 
antall foretak som har dyr på utmarksbeite. 
Dette henger sammen med nedgangen i antall 

foretak i landbruket generelt. En konsekvens 
av dette er at det blir færre til å delta i tilsyn 
og sanking, og at hvert foretak har flere dyr å 
passe på. Av storfe på utmarksbeite er ⅔ på 
utmarksbeite i Gausdal kommune. For sau 
fordeler det seg mer jevnt ut over . 
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Tabell 14: Utvikling i dyr på utmarksbeite.     Kilde: Søknad om produksjonstilskudd/LIB 

 
Verdien av utmarksbeite kan beregnes. Storfe 
går i gjennomsnitt 70 dager på utmarksbeite. 
Med et opptak av 5 fôrenheter pr dyr til 
vedlikehold og tilvekst utgjør dette 2 183 650 
fôrenheter. Sau går i gjennomsnitt 90 dager på 
utmarksbeite. Med et opptak av 2 fôrenheter 
pr dyr til vedlikehold og mjølkeproduksjon for 
sau og 0,8 fôrenheter for lam, til vedlikehold 
og tilvekst, utgjør dette 3 821 256 fôrenheter. 
Til sammen er det over 6 mill. fôrenheter 
Kraftfôr, koster ca. 3,50 kr pr fôrenhet. 
Omregnet betyr det at det ble høstet fôr for 
over 21 mill. kr i utmarka i Lillehammer-
regionen sommeren 2012. Sammenlignet med 
produksjon på fulldyrka areal, med en 
produksjon på 350 fôrenheter pr daa, utgjør 
dette 17 157 daa fulldyrka mark. Det tilsvarer 
nesten det dyrkaarealet som brukes til 

grovfôrproduksjon i Lillehammer kommune.  
En fôrenhet tilsvarer fôrverdien av 1 kg bygg 
og er et mål på energien i fôret. 
 
 

3.5. Tilskudd i jordbruket   
Regionen ble i 2013 tilført ca. 158 mill. kroner 
i statlige midler over jordbruksavtalen. 
Mesteparten av midlene er knyttet til at det 
drives jordbruksproduksjon. BU-tilskudd er 
investeringsstøtte til nybygg og utbygginger. 
SMIL-tilskuddet går til tiltak ut over det som 
kan forventes ved ordinær jordbruks-
produksjon. Her kan både aktive jordbruks-
foretak og eiere av landbrukseiendommer og 
ulike lag og foreninger søke .

 
Tabell 15: Tilskudd i jordbruket i 2013 

Ordning Utbetalt tilskudd 2013 

Produksjonstilskudd (areal-/husdyrtilskudd) 127 789 618 

Regionalt miljøtilskudd (RMT) 5 258 244 

Velferdsordningene (avløsning ved ferie og fritid og avløsning ved 
sykdom) 

19 887 900 

SMIL-tilskudd (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) 999 935 

BU-tilskudd (Bygdeutviklingsmidler) 3 640 000 

Sum tilskudd 157 575 697 

 
BU-midler 
Det kan søkes investeringstilskudd og 
rentestøtte til utbygging og ombygging av 
driftsbygninger. Innovasjon Norge behandler 
disse søknadene, etter at kommunen har 
veiledet søkerne og vurdert prosjektene. Det 
ble innvilget investeringstilskudd til 11 saker i 

vår region i 2013 og tildelt tilskudd var på kr 3 
640 000. I tillegg ble det tildelt rentestøtte til 
flere av disse sakene. Av disse 11 sakene gjaldt 
en sau, en kylling, åtte mjølkeku/ungdyr og en 
griseproduksjon. Alle som søkte 
investeringstilskudd fikk tilslag. 

 

 
 
 
 
 
 

 Antall foretak 
med storfe på 
utmarksbeite 

Antall storfe 
på 

utmarksbeite 

Antall foretak 
med sau på 

utmarksbeite 

Antall sau på 
utmarksbeite 

Antall lam på 
utmarksbeite 

Sommer 2006 224 6 078 189 12 253 22 452 

Sommer 2012 178 6 239 166 12 624 21 513 
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 Tabell 16: Innvilga BU-tilskudd siste 3 år 

År 2011 2012 2013 

Kommune Ant Tilskudd Ant Tilskudd Ant Tilskudd 

Gausdal 4 1 261 000 7 2 478 000 4 1 341 000 

Lillehammer 1 350 000 2 535 000 5 1 751 000 

Øyer 4 716 500 1 533 000 2 548 000 

SUM 9 2 327 500 10 3 546 000 11 3 640 000 

 
Det innvilges også BU-midler til etablering av 
bygdenæringer på gardsbruk. Søknadene 
sendes via landbrukskontoret. Av prosjekter 
som har fått tildelt slik støtte de senere årene 
kan nevnes: Inn på tunet-tiltak, lokal 
matproduksjon, besøksgård m.m. Ikke alle 
søknader om BU-midler til etablering av 
bygdenæringer innvilges. Dette skyldes i stor 
grad kvaliteten på prosjektene, da det ikke er 
avsatt ramme som er begrensningen. 
 
 
 
 

Spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL) 
Det kan søkes om tilskudd til miljøtiltak ut 
over det som kan forventes i vanlig 
landbruksdrift. Slike tiltak kan være 
istandsetting av verna og verneverdige 
bygninger, tiltak i kulturlandskapet og tiltak 
mot forurensning. Det er kommunene som 
tildeler midler, etter en sentral forskrift og en 
lokal tiltaksplan for bruk av SMIL-midlene. 
Regionen tildeles en ramme hvert år og i 2012, 
var denne på 730 000 kr. I tillegg blir det dratt 
inn midler fra tidligere tildelinger som ikke er 
blitt gjennomført innen arbeidsfristen på 3 år.

Tabell 17: Innvilga SMIL-midler fra 2009 til 2013 

 Gausdal Lillehammer Øyer Sum 

 Ant Tilskudd % Ant Tilskudd % Ant Tilskudd % Ant Tilskudd 

2009 12 354 283 32 18 574 350 52 7 170 750 16 37 1 099 383 

2010 14 430 231 39 18 489 469 44 5 190 100 17 37 1 109 800 

2011 12 672 200 52 13 451 200 35 4 176 000 13 29 1 299 400 

2012 7 373 570 37 7 321 950 32 5 315 500 31 19 1 011 020 

2013 10 459 460 46 6 234 475 23  4 305 700 20 20 999 935 

 

 
3.6. Skog 

Skogbruket i regionen har vært en betydelig 
andel av verdiskapningen og sysselsettingen i 
landbruket. Tidligere var gardsskogbruket 
preget av at gardbrukerne hadde sin 
vintersysselsetting i skogen og avvirket et 
jevnt kvantum hvert år. De siste ti-årene har 
skogsmaskinene overtatt og driftene blitt 
større. Skogeierne hogger kanskje bare hvert 
5.-10. år. Med reduserte priser har inntektene 
fra skogen relativt sett fått mindre betydning 
for den enkelte bruker. Endra driftsstruktur 
har og ført til at konjunktursvingningene og 
tømmerprisen har fått større betydning for 
årlig avvirkning.  
 
Fra 1998 har det vært en egen 
skogsertifisering for å dokumentere 
bærekraftig forvaltning av skogen i landet. For 

å omsette tømmer må skogeierne og 
omsetningsleddene forholde seg til en 
skogsertifisering. Norsk PEFC-skogstandard, 
basert på Levende Skog, er den mest brukte 
sertifiseringsordningen. 
 
Hogsten følges stort sett opp med planting, 
men ungskogpleie og tynning preges i større 
grad av kampanjer og pådrivere. Spesielt 
ungskogpleie blir i for stor grad forsømt av 
skogeierne uten aktiv påvirkning.  
 
Grantømmerprisen levert til industri påvirkes 
av flere faktorer. Sagtømmerprisen er sterkt 
avhengig av byggeaktiviteten, mens 
massevirkeprisen i større grad påvirkes av det 
internasjonale papirmarkedet. Pris pr m3 
tømmer påvirker hogstaktiviteten i så stor 
grad at det har betydning for sysselsettingen 
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for de som driver med hogstmaskiner i 
regionen. Kapasiteten er for liten i gode 

prisperioder og det er vanskelig å holde 
maskinene i drift i nedgangstider. 

 

 
Figur 8: Gjennomsnittlig pris pr m

3
 gran levert til industri i perioden 2009-2013 

 
I siste 5-årsperiode ble det avvirket størst 
volum i 2011 i Gausdal og Lillehammer. Det er 
sammenfallende med året med høyest 
tømmerpris, kr 361 kr, nesten 20 kr høyere 
enn året før og 40 kr høyere enn året etter. 
Det viser at skogeierne hogger etter 
konjunkturer og at prisbildet på tømmer til 

industri påvirker aktiviteten i skogbruket.  I 
Øyer er det 2010 som har størst avvirket 
volum av gran. Det ble avvirket 37 000 m3. 
Denne toppen kommer ikke samme år som 
det er høyest pris, men prisoppgangen på over 
40 kr fra 2009 er med på å forklare den høye 
aktiviteten. 

 

 
Figur 9: Antall m

3
 gran avvirket og levert til industri i perioden 2009-2013 

 
Antall planter som settes ned etter hogst 
påvirkes av flere forhold, men stort sett følges 
avvirkningen godt opp med planting i 
regionen. Lillehammer planter minst pr 
avvirket m3, men så er det også her tettest 

volum pr dekar før hogst. Omfanget av areal 
som omdisponeres til beite eller omreguleres 
til andre formål som bolig- eller hyttefelt vil 
påvirke tallene.  

 

 

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

20132012201120102009

Kr/m3 

År 

Lillehammer

Øyer

Gausdal

20000

30000

40000

50000

60000

70000

20132012201120102009

m3 

År 

Lillehammer

Gausdal

Øyer



 

 Side 16 
 

Tabell 18: Volum avvirket sammenlignet med antall planter 

 Antall m3 avvirket 
2009-2012 

Antall planter 2010-
2013 

Antall planter/m3 

Lillehammer 239 675 1 000 890 4,18 

Øyer 117 679 583 340 4,96 

Gausdal 203 036 1 007 205 4,96 

 
Samlet er det potensiale for å øke 
skogaktiviteten i Lillehammer-regionen ut 
over dagens nivå. Som tabell 19 viser, er det 
størst vekstpotensiale i Lillehammer og 
Gausdal, mens det er langt mindre å hente i 
Øyer, der de nesten utnytter tilveksten i dag.  
 
Høsting av GROT som biovirke er relativt nytt i 
regionen, men sammen med hogst av 
heltrevirke for å rydde hamninger, åkerkanter 

og vegkanter har det gitt betydelig aktivitet. 
De siste 5 årene har det årlig vært levert litt 
over 15 000 m3 trevirke til brensel fra 
regionen. Teoretisk potensiale for biovirke er 
stort, tilnærmet 20 % av årlig avvirkning. I 
tillegg kommer virke fra jordbrukets 
kulturlandskap og fra bjørkeregionen i fjellet. 
Dagens energipriser og dermed virkesverdien 
som energibærer begrenser dagens 
ressursutnyttelse.      

 
Tabell 19: Gjennomsnittlig årlig avvirkning (2009-2013) sammenliknet med årlig tilvekst 

 Gj.snittlig årlig 
avvirkning 

Årlig nyttbar tilvekst % avvirkning av årlig 
tilvekst 

Lillehammer 59 109 84 590 70 % 

Øyer 30 925 33 756 92 % 

Gausdal 50 014 85 308 59 % 

 
Et velfungerende skogsvegnett er avgjørende 
for å kunne høste skogressursene, da 
terrengtransport av tømmer er kostbart. Det 
er beregnet at det er ca. 1100 km 
skogsbilveger i regionen, 300 km i Øyer, 500 
km i Gausdal og 300 km i Lillehammer. 

Vegdekningen er gjennomgående god i 
regionen. Med tillatelse til å kjøre 24 meters 
tømmerbiler er det likevel et betydelig behov 
for opprusting av skogbilvegnettet. Det er 
først og fremst breddeutvidelse i kurver og 
bæreevnen som må bedres. 

 
Tabell 20: Verdien av avvirkning og tilskudd i skogbruket i 2013 

 
Gausdal Øyer Lillehammer 

Totalt for 
Lillehammer 

regionen 

Skogkulturtilskudd 233 383 287 989 146 598 667 970 

Vanskelig terreng 255 225 110 800 164 700 530 725 

Skogsveger 156 216 139 765 411 189 707 170 

Skogsflistilskudd 1 230 733 297 988 391 925 1 920 646 

Sum tilskudd 1 875 557 836 542 1 114 412 3 826 511 

Avvirkning, verdi 13 159 120 11 198 379 17 405 009 41 762 508 

 
For totalavvirkningen i skogen er det viktig at 
alle eiere driver skogen sin aktivt. Det er totalt 
1 532 skogeiere i Lillehammer-regionen. I 
løpet av foregående 5-årsperiode er det over 

40 % av disse som ikke hadde aktivitet på sin 
skogeiendom. Det utgjør et betydelig 
aktivitetspotensiale, sammen med muligheten 
for økt aktivitet på de andre eiendommene.  
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Tabell 21: Aktivitet i form av hogst/planting blant skogeiere 

 Lillehammer Øyer  Gausdal Totalt for 
regionen 

Produktivt areal 274 403  196 904  366 940 838 247 

Antall 
eiendommer 

532 385 615 1532 

Andel aktive 
eiere 

62 % 58 % 58 % 59 % 

 
Skogeier plikter å sette av skogfond til 
framtidige investeringer i skogen. Avsetningen 
er valgfri mellom 4–40 % av brutto virkesverdi. 
Skogfond er bundet til skogeiendommen. 
Viktigste bruksområder er investeringer i 
skogkultur, veier m.m. Ordningen er gunstig 
for skogeier, siden avsetting av skogfond ikke 
inntektsføres før skogfondet brukes. Da 
inntektsføres bare 15 % av brukte midler. 
Ordningen har samme effekt som et tilskudd, 

ved at de gir en skattefordel på 85 % for 
skogeier.   
 
Årlig avsetning av skogfond avhenger av 
hogstaktivitet og skogeiernes valg av 
skogfondsats. Tabell 22 viser oversikt over 
innestående skogfond og inn og utbetalinger 
av skogfond i 2013.  Etter gjeldende skoglov 
skal foryngelse være sikret 3 år etter hogst. 
Det er derfor rimelig at innestående skogfond 
utgjør 3- 5 års forbruk.  

 
Tabell 22:Oversikt over skogfond i 2013 

Skogfond (kr) Lillehammer Øyer Gausdal 

Innestående skogfond 01.01.2013 9 065 299 5 002 315 6 573 518 

Innestående skogfond 31.12.2013 9 507 254 5 550 170 7 072 828 

Inngående skogfond i 2013 3 034 620 2 349 497 2 718 613 

Utbetalt skogfond i 2013 2 592 665 1 801 642 2 219 303 

 
 

3.7. Utmark  
Lillehammer-regionen har store 
utmarksarealer som tidligere representerte 
store og helt avgjørende verdier for 
befolkningen. Fra yngre steinalder finnes spor 
etter de første jegerne i området der Lågen og 
Mjøsa møtes. Det er spor etter de som 
utnyttet myrmalmen til jernproduksjon i 
jernalderen og spor fra tida fram mot dagens 
samfunn der utnyttelse av utmarksarealene til 
beite, slåtter og områder for jakt, fiske og 
fangst har vært viktig.   

 
Med utmark menes all udyrka mark som skog, 
myr, fjell og vann der naturlig dyre- og 
planteliv er dominerende. I Lillehammer-
regionen er ca. 1,9 mill. daa, jf. Tabell 3. 
 
Det har vært en stor vekst i bestandene av elg 
og hjort fra begynnelsen av 70 tallet og fram 
til i dag. Veksten i elgbestanden skyldes både 
innføringen av "retta avskyting" og mye 
tilgjengelig beite gjennom innføringen av 
bestandsskogbruket. 
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Figur 10: Felt elg i Lillehammerregionen fra 1986 – 2013 

 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt trekker 
opp rammene for forvaltningen. Kommunene 
skal vedta målsettinger for utviklingen av 
bestandene for elg, hjort og rådyr. I 
Lillehammer-regionen er det lange tradisjoner 
for en planbasert forvaltning og i dag blir både 
elg og hjort forvaltet gjennom godkjente 
bestandsplaner. 
 
I 2013 ble det felt 582 elger i Lillehammer-
regionen. Dette er det høyeste antallet felte 
elg i regionen gjennom tidene. Bestandsdata 

fra de siste årene har vist en økning i 
bestanden av elg. Selv om elgbestanden er i 
god kondisjon så har det vært et mål å 
redusere og stabilisere bestanden. Den høye 
avskytingen i 2013 gjenspeiler dette. 
 
Hjortebestandens utvikling i Lillehammer-
regionen kan best beskrives med den årlige 
fellingsstatistikken. Figur 11 viser at 
hjortebestanden har hatt en økning fra 1990 
og fram til i dag. 

  

 
Figur 11: Felt hjort i Lillehammerregionen fra 1991 – 2013 

 
Hjorteviltet utgjør den største verdien av jakta 
for rettighetshaverne. I løpet av de siste 5 
årene er det i gjennomsnitt felt 515 elger i 
Lillehammerregionen. For rettighetshaverne 
representerer dette en kjøttverdi på kr 5,3 
mill. kr pr år. 
 
Store utmarksarealer gir også gode muligheter 
for jakt på småvilt. Det blir hvert år solgt 2 300 
jaktkort. Rypejakta er mest populær.  

Bestandene av småvilt følger ofte 
svingningene i smågnagerbestanden. Både i 
Øyer og Gausdal statsallmenning 
gjennomføres årlige takseringer av 
rypebestanden. De siste årene er det 
registrert en nedgang i bestanden.  
 
Småviltjakta representerer ikke noen 
"matauk" i dag, men salg av jaktkort viser at 
det er mange småviltjegere og at småviltjakta 
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betyr mye for mange. For rettighetshaverne 
representerer salg av jaktkort på småvilt en 
årlig inntekt på ca. 1 mill. kr.  
 
Lillehammer-regionen er rik på 
fiskemuligheter. Fiskevann og bekker i fjellet, 
samt Lågen og Gausa er gode fiskesteder. 
Ørreten er dominerende fiskeart, men man 
finner også vann med både røye, abbor, 
gjedde, harr og sik. I Mjøsa er det totalt 20 
fiskearter. Særlig kjent blant sportsfiskere er 
mjøsørreten som kan bli over 15 kg. I 
Lillehammer-regionen blir det hvert år solgt 8 
600 fiskekort til en verdi av ca. 1,2 mill. kr. 
Fiskekultivering er viktig for å ha et godt fiske 
framover.   
 
For friluftslivet og som rekreasjonskilde 
representerer utmarka store verdier som ikke 
kan måles i kroner og øre. Det er lite som 
betyr mer for folk i Lillehammer-regionen enn 
det Vestfjellet gjør for Gausdølene, Øyerfjellet 
for Øyværingene og Gropmarka for folk i 
Lillehammer, for å nevne noen områder. I et 
folkehelseperspektiv har utmarksarealene en 
viktig funksjon. Utmarksarealene er lett 
tilgjengelige, det er korte avstander ut i marka 
med både merka og umerka stier, preparerte 
skiløyper og andre tilbud. Det er også et godt 

utviklet vegnett, så store arealer er lett 
tilgjengelig. Et resultat av landbrukets innsats 
og behov for tilgang til seter- og 
utmarksressursene. 
 
Det finnes mange fritidsboliger i regionen, og 
det er avsatt store områder for ytterligere 
utbygging av fritidsboliger.  
 
Tabell 23: Oversikt over antall fritidsboliger, regulerte  
ubebygde tomter, og arealer avsatt til fritidsbebyggelse. 

 Antall 
fritidsbo
liger 

Ubebyg
de 
tomter  

Avsatt 
areal til 
fritidsboli
ger (daa) 

Lillehammer 1 700 450 1 500 

Øyer 2 930 530 1 600 

Gausdal 2 445 720 1 940 

Lillehammer
-regionen 

7 075 1 700 5 040 

 
  

3.8. Foredlingsbedrifter i 
Lillehammer-regionen 

I Lillehammer-regionen er det flere viktige 
foredlingsbedrifter basert på råstoff fra 
landbruket. Bedriftene bruker enten råstoff 
direkte fra landbruket i regionen, eller de får 
inn bearbeidede råstoffer fra andre anlegg. 

 
Tabell 24: Oversikt over foredlingsbedrifter knyttet til landbruksproduksjon i regionen. 

Bedrift Omtale 

Tine Meieriet Tretten Anlegget tar ikke i mot melk direkte, men er et spesialanlegg for 
produksjon av grøt, risdesserter, smelteost, sauser og vaffelrøre. Det 
blir produsert mange Fjordlandprodukter der. Det er 94 ansatte. 

Q-meieriet Gausdal Anlegget produserer blant annet Skyr, og tapper konsummelk. Det er 
70 - 80 ansatte, noe færre årsverk. 

Nortura Lillehammer, Terina Terina er et foredlingsanlegg som produserer hamburger, grilla 
produkter, hermetikk, stekte og panerte farseprodukter og 
ferdigretter. Det er 110 årsverk. 

Gausdal Bruvoll SA Gausdal Bruvoll tar imot sagtømmer, og videreforedler dette til 
utvendig kledning, konstruksjonsvirke, lekter og rekker. Bedriften har 
overflatebehandlingsfabrikk for utvendig kledning. Det er 88 ansatte. 

Lillehammer ysteri Produserer ost og meieriprodukter i mindre skala på Lillehammer. 
Har 7 ansatte. 

PreTre AS, avd. Gausdal Lager takstoler og bjelkelag. Har 13 ansatte og 18 i høgsesongen 

 
I tillegg til disse bedriftene har Tine anlegg på 
Frya, som tar imot melk fra regionen. Tine har 
også anlegg i Brumunddal. Nortura har anlegg 
på Rudshøgda som tar imot mye dyr fra 

regionen. Disse bedriftene henter også 
arbeidskraft fra regionen. I tillegg ligger 
Mjøsbruket til treforedlingskonsernet 
Moelven like utenfor regionen. 
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4. UTFORDRINGER OG MULIGHETER  
 
Landbruket har noen nasjonale overordna 
utfordringer som ikke kan løses innad i 
Lillehammer-regionen og som regionen i liten 
grad kan påvirke. Her er det i hovedsak sett på 
utfordringer og muligheter som kan påvirkes 
regionalt.  
 
Med færre gardsbruk i drift reduseres 
forståelsen for landbruket i befolkningen. 
Tidligere vokste en større andel av 
befolkningen opp på gardsbruk og 
bygdemiljøene var knyttet til primær-
produksjon. Når en større andel av 
befolkningen får et perifert forhold til 
landbruket, blir forståelsen for landbrukets 
betydning mindre. 
 
Færre gardsbruk betyr mer transport og at 
marginale arealer går ut av drift. Det kan også 
bety at fagmiljø blir svekka.  Når flere 
driftsenheter blir borte, svekker det 
grunnlaget for bosetting i grender der 
landbruket tidligere var grunnlaget for 
bosetting. 
 
For matproduksjonen er det en utfordring at 
dyrka mark og andre produksjonsarealer tas i 
bruk til andre formål. Reduksjonen av dyrka 
mark gjør at eiendommene blir mindre 
robuste og at produksjonsarealene reduseres. 
Jordvern og langsiktig arealforvaltning er 
derfor viktig for at matproduksjonen skal 
holdes oppe og økes fram mot 2030.  
 
Største utfordringen er økonomien i å drive 
jordbruk.  Budsjettnemndas tall for jordbruket 
viser at det er et stykke igjen før de som driver 
jordbruk har samme inntektsmulighet som 
andre yrker.  Derfor er det en utfordring å få 
ungdom til å satse på bondeyrket. 
Mulighetene for fritid og gode fagmiljøer er 
også viktig når ungdommen skal velge yrke.  
 
Svak økonomi er en utfordring når det skal 
gjøres nye investeringer. Store investeringer 
må nedbetales over mange år, og da er en 
avhengig av at inntektene ikke forsvinner.  
 

For å øke produksjonen må bruken av ulike 
arealer optimaliseres. Fulldyrka areal må 
brukes til produksjon av vinterfôr og korn. Det 
ligger muligheter til å hente flere fôrenheter i 
utmarka, men det er ikke problemfritt. Rovvilt 
er en utfordring og det har vært økende 
skader på skader på sau av bjørn, ulv, jerv og 
gaupe i regionen. Rovdyrtrykket gjør at mange 
vurderer om de skal fortsette. Det er en 
utfordring for matproduksjonen, men også for 
utnyttelsen av utmarka og utviklingen av 
kulturlandskapet. 
 
En annen utfordring ved utmarksbeite er 
konflikter med andre interessenter knytta til 
hytteområder, og at gardsbruk som ikke er i 
drift unnlater å ta sin del av gjerdeholdet mot 
utmark.  Dette fører til at dyr kommer på 
avveie og skaper konflikter med andre 
interesser.  
 
Et variert og åpent kulturlandskap er en 
attraksjon og et varemerke for regionen. For å 
bevare dette og hindregjengroing må mange 
gardsbruk drives aktivt og med ulik 
produksjon. Variert bruk vil også fremme det 
biologiske mangfoldet i kulturlandskapet, som 
er avhengig av aktiv drift.   
 
For å ivareta klimaet bør fornybare ressurser 
benyttes på en miljøvennlig måte. Skog er en 
slik ressurs, der aktiviteten i regionen kan 
økes. For samfunnet er det viktig at 
skogeierne forstår betydningen av at skogen 
drives aktivt og at det er viktig for framtida at 
det investeres i kvalitetsskog.  
 
I regionen er vilt og fiske fortsatt viktige 
ressurser og kilder til friluftsliv, rekreasjon og 
turistnæring. Det er en utfordring å beholde 
de verdifulle utmarksarealene og samtidig 
legge til rette for moderne hytte- og 
turistutvikling. Det ligger også et uutnyttet 
potensiale i bygdenæringer for de som vil 
skape egne bedrifter innen mat, opplevelse og 
tjenesteyting.  
 
Prognosen om klimaendringer gir landbruket i 
regionen utfordringer, men også muligheter. 
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Våtere klima gir vanskelig innhøsting, mer 
næringsutvasking og erosjon. På den andre 
siden kan varmere klima gi muligheter for 
bedre vekstvilkår muligheter for andre arter 
og sorter. 
 

Landbruket må ta miljøet på alvor, enten det 
gjelder klimatiltak, forurensning eller å drive 
mer økologisk produksjon.   
 
Tross i alle utfordringer er det mange 
muligheter for landbruket i regionen, der det 
er viktig at både kommunene og brukerne selv 
tar initiativ. 

 

Landbruket har flere gode muligheter: 

- Grovforproduksjonen kan økes betydelig. Dermed kan også dyreholdet og produksjonen av 
storfe og småfe økes  

- Kornproduksjonen kan økes både ved at kornarealene brukes til kornproduksjon og ved at 
klimaendringene bør kunne gi grunnlag før økte avlinger 

- Mjølkeproduksjonen kan økes gjennom bedre ressursutnyttelse og utnytting av fagkunnskap 
i etablerte fag-/produsentmiljøer.  

- Høsting av utmarksbeite kan økes betydelig under forutsetning av at rovviltutfordringene 
bringes under kontroll 

- Det kan etableres flere kraftforkrevende produksjoner, særlig i nærhet til kornarealer med 
spredeareal for husdyrgjødsel 

- Skogressursene kan utnyttes bedre med større hogstvolum og framtidsskogen kan bedres 
med kvalitetsfremmende skogkulturtiltak 

- Vilt- og fiskeressursene har et uutnyttet potensiale i friluftssammenheng og som 
bygdenæring    

- Videreforedling av egne råvarer og andre bygdenæringer kan være et potensiale for de som 
ønsker 

- Langsuas status som verneområde og nasjonalpark kan gi nye muligheter for 
næringsutvikling 

- Det ligger potensialer i ubebygde hyttetomter og gode muligheter for flere gjennom god 
arealplanlegging  

 
Lokalt handlingsrom 
Selv om det meste av rammevilkårene for 
landbruket legges sentralt, er det et lokalt 
handlingsrom.  På den økonomiske siden har 
kommunene mulighet til å bruke egne midler 
eller opprette fond for å gi tilskudd til ulike 
investeringstiltak. Tidligere har det vært 
regioner som har hatt mulighet for lokal 
forvaltning av bygdeutviklingsmidlene. Dette 
blir nå avviklet.  
 
Det er et handlingsrom i praktiseringen av 
jordlov og konsesjonslov og i 

arealplanleggingen i kommunene. Sikring av 
de produktive arealene er viktig og det kan 
være lokale tilpasninger til hvor store 
eiendommer som kan deles opp, og når slik 
oppdeling ikke skal tillates. Det samme gjelder 
for konsesjon. Det kan være tilfeller der det 
ikke skal gis konsesjon på en 
landbrukseiendom, fordi den skal gå som 
tilleggsareal til andre eiendommer. Dette 
handlingsrommet er det opp til den enkelte 
kommune og utrede og finne ut hvordan den 
vil praktisere. 

 
 

Landbrukspolitiske muligheter: 

- Det kan settes av midler/fond til ulike tiltak og investeringer gjennom økonomiplanen 
- Det kan utredes handlingsrom innenfor lovverket for jordlov og konsesjonslov 
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5. VISJON, MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 
 
 

Visjon: Regionen har et offensivt landbruk med økt produksjon og verdiskaping som gir en 
høyere status i samfunnet 
 
Visjonen speiler en ambisiøs målsetting for 
landbruket i regionen med høyere produksjon 
og verdiskaping på alle felt. Landbruket skal 
øke verdiskapningen ved at landbruks-
foretakene produserer mat, skogbruksprodukt 
eller tjenester, ved videreforedling, eller 
indirekte ved at andre bruker kulturlandskapet 
til verdiskaping. Landbruket skal få enda bedre 
omdømme og statusen høynes for å øke 
rekrutteringen. Mennesker skal ønske å bo på 
gardsbruk og brukene skal være attraktive 

arbeidsplasser. Det må oppleves som et 
privilegium å drive gardsbruk og ha det som 
bosted og arbeidsplass. Den dyrka marka skal 
brukes til å produsere mat, enten direkte ved 
å produsere korn, poteter og grønnsaker, eller 
indirekte gjennom forproduksjon til husdyr. I 
tillegg må det hentes grovfôr i utmark 
gjennom beiting. Det hentes også ut verdier 
fra utmarka gjennom hogst, jakt og fiske, og 
rekreasjon. 
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5.1. MÅL: Ivareta landbrukets produksjonsarealer 
Skal landbruket produsere mat, må 
produksjonsarealene ivaretas. Et aktivt 
jordvern må til om matproduksjonen skal økes 
og skogressursene må ivaretas som fornybare 
ressurser. 
 
Tall fra Skog og landskap fra januar 2014 viser 
at det er ca. 12,5 mill. daa dyrkbar jord i 
Norge, men under 2 % kan brukes til 
matkorndyrking. Forholdet stemmer også bra 
for Lillehammer-regionen. Kartene over 
dyrkbar jord viser at det meste av den ligger i 
fremre del av fjellet og så høyt over havet at 
den kun kan brukes til grasproduksjon. Store 
deler av disse arealene er myr. Selv om de 
dyrkbare arealene stort sett bare er egna til 
grasproduksjon, utgjør de en stor verdi. 

Dyrking vil gi større grasavlinger og kan 
frigjøre lavereliggende grasarealer til 
korndyrking.  
 
Jordvern og vern av høgproduktiv skog gir 
utfordringer for utbygging rundt tettstedene i 
regionen. Den beste dyrka marka ligger inntil 
bykjernen og tettstedene, jf. kart over 
korndyrking. Det er den beste jorda det er 
viktigst å ta vare på. Når nye areal skal legges 
ut til utbyggingsformål, må det tas hensyn til 
dyrka mark, dyrkbar jord, høgproduktiv skog 
og annen skog i den rekkefølgen. For videre 
utbygging er det viktig å bruke arealer med 
begrensa landbruksverdi. Et eksempel på et 
slikt område mellom Hunder i Øyer kommune 
og Nordhove i Lillehammer kommune. 

 

Strategi Tiltak Ansvar 

Minimalisere avgangen av 
dyrka og dyrkbar jord og øke 
det dyrka arealet 

Verne dyrka mark i 
planprosesser 

Kommunestyret og rådmann 

Være restriktiv med 
dispensasjoner som tar i bruk 
dyrka mark til andre formål 

Kommunestyret, planutvalg og 
rådmann 

Stimulere til nydyrking Landbrukskontoret 

Opprette fond for nydyrking 
ved omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark 

Kommunestyret 

All dyrka mark skal drives Oppfordre til å leie bort jord 
som ikke er i drift 

Brukerne og landbrukskontoret 

Reglene om driveplikt 
praktiseres strengt 

Landbrukskontoret 

Ivareta høgproduktive 
skogområder 

Bevare de høyproduktive 
skogområdene til skogbruk i 
planprosesser 

Kommunestyret og rådmannen 

Ivareta store sammenhengende 
skog- og utmarksområder 

Ivareta store sammenhengende 
skog- og utmarksområder i 
planprosesser 

Kommunestyret og rådmannen 
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Strategi: Minimalisere avgangen av dyrka og 
dyrkbar jord og øke det dyrka arealet 
Matjord er en verdifull ressurs som blir dannet 
over flere hundre år/tusen år. Selv om det kan 
dyrkes nye arealer er den dyrka jorda vi har i 
dag, langt mer verdifull enn den som kan 
dyrkes opp. Det er de beste arealene som er 
dyrka, og de mer marginale områdene som nå 
kan nydyrkes. Regionens beste arealer for 
matkornproduksjon ligger rundt Lillehammer 
by. Samtidig er det her det er størst press på 
dyrka mark. Bakerst er det kart som viser 
arealene for korndyrking i de tre kommunene. 
Dette er ikke der hvor det nødvendigvis dyrkes 
korn i dag, men hvor produksjon er egna.  
Dette er også de områdene det er klimatisk 
gunstig å dyrke andre vekster som poteter og 
grønnsaker. 
 
For å øke matproduksjonen må dyrka og 
dyrkbar jord vernes mot nedbygging i 
kommuneplanarbeidet og i enkeltsaks-
behandling som ved søknad om 
omdisponering etter jordloven § 9. Det skal 
være en streng praksis for omdisponering av 
dyrka mark. Behovet for omdisponering må 
være stort om dyrka jord skal bygges ned og 
alternativer vurdert. Virksomheter og 
etableringer som kan legges andre steder bør 
ikke få tillatelse til omdisponering.  
 
Landbruksbygg kan settes opp på dyrka mark 
uten at det kreves tillatelse til omdisponering 
etter jordloven § 9. Landbruket selv må derfor 
også ha et eget fokus på å ta vare på dyrka og 
dyrkbar jord. 
 
Hvert år går det bort noe dyrka mark til andre 
formål. Det er viktig at det blir dyrka nye 
arealer for å holde oppe totalproduksjonen i 
regionen. Det meste av den dyrkbare jorda 
ligger i høyereliggende områder, og mye av 
dette er myr. Et fuktigere klima tilsier at 
dyrking av myr er utfordrende. Oppdyrking av 
myr er også uheldig i et klimaperspektiv. Skal 
myr nydyrkes, bør det være grunn, hellende 
myr med gode dreneringsmuligheter. Den 
avgir mindre klimagasser og er enklere å høste 
enn dyp myr. Det er viktig at det stimuleres til 
nydyrking.  
 

Bruk av dyrka og dyrkbar jord til andre formål 
enn landbruk er ofte enkelt og billig, og de 
samfunnsmessige kostnadene ved å bruke opp 
denne ressursen kommer ofte ikke til syne. 
Det kan synliggjøres ved at det opprettes et 
fond i hver kommune til nydyrking. Det må 
utredes om inntekter til dette fondet kan 
komme fra utbyggere som bygger ned dyrka 
eller dyrkbar mark. Dette løses gjennom 
utbyggingsavtaler. En slik ordning vil innebære 
at utbyggere må betale litt mer av de 
samfunnsmessige kostnadene det er å 
forbruke dyrka og dyrkbar jord. 
 
Strategi: All dyrka mark skal drives 
Dyrka jord må holdes i hevd ved drift. 
Arealstatistikken viser at det er dyrkaarealer 
som ikke drives.  Av produksjonshensyn er det 
viktig å få drivverdig areal i produksjon. Derfor 
må det oppfordres til å leie bort jord som ikke 
er i bruk eller stimuleres til at den selges som 
tilleggsjord til landbrukseiendommer i drift. 
Bratt jord som ikke lenger brukes, bør leies 
bort eller selges som beiteareal. Arealer som 
ikke er drivverdig som jordbruksareal, og som 
heller ikke er viktig for kulturlandskapet, bør  
tilplantes, slik at det produseres skog på 
arealet.  
 
Etter jordlova er det driveplikt på all dyrka 
mark og innmarksbeite. Dersom dyrka mark 
ikke drives, kan kommunen gi pålegg og gjøre 
sanksjoner. Slike reaksjoner skal bare brukes 
etter at andre muligheter for å få arealene i 
drift er prøvd. Kommunen skal praktisere 
driveplikten strengt, slik at all dyrka marka 
drives. 
 
Strategi: Ivareta de høgproduktive 
skogsområdene 
Lillehammer-regionen har store skogsarealer, 
men det er stor forskjell på produksjonsevnen 
fra låglandet og opp mot fjellet. De 
høgproduktive områdene ligger stort sett 
under 600 m o.h., jf. kart over 
produksjonsevne i skog bakerst.  Denne 
høgproduktive skogen må ivaretas og 
skjermes mot nedbygging.    
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Strategi: Ivareta store sammenhengende skog- 
og utmarksområder 
Regionen har store arealer vernet etter 
naturmangfoldsloven, der begrunnelsen for 
vernet dels er viktige naturkvaliteter, men 
også dels for å ivareta friluftslivet.  Innenfor 
disse arealene har landbruket fått betydelige 
begrensninger. Det er også viktig å ivareta 
større sammenhengende skog- og 

utmarksområder for å sikre produksjonen og 
ha arealer der det kan drives rasjonelt, uten 
konflikter med andre interesser. Disse 
arealene er også viktige for friluftslivet og for å 
ha store sammenhengende viltområder. Det 
er i planarbeidet disse arealene kan bevares, 
som i sum er svært viktige for skogbruk, beite, 
vilt og jaktinteressene i regionen.
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5.2. MÅL: Øke matproduksjonen med minst 20 % fram mot 2030 
Målet er i samsvar med St. Meld.  9 (2011-
2012) Landbruks og matpolitikken – 
Velkommen til bords. Det legges opp til at 
matproduksjonen skal øke i takt med 
befolkningsutviklingen fram mot 2030. 
Lillehammer-regionen er en viktig region for 
matproduksjon. For å sikre utvikling i 
landbruket, må matproduksjonen øke minst 
like mye som i resten av landet. Regionen må 
også bidra til at det nasjonale målet nås. De 
naturgitte forholdene tilsier at de 
grovfôrbaserte produksjonene bør øke mer 
enn 20 %, da det er gode forhold og solide 
produsentmiljø for slike produksjoner. I tillegg 

er det et potensiale for å øke den 
kraftfôrbaserte produksjonen i regionen, siden 
det totalt innenfor regionen finnes 
spredeareal nok til å ta imot betydelig mer 
husdyrgjødsel.  
 
Lillehammer-regionen har også potensiale for 
å optimalisere produksjonen bedre. Større 
arealer kan brukes til korn- og 
grønnsaksdyrking og grovfôrarealet i 
høgereliggende strøk kan økes, produksjonen 
intensiveres og større beiteressurser kan 
hentes i utmarka.  
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Strategi  Tiltak/Virkemiddel Ansvar 

Bedre økonomi og 
rammevilkår for landbruket 

Synliggjøre behovet for bedre 
rammevilkår overfor sentrale 
beslutningstakere. 

Kommunestyret 

Hente inspirasjon fra 
"presisjonslandbruket" 

Brukerne, landbrukskontoret  

Øke kvalitet på produktene og 
produsere spesialprodukter 

Brukerne, rådgivningstjenestene 

Lokalt salg av produkter Brukerne, landbrukskontoret kan 
bidra 

Øke rekrutteringen til 
landbruket 

Stimulere til generasjonsskifter  Brukerne, landbrukskontoret  

Stimulere til at det finnes 
avløsere i regionen 

Avløserlag, landbrukskontoret  

Holde oppe og øke 
kompetansen i landbruket 

Arbeide for at flere tar 
agronomutdanning i 
videregående skole eller gjennom 
voksenagronomtilbud 

Oppland fylkeskommune, 
Landbrukskontoret kan bistå 

Arrangere kompetansehevende 
kurs og markdager 

Landbrukskontoret, 
rådgivingstjenesten 

Utvikle gode fagmiljø slik at 
gardbrukere kan lære av 
hverandre 

Brukerne, landbrukskontoret bidrar til 
å skape møteplasser 

Flere setrer i aktiv drift Aktiv bruk av ressursene på 
setrene 

Brukerne 

Sikre et godt setertilskudd i 
regionalt miljøprogram  

Kommunene, Fylkesmannen 

Investeringstakten i 
landbruket økes 

God planlegging av rasjonelle 
løsninger 

Brukerne 

Tilskuddsordninger til 
investeringer og nye tiltak brukes 

Landbrukskontoret 

Opprette kommunalt 
landbruksfond til investeringer i 
landbruket 

Kommunestyret, landbrukskontoret 

Øke status til bonden  Snakke opp bondens arbeid Organisasjonene, landbrukskontoret, 
kommunen 

Synliggjøre landbruket i regionen Landbrukskontoret, organisasjonene 

Større avlinger Ta i bruk nye sorter, arter og ny 
teknologi  

Brukerne, rådgivningstjenesten, 
landbrukskontoret 

«Best practice» utnyttes Brukerne, rådgivningstjenesten, 
landbrukskontoret 

Aktive bruk i hele regionen Styrke aktive bruk Brukerne, kommunestyret 

Drift tilpassa bruket Brukerne 

 
 
Strategi: Bedre økonomi og rammevilkår for 
landbruket 
Økonomien i landbruket er satt sammen av 
offentlige rammevilkår, markedets betaling av 
produkter og kostnadene på innsatsfaktorene. 
Med dagens produktpriser til produsent, er 

landbruket avhengig av virkemidlene.  De 
fleste rammevilkårene legges av sentrale 
myndigheter og kan ikke endres i regionen, 
men regionen kan påvirke sentrale 
myndigheter. Det er særlig politikerne som 
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kan gjøre dette, gjennom sine partiorganer og 
gjennom kommunestyret.  
 
Økonomien kan bedres gjennom økte 
inntekter og/eller reduserte kostnader. En 
mulighet for inntektsøkning er å øke volumet 
innenfor eksisterende produksjonskapasitet, 
uten store kostnader. Å levere produkt av 
høyere kvalitet vil også bidra til mer inntekter, 
siden kvalitetsprodukt prises høyere.  For 
noen kan det å selge produktene sine lokalt, 
eller direkte til forbruker være et alternativ. 
Det kan også være et alternativ å framstille 
noen spesialprodukter selv, som gir en 
merpris i markedet.  
 
Landbrukets innsatsfaktorer er dyre i forhold 
til produktprisene. Det er derfor viktig å være 
på utkikk etter kostnadsreduksjoner, ikke 
bruke mer kraftfôr, kunstgjødsel, drivstoff osv. 
enn nødvendig. Da er det sentralt å være 
presis i bruken av innsatsfaktorene. 
"Presisjonslandbruket" er trukket fram i 
mange sammenhenger. Det er et 
høyteknologisk landbruk som gjerne krever 
store investeringer. For mange er det uaktuelt, 
men man kan likevel dra nytte av kunnskapen 
og utnytte de elementer som er aktuelle. 
 
For å bedre økonomien er det viktig at 
brukeren selv er økonomisk bevist, men at 
rådgivingstjenesten og landbrukskontoret 
også bidrar og fokuserer på mulighetene både 
på inntekts- og utgiftssiden.  
 
 

 
 
 
 

Strategi: Øke rekrutteringen til landbruket 
For landbrukets framtid, og for at det skal 
være mange aktive bruk framover, er det 
viktig med rekruttering og at unge brukere 
slipper til.  Det må stimuleres til at gardsbruk 
blir overdratt til nye generasjoner tidlig, når 
den nye generasjonen er motivert. Hvis ikke, 
bør det arbeides for at de gardsbrukene det 
gjelder kommer på salg, slik at andre som 
ønsker å drive gardsbruk får sjansen. Gjennom 
prosjektet BondeGLØd har landbrukskontoret 
satt generasjonsskifte på dagsorden.  Det 
bidrar forhåpentligvis til at tankeprosesser for 
generasjonsskifte kommer i gang. Det 
arrangeres også treff for ungdommer og unge 
voksne som vurderer å ta over eller nylig har 
tatt over garden. Dette gjør at den 
overtagende generasjon kan motivere 
hverandre, samtidig som det blir etablert 
nettverk for nyskaping og entusiasme. 
 
For nye generasjoner i landbruket er utsiktene 
til fritid viktig. Derfor må det være gode og 
velfungerende avløserordninger for de som 
driver med husdyr. I prosjektet BondeGLØd 
holdes det avløserkurs for å få flere unge til å 
bli avløsere i samarbeid med Gausdal 
videregående skole, Landbrukstjenester Sør-
Gudbrandsdal SA og Lillehammer avløserlag.  
 
Strategi: Holde oppe og øke kompetanse i 
landbruket 
Det krever kunnskap og kompetanse for å 
drive en landbrukseiendom effektivt. Det er 
mulig å ta naturbruksutdanning både i den 
videregående skolen og som voksen-
utdanning. Ved Gausdal videregående skole er 
det agronomutdanning. Kommunene må 
arbeide aktivt for å sikre at naturbrukslinja 
beholdes og videreutvikles. Gjennom RULL 
(Rekrutering, utdanning og likestilling i 
landbruket) arrangeres det voksenagronom-
utdanning. Det er et godt tilbud for de som tar 
over en gard, men som ikke har tatt ordinær 
agronomutdanning.  
 
Både innen planteproduksjon og dyrehold er 
det behov for å få inn ny kompetanse. Innen 
planteproduksjon arbeider Bioforsk i nært 
samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. 
Dette gjør at forskningsresultater kommer 
raskt ut til brukerne. Foredlingsbedrifter som 
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Tine og Nortura har mye kompetanse og 
henter påfyll blant annet fra Norges miljø- og 
biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. For 
å heve kompetansen i regionen, er det viktig 
med et nært samarbeid med rådgivings-
tjenesten. Landbrukskontoret og 
rådgivingstjenesten må arrangere kurs og 
markdager for å formidle kunnskap. Det er 
også viktig at brukerne selv har gode fagmiljø 
med mulighet for erfaringsutveksling. 
Landbrukskontoret kan bidra til å skape slike 
møteplasser.  
 

 
 
Strategi: Flere setrer i aktiv drift 
Seterarealene er viktige grovfôrarealer. Det er 
få setre i aktiv drift med mjølkeproduksjon. 
For å ta vare på de som er igjen, og stimulere 
nye brukere til seterdrift, må tilskuddet til 
seterdrift økes. Landbrukskontoret må jobbe 
aktivt mot Fylkesmannen for å få dette til. 
 
Setrer er også viktige i kulturlandskapet, og 
representerer kulturminner. Ei seter kan være 
et godt utgangspunkt for næringsutvikling. Det 
har tidligere vært prosjekt for setersykling, og 
det er setre som tar imot folk for bespisning 
og/eller overnatting. Med de rette ideene kan 
setra bli en viktig ressurs. 
 
Strategi: Investeringstakten i landbruket økes 
Det er stort behov for investeringer i 
landbruket. Mange driftsbygninger ble bygd 
eller restaurert tidlig på 1980-tallet, men det 
har vært begrensa med investeringer etter 
dette. Nå kommer det behov for oppgradering 
og nyinvesteringer. Det er viktig med god 
planlegging av rasjonelle løsninger, slik at det 
blir en god økonomi og økt produksjon ut av 
disse investeringene. Små investeringer kan 

også være vesentlige og avgjørende for å 
utnytte eksisterende driftsapparat. 
 
Ved nybygg og ombygging av landbruksbygg 
kan det søkes investeringstilskudd og 
rentestøtte fra bygdeutviklingsmidler (BU). 
Landbrukskontoret bidrar til at slike søknader 
kommer inn. Landbrukskontoret er 
diskusjonspartner og kvalitetssikrer søknader 
om BU-midler, slik at flest mulig av søknadene 
får tilslag.  
 
BU-midlene forvaltes i dag på fylkesnivå. I 
2013 fikk alle som søkte investeringsmidler til 
tradisjonelt landbruk i regionen midler. Det er 
stort behov for investeringer i landbruket, og 
det er viktig at det arbeides for at det blir en 
større ramme for investeringstilskudd i 
landbruket. 
 
Det bør opprettes kommunale landbruksfornd 
for investeringer i landbruket. Dette kan 
brukes for å stimulere til å opprettholde og 
utvikle driften av gardsbruk. Slikt 
investeringstilskudd kan brukes som støtte til 
kjøp av mjølkekvoter, ekstra tilskudd til 
påbygg og nybygg av fjøs og driftsbygninger, 
ekstra tilskudd til grøfting. Tilskuddet bør også 
kunne brukes til investeringer i beiteområder. 
 
Strategi: Økt status for bonden 
Bondeyrket har hatt fallende status og 
omdømme.  Det påvirker rekrutteringen, siden 
lav status ikke motiverer.  Samtidig er det å 
produsere mat verdens viktigste yrke. Det må 
derfor bli slutt på kritikken av landbruket og at 
media er med og drar ned statusen med sine 
oppslag.  Skal statusen heves, må i første 
rekke gardbrukerne starte med seg selv. De 
må være stolte av yrket sitt og det de 
produserer. Videre må alle rundt landbruket 
og i bygda snakke bondens arbeid opp. 
Politikerne og administrasjonen i kommunene 
må gå foran og framsnakke bondeyrket og 
kommunene kan presentere landbruket like 
positivt som de presenterer mulighetene for 
bosetting og reiseliv.  Landbruket er en viktig 
næring i regionen, som må synliggjøres. Selv 
om Lillehammer har en liten andel sysselsatte 
i landbruket, er Lillehammer som by og 
turistdestinasjon helt avhengig av landbruket 
for å kunne selge sitt produkt. Landbruket må 
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løftes fram slik at bøndene i regionen føler seg 
verdsatt og får annerkjennelse for den jobben 
de utfører.  
 
Landbruket i regionen kan synliggjøres 
gjennom informasjonsmateriell som gjøres 
tilgjengelig for turistnæring og andre. Det 
arbeides for å få dette ut der folk kan få sett 
dette. Det bør utarbeides informasjon som 
ordførere og andre som skal presentere 
regionen kan bruke. 
 
Strategi: Større avlinger: 
For å nå målet om 20 % økt produksjon, må 
avlingene økes i alle produksjoner. Økte 
avlinger vil også bidra til at det kan produseres 
mer kjøtt. 
 
Kunnskap er viktig for å oppnå større avlinger. 
Det kan hentes gjennom rådgivingsapparatet 
som finnes i dag. I tillegg er det viktig at nye 
sorter og arter tas i bruk, men også ny 
teknologi. I tillegg må "best practice" brukes. 
Det betyr at gardbrukerne må lære av 
hverandre for å kunne drive best mulig. 
 
 
 
 

Strategi: Aktive bruk i hele regionen 
Skal regionen øke matproduksjonen med 
minst 20 % og opprettholde bosettingen i alle 
deler av regionen, må det være mange aktive 
bruk. Da sikres også et fagmiljø blant de som 
driver, slik at de kan hente inspirasjon og 
kunnskap hos hverandre. Sett i lys av den 
nedgangen i antall bruk som har vært, vil 
fagmiljøet i enkelte grender snart ikke tåle 
særlig større frafall. Det er et mål å ha like 
mange aktive bruk i 2025 som i 2013.  
 
For å styrke de aktive brukene er det kommet 
endringer i jordloven. Det er åpnet for å dele 
ifra jordbruksareal, dersom det bidrar til en 
god bruksstruktur og god arronderingsmessig 
løsning. Endringene er også et resultat av 
målet om å harmonisere eiendoms- og 
bruksstrukturen, i en tid der en stor andel av 
dyrkamarka blir drevet på leiebasis. Det er 
positivt for de som ønsker å satse i landbruket.  
 
De er mange ulike bruk i regionen, og det er 
viktig for god drift og godt utkomme at drifta 
er tilpasset det enkelte bruk. Like viktig som 
brukenes størrelse, er at det sees på hvilke 
produksjoner som kan drives på de enkelte 
bruk, evt. med tillegg av bygdenæringer.  
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5.3. MÅL: Økt bruk av utmarksbeite 
For landbruket er utmarksbeitet en ressurs, 
med et stort uutnyttet potensiale. Brukes 
utmarksressursene bedre, kan innmarka i 

større grad kunne brukes til annen produksjon 
enn beite, slik at totalproduksjonen øker.

 

 
 
 

Strategi Tiltak Ansvarlig 

Redusere 
rovviltbelastningen 

Arbeide for mindre rovvilt i 
regionen 

Kommunestyret 

Forebyggende tiltak for å hindre 
rovviltskade  

Beitelaga, landbrukskontoret, 
Fylkesmannen 

Raskere uttak av rovvilt som gjør 
skade 

Landbrukskontoret/ 
rovviltjaktlag 

Jobbe for uttak av rovvilt på 
sporsnø om våren 

Kommunestyret 

Beitebrukerne bruker 
beiteretten aktivt og henter 
mer fôr i utmarka 

Utarbeide beitebruksplaner som 
grunnlag for optimal bruk av 
beiteressursene 

Landbrukskontoret 

Sørge for at flere dyr beiter i 
utmarka 

Brukerne, landbrukskontoret 

Samarbeid i beitenæringa og 
med andre aktører i utmarka 

Organisering i beitelag Landbrukskontoret 

Etablere sperregjerder, 
sankekveer 

Beitelagene, 
landbrukskontoret 

Samarbeid med andre brukere av 
utmarka for å hindre konflikter og 
sikre dyrevelferd 

Brukerne, kommunene 

Øke forståelsen for beiteretten 
og beiting i utmark blant andre 
samfunnsgrupper som bruker 
utmarka 

Organisasjonene, 
landbrukskontoret 
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Strategi: Redusert rovviltbelastning 
De siste årene har det vært store tap av 
beitedyr på grunn av rovdyr. Det er en 
utfordring og en belastning, både økonomisk 
og psykisk for beitebrukerne som mister dyr. 
Det skaper også mye ekstraarbeid med tilsyn, 
leting og ekstra foring.  
 
Oppland er et beiteprioritert fylke i forhold til 
bjørn og ulv og da skal det ikke forekomme 
familiegrupper, bare streifdyr i henhold til 
Stortingets rovdyrforlik. I henhold til 
Rovviltnemnda for region 3 (Oppland) er også 
Lillehammer-regionen beiteprioritert område i 
forhold til jerv og gaupe. For å dempe 
belastningen må det sees på mer effektive 
uttak av rovvilt, som hiuttak på jerv, uttak av 
ulv og bjørn på sporsnø og det må 
tilrettelegges for mer effektiv lisensjakt.  
 
Det må arbeides på mange plan for å redusere 
rovviltbelastningen. Det er viktig at 
kommunestyret arbeider politisk og at 
landbrukskontoret og faglagene sørger for at 
fellingstillatelser handteres så raskt og 
effektivt som mulig. Det må finnes gode 
hjelpemidler som godt trente kadaverhund-
ekvipasjer og velskolerte rovviltfellingslag. 
Sentrale myndigheter må påvirkes til å kunne 
gi raske fellingstillatelser i hele beitesesongen, 
ikke bare i den perioden (1. juni til 15. februar) 
hvor Fylkesmannen kan gi fellingstillatelser.  
 
Strategi: Beitebrukerne bruker beiteretten 
aktivt og henter mer fôr i utmarka 
Gjennom utarbeidelse av beitebruksplaner 
kan det kartlegges hvor høyt beitetrykk som 
kan tåles, og hvor mange dyr som bør slippes 
på hvert sted. På den måten kan 
beiteressursene utnyttes enda mer effektivt. 
Skal matproduksjonen økes, er det viktig å 
hente mer fôr utenom dyrka mark. Av den 
grunn er det også viktig at bruken av setrer 
opprettholdes, slik at dyr høster utmark og 
innmark rundt setrene og derigjennom høster 
større deler av utmarka.  
 

Med flere dyr i utmarka og flere gardsbruk ute 
av drift, blir gjerdehold en utfordring som det 
må samarbeides om for å få gode løsninger.  
 
Strategi: Samarbeid i beitenæringa og med 
andre aktører i utmarka 
Med et økende antall gardsbruk som ikke 
drives, reduseres antallet som bruker utmarka 
som beite og som holder gjerdet mellom 
utmark og innmark i orden. Samtidig blir det 
flere aktører som brukar utmarka til andre 
formål. Det etableres flere hyttefelt og det blir 
flere folk som ikke er vant med husdyr i 
utmark.   
  
Organisering i beitelag er viktig for å 
samarbeide om å utnytte utmarka effektivt. 
Det rasjonaliserer arbeidet med tilsyn og 
sanking og gjør det mulig å enes om 
sperregjerder og andre tiltak som reduserer 
konflikten med andre interesser. Å bidra til en 
enda bedre organisering av utmarksbeitet er 
viktig. Særlig for å bedre samarbeidet blant de 
som har storfe i utmark.  
 
Det blir tidvis konflikter mellom 
beiteinteressene og andre brukere av 
utmarka. Det kan være frykt ved ferdsel og 
utøvelse av friluftsliv eller skader på eiendom, 
ubehag med lukt, bjellelyder osv. Det er viktig 
å arbeide for at det ikke blir konflikter som 
følge av at beitedyr går på utmarksbeite og 
samtidig skape forståelse for den tradisjonen 
som utmarksbeite har.  Slike konflikter må 
løses med dialog. Det gir et dårlig 
samarbeidsklima om det løses med hevd på 
beiteretten. Det krever smidighet fra alle 
parter når slike konflikter skal løses. 
 
Gjennom beitebruksplanarbeidet kan det også 
søkes å dempe konflikter mellom dyr på beite 
og hytteeiere/andre brukere av utmarka.  I 
Lillehammer er beitebruksplanen revidert, og 
revisjon pågår i Øyer kommune. I Gausdal 
kommune starter arbeidet med 
beitebruksplan i 2014.
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5.4. MÅL: Bruke skogressursene aktivt og øke skogproduksjonen  
 
Skogen er en viktig fornybar ressurs som ikke 
nyttes fullt ut i regionen. Aktiv bruk av skogen 
er viktig for miljøet og skaper næringsutvikling 
og sysselsetting. Det er viktig for regionen, 

siden vi også har videreforedlingsbedrifter 
lokalt. I målet om å bruke skogressursene 
aktivt ligger det også en målsetting om å øke 
avvirkningen.

 
 

Strategi Tiltak Ansvarlig 

Sørge for at flere skogeiere 
driver eiendommen aktivt  

Igangsette aktivitetsprosjekt Organisasjonene, 
landbrukskontoret 

Bidra til å rasjonalisere teig- og 
eiendomsstrukturen for å bedre 
arronderingen  

Skogeierne, 
landbrukskontoret 

Bedre skogsveinettet  Sørge for utarbeiding av 
opprustingsplaner og sikre tilgang 
på virkemidler  

Skogeierne, 
landbrukskontoret 

Initiere organisering og 
samarbeid av vegopprustning   

Skogeierne 

Økt uttak av skog som 
energivirke 

Initiere økt bruk av trevirke som 
energibærer i offentlige og 
private bygg  

Kommunestyret 

Påvirke nasjonale myndigheter til 
å bedre rammevilkårene for uttak 
av energivirke fra skog 

Kommunestyret 

Øke skogkulturaktiviteten og 
bindingen av CO2 i skog 

Igangsette aktivitetsprosjekt og 
sikre virkemidler 

Organisasjonene, 
landbrukskontoret 

Bedre skogskjøtsel, raskere 
gjenplanting etter hogst 

Skogeierne, Organisasjonene, 
landbrukskontoret 

Aktiv bruk av skogfond for å øke 
investeringer i skogen 

Skogeiere, landbrukskontoret, 
rådgivere 

Øke bruken av tre i 
samfunnet 

Kommunene blir pilotkommuner i 
økt bruk av tre i bygg 

Kommunestyret 

Arbeide aktivt for at tre blir  
foretrukket som byggemateriale  

Byggherrer, Arbeidsgruppa for 
økt bruk av tre 
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Strategi: Sørge for at flere skogeiere driver 
eiendommen aktivt  
Det er muligheter for å utnytte skogen i 
regionen bedre. Det er en utfordring at skogen 
har begrensa økonomisk betydning for den 
enkelte eier, men at den samla verdien for 
regionen er stor. De fleste skogeiere er 
imidlertid positive til å drive skogen aktivt og 
det forventes at et aktivitetsprosjekt vil dra 
med seg flere passive skogeiere. Ved økt 
avvirkning, øker også arealet som skal 
forynges og behovet for samla aktivitet i 
skogen. Det mest rasjonelle er at 
skogeierorganisasjonene sammen med 
landbrukskontoret iverksetter 
aktivitetsprosjekt.  
 
For passive skogeiere som ikke er interessert i 
å drive skogen, bør det stimuleres til at de 
selger skogen til aktive eiere i nærheten, slik 
at det blir en god arrondering og 
ressursforvaltning som for jordbruksarealer 
som ikke drives. 
 
Strategi: Bedre skogsveinett 
Et velfungerende skogsvegnett er avgjørende 
for aktiv skogsdrift. Vegdekningen i regionen 
er god, så det er først og fremst behov for 
opprusting av vegbredde og bæreevne. For å 
forbygge nye flomskader må også grøfter og 
stikkrenner rustes opp.  
 
 Tømmertransporten går med lengre vogntog 
enn tidligere og foregår i økende grad på 
barmark. Tilskudd og god planlegging er helt 
avgjørende for å få gode langsiktige løsninger 
når man først setter i gang. Behovet for 
opprusting er antatt å være minst 10 km i 
året. 
 
Strategi: Økt uttak av skog som energivirke 
Bruk av skogsvirke som energibærer er viktig i 
miljøsammenheng, siden skogen er en 
kretsløpsressurs som kan erstatte bruk av 
fossilt brensel. Nytten avhenger av at 
transporten begrenses, slik at den ikke 
reduserer miljøgevinsten. Høsting av heltre til 
energivirke er viktig for kulturlandskapet og 

for samla landbruksproduksjon, siden uttak av 
trevirke er med å holder  beiter og dyrkajord 
åpne.  
 
Strategi: Øke skogkulturaktiviteten og 
bindingen av CO2 i skog 
Skogkultur er avgjørende for å øke den 
framtidige skogproduksjonen. Etter hogst 
følges det bra opp med planting, men 
målinger viser at oppfølging ved planteavgang 
og ungskogpleie lett blir forsømt. Beregninger 
viser at årlig ungskogpleieareal bør øke med 
minst 50 %. Med stor planteavgang blir også 
ungskogen glissen med lavere produksjon og 
dårligere kvalitet. Tettere ungskog høyner 
framtidsproduksjonen både i volum og kvalitet 
og fører til at skogen binder mer CO2.  Ofte er 
manglende kunnskap om tilstanden i egen 
skog årsaken til at skogkulturen blir forsømt. 
Prosjekt drevet av skogbrukere som kan 
registrere, formidle kunnskap og gjennomføre 
tiltak er derfor avgjørende for å øke denne 
innsatsen, sammen med tilgang på gode 
virkemiddelordninger. Raskere og bedre 
planting gir også en samfunnsmessig viktig 
klimaeffekt, siden hver m3 tømmer binder ca. 
780 kg CO2 i trevirket.  
 
Aktiv bruk av skogfond vil kunne bidra til å øke 
skoginvesteringene. En bevisgjøring av 
skogeierne om skogfondets fordeler, kan 
motivere til økt investering i skogen.  
 
Strategi: Øke bruken av tre i samfunnet 
Bruk av tre i stedet for mer energikrevende 
materialer gir en direkte klimaeffekt, siden det 
reduserer utslippet av CO2. Tre brukt i bygg 
forlenger også lagringstiden av CO2, så lenge 
bygget står. Tre er regionens lokale fornybare 
konstruksjons- og kledningsmateriale. Med 
egen foredlingsindustri gir det også flere 
lokale arbeidsplasser om tre foretrekkes som 
byggemateriale. For å øke bruken av tre bør 
det legges føringer i kommunenes arealplaner 
og det må arbeides med å øke kunnskapen om 
bruk av tre i bygg. For å fremme bruken av tre 
i bygg, bør kommunene bli pilotkommuner 
innen dette området. 
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5.5. MÅL: Bærekraftig høsting og bruk av vilt, fisk og utmarksressurser 
Utmarksressursene i regionen er en viktig 
fornybar ressurs som må forvaltes bærekraftig 
og arealene disponeres i et bevisst og 
framtidsretta perspektiv. Utmarka er viktig for 
lokalbefolkningens og de tilreisendes 

friluftsliv, men også som en ressurs der det 
kan høstes store verdier. For å sikre dette må 
bestandenes og arealenes produktivitet og 
mangfold bevares. 

  
 

 
Strategi: Stabil og målretta forvaltning av vilt- 
og fiskeressurser 
Betydningen av kunnskaps- og bestandsbasert 
forvaltning av utmarksressursene er blitt 
tydeligere de senere årene, enten det gjelder 
hjortevilt, småvilt eller fiskeressurser. Samtidig 
har rettighetshaverne fått et større ansvar for 
å forvalte egne ressurser. De må samarbeide 
om en langsiktig og produksjonsretta 
forvaltning, tilpasset næringsgrunnlaget for å 

drive en bærekraftig forvaltning. For hjortevilt 
er det også viktig at bestandsstørrelsene 
forvaltes slik at det ikke oppstår unødvendige 
skader eller ulemper for andre 
samfunnsinteresser.  
 
For å drive en målretta forvaltning er det viktig 
at beitetakseringer, bestandsregistreringer og 
verktøy som hjorteviltregisteret brukes som 
kunnskapsgrunnlag. For hjortevilt, som bruker 

Strategi Tiltak Ansvarlig 

Stabil og målretta 
forvaltning av vilt- og 
fiskeressurser  

Utarbeide forvaltningsplaner for 
hjortevilt 

Landbrukskontoret 

Samarbeid om 
bestandsforvaltning i naturlige 
beite- og trekkområder 

Rettighetshaverne, 
landbrukskontoret 

Taksering av småviltbestander, 
for grunnlag for uttak. 

Rettighetshaverne 

Prøvefiske og kultiveringsarbeid 
for en sunn fiskebestand som det 
kan høstes av 

Rettighetshaverne 

Bruke utmark som hytte- og 
rekreasjonsområde 

Legger til rette for hytteutbygging 
på riktige arealer gjennom 
planlegging 

Grunneierne, kommunene 

Skjerme seterområder, andre 
verdifulle kulturelementer og 
friluftslivsområder i landskapet 
mot utbygging 

Kommunene 
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store arealer, langt ut over kommune-
grensene, må det samarbeides regionalt om 
hvilke bestandsmål en skal ha. 
 
Tidligere ble ikke jakttrykket ansett å ha 
betydning for rype eller småviltbestandene. 
Senere års forskning og prosjekter har 
imidlertid vist at jakttrykket påvirker 
småviltbestandene. Det har derfor blitt vanlig 
å iverksette tiltak for å begrense jakttrykket i 
år med lave bestandstettheter. For å holde 
oppe viltproduksjonen over tid er det viktig 
med god kunnskap om både bestand og andre 
forhold som påvirker småviltbestandene.   
 
Fiske har vært en viktig matressurs i regionen 
og er fortsatt viktig, selv om rekreasjons-
verdien nå har blitt den viktigste delen. Både 
en aktiv forvaltning med prøvefiske og 
kultiveringstiltak og et aktivt fiske er viktig for 
å sikre gode og høstbare fiskebestand 
framover.  
 
Jakt og fiske er en vesentlig rekreasjonskilde 
for mange og det er viktig at det legges til 

rette for at allmennheten skal kunne ta del i 
både jakt, fiske og fangst gjennom en 
bærekraftig lokal forvaltning.  
 
 
Strategi: Utmarka som hytte- og 
rekreasjonsområde 
Regionen er et av landets største 
hytteområder med ca. 7 000 fritidsboliger. 
Hytteutbygging og tilreisende hytteturister er 
et viktig grunnlag for næringslivet i regionen 
og tilgrensende arealer er viktige for friluftsliv 
og rekreasjon. Det krever god planlegging for 
å tilrettelegge for attraktive hyttetomter, 
samtidig som utmarksarealene for vilt- og 
friluftsliv og bevares. Det må heller ikke 
skapes interessekonflikter med 
landbruksinteresser, bevaring av setermiljøer 
og andre kulturverdier eller med 
beiteinteressene. Med god planlegging har 
regionen rom for en betydelig økning av både 
hytteutbyggingen, friluftslivet og beitebruken i 
utmark. 

 
  



 

 Side 37 
 

 
 

5.6. MÅL: Flere som driver med bygdenæringer knytta til 
landbrukseiendommen 

 
Bygdenæringer er en fellesbetegnelse for 
næringer som har sitt utspring i garden og 
bygdenes menneskelige og materielle 
ressurser. For noen kan det bli en fulltids 
arbeidsplass og kanskje skape flere 
arbeidsplasser, men ikke alle kan starte med 
slike næringer. Det må til kreativitet, 
gründeregenskaper, vilje til entreprenørskap, 
ressurser på garden, tid og personlig egnethet. 
Bygdenæringer må være et tillegg til 
landbrukets volumproduksjon, og det vil 
fortsatt være volumproduksjonen som er det 
bærende inntektsgrunnlaget for flertallet av 
gardsbruk i regionen.  

 
Mange som har etablert seg i bygdenæringer 
har opplevd at det gir mye arbeid men liten 
inntekt. Det er derfor viktig å ha en realistisk 
inntektsvurdering når det satses på slike 
næringer og en grundig vurdering av hvordan 
det kan gi et ekstra bidrag til totaløkonomien.  
 
Innovasjon Norge er en viktig aktør ved 
etablering av bygdenæringer. Der kan det 
hentes kompetanse, og de tilbyr ulike kurs for 
etablerere. Innovasjon Norge har ulike 
støtteordninger for de som vil etablere 
bygdenæringer. 

 

Strategi Tiltak Ansvarlig 

Utvikle næringsvirksomhet 
basert på lokale ressurser 

Støtte opp gründere og 
nyskapende virksomheter 

Landbrukskontoret, 
kommunen 

Stimulere til satsing på 
landbruksbaserte kultur-, natur-, 
mat- og aktivitetsopplevelser 

Landbrukskontoret 

Utvikle lokal foredling av mat, 
logistikk og markedsadgang 

Gründere, landbrukskontoret, 
Fylkesmannen 

Styrke samarbeidet mot 
reiselivsnæringen i regionen 

Kommunene 

Utvikle næringsvirksomhet 
basert på eksisterende 
ressurser på bruket 

Utnytte og utvikle eksisterende 
bygningsmasse og investeringer 
til nye næringer 

Gründere, brukerne 

Kommunene vurderer å øke 
bruken av Inn på tunet-tjenester 
til brukere innen helse og 
omsorgssektoren 

Kommunene 
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Strategi: Utvikle næringsvirksomhet basert på 
lokale ressurser 
Utvikling av næringsvirksomhet må komme 
som initiativ fra den enkelte, men det er viktig 
at kommunen og andre offentlige instanser 
bidrar til at ideer og engasjement kan bli en 
næring. Det må legges til rette, slik at 
gründere og de som vil utvikle 
entreprenørskap får utvikle sine ideer og får 
hjelp til å finne fram til de tilskuddsordningene 
som finnes. Avhengig av type virksomhet er 
det også mange lover og forskrifter som skal 
følges, og det er viktig at utviklingen tuftes på 
realistiske økonomiske forutsetninger. Det 
offentlige må bistå i denne utviklings-
prosessen, slik at søkeren får hjelp av rett 
kompetanse.  Med tilbud om kurs og 
samlinger, kan det legges til rette for de som 
vil satse. Samlinger av flere aktører med 
utviklingsplaner, kan gjøre at de finner 
sammen i et nettverk og utvikler seg selv og 
andre.  Det kan også bidra til at det skapes en 
egen nyskapingskultur.  
 
Mange har satset på utvikling av 
matproduksjon eller servering av lokal mat.  
Flere har gitt opp, men noen har også lyktes. 
Det er fortsatt muligheter for flere slike 
etableringer, men det er viktig å ikke 
undervurdere betydningen av å få til god 
logistikk og markedstilgang.  
 
Landbruksbaserte opplevelser er populært og 
det er et marked for dette. Her er det 
kreativiteten til de som vil satse, 
engasjementet og mulighetene for 
gjennomføring som setter grenser. Samarbeid 

med reiselivsnæringen er nok avgjørende for 
om det er mulig å etablere en vesentlig næring 
av et slikt produkt.  Nytten vil være gjensidig 
og vil også komme reiselivsnæringen til gode. 
Ved å kunne tilby flere aktiviteter vil aktørene 
fremstå som mer attraktive og derav få flere 
overnattingsdøgn. 
 
Det er mange som satser på bygdenæringer, 
men ikke alle som lykkes. Ved å løfte fram de 
som lykkes, og se hva de har gjort, kan det 
inspirere flere til å satse og lykkes. 
 
Strategi: Utvikle næringsvirksomhet basert på 
eksisterende ressurser 
Bruk av eksisterende ressurser til å starte med 
annen næringsaktivitet, kan være en grei måte 
å komme i gang på. På mange gardsbruk står 
det tomme bygninger. Disse utgjør et 
potensiale til å bruke til annen 
næringsaktivitet. Videre er det traktorer og 
redskap på gardsbruk som kan utnyttes til 
annen næringsaktivitet. Slik tilleggsaktivitet 
kan også være med å finansiere 
nyinvesteringer i maskinparken.  
 
Kommunen kan bidra direkte til 
bygdenæringer ved kjøp av Inn på tunet-
tjenester. Helse og omsorgssektoren har 
behov for aktivitetstilbud for en del av sine 
brukere, og dette kan kjøpes av lokale 
tilbydere. Inn på tunet-tjenester kan være alt 
fra rene arbeidstilbud, der unge som trenger 
arbeidserfaring og oppdager at de lykkes med 
noe får et tilbud, til tilrettelagte tilbud for 
enkeltpersoner eller grupper. 
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5.7. MÅL: Ivareta kulturlandskapet som attraksjon i regionen 
Kulturlandskapet vi har i dag er skapt gjennom 
århundrer, men er ikke statisk og endres 
gjennom måten landbruket bruker arealene.  
Lillehammer-regionen har et velpleid 
kulturlandskap som danner en ramme og 
atmosfære for både innbyggere og turister. 
For Lillehammer-regionen som turist-
destinasjon er det viktig at landbruket holder i 
hevd et levende og variert kulturlandskap. 
 
Kulturlandskap er ikke et eget produkt, men et 
biprodukt av annen arealbruk. Mye av 

kulturlandskapet er beite, og et godt skjøttet 
og vedlikeholdt beite vil gi høyere avling, og er 
dermed også av interesse for landbruket. Pleie 
og skjøtsel av kulturlandskap ut over at det gir 
god avling, gir ingen direkte inntekt for 
gardbrukeren.  
 
Kulturlandskap er noe av det storsamfunnet 
får tilbake av tilskuddene som blir gitt til 
landbruket, og storsamfunnet trenger 
kulturlandskapet for verdiskaping i andre 
sektorer. 
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Strategi Tiltak Ansvarlig 

Aktiv drift av arealene Sørge for at jordbruksarealer 
enten slås eller beites 

Eier av landbrukseiendom, 
landbrukskontoret  

Beiter som ikke lenger brukes, 
leies bort til andre med dyr 

Eiere av landbrukseiendom 

Sørge for at kantsoner skjøttes Eiere av landbrukseiendom 

Bruk av kulturlandskapet i 
næringsutvikling og andre 
næringer 

Samarbeid med turistnæringa Rådmannen/landbrukskontoret, 
brukerne, turistnæringen 

Ivareta viktige 
kulturlandskap 

Definere og registrere lokalt 
viktige kulturlandskap 

Landbrukskontoret 

Prioritere lokalt viktige 
kulturlandskap med virkemiddel 

Landbrukskontoret, 
planutvalget 

Skjøtsel av kulturminner og 
arealer med biologisk 
mangfold 

Bruke SMIL-midler til å bevare 
kulturminner 

Fylkesmannen, 
landbrukskontoret 

Bruke virkemiddel for å oppnå 
skjøtsel av verdifulle arealer 

Landbrukskontoret, 
Fylkesmannen, brukerne 

Ha beitedyr på gardsbruk  Brukerne, landbrukskontoret 

Bevisstgjøre gardbrukerne om 
problemstillinger og løsninger 
knyttet til kulturminner og 
biologisk mangfold 

Landbrukskontoret 

Aktiv bruk av verna områder Aktiv bruk følger utviklinga i 
landbruket 

Fylkesmannen, 
vernemyndigheter 

Ryddige gardsbruk Kampanjer for innsamling av div. 
avfall 

Organisasjonene, 
landbrukskontoret 

 
Strategi: Aktiv drift av arealene 
For å hindre gjengroing er det viktig at 
arealene brukes. Beitedyr sørger for flotte 
kulturbeiter og at utmarka ikke gror igjen. 
Gjennom drift av dyrkamarka ser dalbunnen 
og dalsidene velpleide ut og gir et 
mosaikkpreget landskap. 
 
Arealer som ikke kan slås må beites for å 
hindre gjengroing. Dersom en gardbruker selv 
ikke har beitedyr lenger, er det viktig at beitet 
leies bort til andre med dyr. 
 
Kantsoner er viktige både ut fra miljøhensyn 
og for kulturlandskapet. Langs vann og 
vassdrag er det krav om minst 2 meter 
kantsone, og ved nydyrking er det krav om 
kantsone på 6 meter mot vassdrag med 
årssikker vassføring. Kantsoner mot vassdrag 
er viktig med tanke på å redusere faren for 
erosjon, og det kan hindre forurensning i 
vassdraget. Alle kantsoner har betydning for 
det biologiske mangfoldet, og det bryter opp 
kulturlandskapet, og gir et særpreget mosaikk. 

Kantsoner vil over tid vokse inn over dyrka 
mark og gjøre bruken av dyrka mark vanskelig. 
Upleide kantsoner er heller ikke noe pent 
innslag i kulturlandskapet. Det er derfor viktig 
at disse skjøttes. Kantsoner inneholder gjerne 
mye lauvvirke som kan benyttes til ved eller 
som skogsflisråstoff.  Skjøtsel av kantsoner vil 
også være forebyggende for flomfare. 
 
Strategi: Bruk av kulturlandskapet i 
næringsutvikling og andre næringer 
Lillehammer-regionen har et variert og 
velpleid kulturlandskap. Dette bør kunne gi 
grunnlag for etablering av nye virksomheter. 
Ikke minst gjelder dette i samarbeid med 
turistnæringen. Det bør være rom for å 
etablere tilbud i kulturlandskapet som utfyller 
turistnæringen, og kan gi inntekter til eier og 
skjøtter av kulturlandskapet. Kanskje med 
tiltak utover den ordinære drifta av garden. 
 
Strategi: Ivareta viktige kulturlandskap 
Ivaretakelse av lokalt viktige kulturlandskap er 
viktig. For å trygge at disse ivaretas må det 



 

 Side 41 
 

foretas en definering og registrering av hva 
som er viktige kulturlandskap. Det må tas 
hensyn til hva som er viktige kvaliteter, og 
hvilke arealer som har størst betydning for 
samfunnet generelt og reiselivet spesielt i 
regionen. De lokalt viktige kulturlandskapene 
må prioriteres, slik at virkemidler som 
landbruksforvaltningen rår over kan målrettes. 
 
Det er i dag et nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap i regionen, Follebu – Rudsbygd. 
Dette må ivaretas fremover. 
 
Strategi: Skjøtsel av kulturminner og arealer 
med biologiske verdier 
Kulturminner er et viktig innslag i 
kulturlandskapet, og krever en innsats for å bli 
ivaretatt. Det kan være restaurering og 
vedlikehold av bygninger, rydding av 
gravhauger, gravminner og lignende. Noe 
skjøtsel kan husdyr ta seg av, men det meste 
av skjøtselen av kulturminner må gjøres med 
ekstra tiltak.  
 
 Ca. 1/3 av alle rødlistearter finnes i 
jordbrukslandskapet eller i landskap formet av 
landbruk i aktiv drift. For å ivareta disse 
verdiene trengs et mangfoldig landbruk. Noe 
biologisk mangfold kan ivaretas gjennom 
vanlig drift med beiting, først og fremst arter 
som fremmes av beite, og kan være både i 
innmark og utmark. Andre arter trenger 
tilpassede driftsopplegg, som for eksempel 
sein slått. Mange av rødlisteartene finnes i 
utmark og er avhengig av beiting i utmarka. 
 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) er en tilskuddsordning som forvaltes 
lokalt. Det kan gis tilskudd til bevaring av 
biologisk mangfold og kulturminner. Bruken av 
SMIL-midler fastsettes gjennom en SMIL-
strategi. Tilskuddene bør konsentreres i 
jordbrukets kulturlandskap. Det bør gis 
maksimal støtteandel til de gode tiltakene, slik 
at interessen for å gjøre tiltak holdes oppe. 
For foretak som er berettiget 
produksjonstilskudd, er det ordninger i 
regionale miljøtilskudd for årlig skjøtsel av 
kulturminner og biologisk mangfold. 
 
I sitt daglige virke kommer mange av 
gardbrukerne opp i utfordringer knyttet til 

kulturminner og biologisk mangfold. Ved at 
gardbrukerne blir bevisst på problemstillinger 
og løsninger kan gardbrukerne ta hensyn til 
kulturminner og biologiske verdier uten at det 
nødvendigvis trenger å bli særlig ekstraarbeid 
og kostnader. 
 
Strategi: Aktiv bruk av verna områder 
I regionen er det flere områder som er 
omfattet av ulike typer vern. Dette kan 
påvirke landbrukets bruk av disse arealene.  
 
I mange tilfeller er det landbrukets årelange 
bruk av disse områdene som har skapt 
verneverdiene, spesielt i kulturlandskapet i 
seterområdene. Det er derfor viktig at det 
også fremover legges til rette for landbruk i 
slike områder. 
 
Langsua nasjonalpark med våtmarksområder, 
reservater og landskapsvernområder skal 
være en brukspark. Den er avhengig av 
landbruket for å ta vare på mange av verdiene 
som er vernet.  
 
For at landbruket fremover skal kunne bidra til 
å ivareta verdiene må det ikke legges 
hindringer i vegen som gjør vanlig bruk 
vanskelig. Landbruket er i utvikling, og det er 
derfor viktig at bestemmelsene for 
verneområdene tilpasses slik at landbrukets 
bruk av de vernede områdene følger 
utviklingen i landbruket ellers. Dette må gjøres 
uten at det går ut over hovedformålet med 
vernet. 
 
Det er potensiale for at det kan drives med 
ulike former for bygdenæringer knyttet til 
nasjonalparken og de besøkende til den. Dette 
er ikke forskjellig fra annen næringsutvikling, 
og blir omtalt under målsetningen om 
bygdenæringer. 
 
Strategi: Ryddige gardsbruk 
Hvordan gardsbruk ser ut kan være 
avgjørende for hvordan folk oppfatter et 
kulturlandskap. Derfor bør alle oppfordres til å 
ha gardsbruka sine ryddige. 
 
Landbrukskontoret kan bidra til dette ved at 
det settes i gang kampanjer for innsamling av 
div. avfall. Dersom det er direkte forsøpling 
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som ikke bedrer seg, kan kommunen 
iverksette tiltak etter forurensingsloven. Det 

beste er om gardbrukere selv ordner opp i det 
de har stående.

 

 
 
5.8. MÅL: Miljøvennlig landbruksproduksjon  

Landbruket har som mål å være en miljø- og 
klimavennlig næring. Skogbruket bidrar 
positivt i klimaregnskapet, men jordbruket må 

forsøke å redusere sine utslipp.  Landbruket 
skal ikke være en kilde til forurensing.

 

Strategi Tiltak Ansvarlig 

Hindre erosjon Utsette pløying til våren Brukerne 

Unngå tiltak i bekker som kan føre til 
erosjon 

Brukerne 

Landbruksveger vedlikeholdes, slik at 
grøfter og stikkrenner er åpne og i 
funksjon 

Eier av landbrukseiendom 

Hindre punktutslipp Kampanje for at alle sjekker sin egen 
gjødselkjeller/-kum – Ev kontroll av 
porter 

Landbrukskontoret 

Rundballer lagres med minst mulig 
avrenning 

Brukerne 

Optimalisere bruken av 
husdyrgjødsel 

Sørge for at husdyrgjødsel spres i 
vekstsesongen 

Brukerne, landbrukskontoret 

Øke oppslutningen om miljøvennlige 
spredemetoder, særlig i eng 

Brukerne, landbrukskontoret 

Øke den økologiske 
produksjonen i regionen 

Fagdager for å øke produksjonen av 
økologiske varer i regionen 

Landbrukskontoret 

Ha et aktivt nettverk for økologisk 
produksjon i regionen 

Brukerne 

Redusere utslipp av 
klimagasser 

Optimalisere utnyttelsen av 
husdyrgjødsel 

Brukerne, landbrukskontoret 

Redusere bruken av N-gjødsel Brukerne, rådgivingstjenesten 

Godt drenert jordbruksjord Brukerne, landbrukskontoret 

Reduserte pakkeskader  Brukerne, landbrukskontoret, 
rådgivingstjenesten 
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Strategi: Hindre erosjon og avrenning av 
næringsstoff 
Erosjon gjør at både jord og næringsstoffer 
kommer på avveie. I vassdrag gir det økt 
næringstilførsel. Det er derfor viktig å 
forebygge erosjon. Høstpløying gjør jorda 
utsatt for erosjon fordi den ligger uten 
plantedekke gjennom vinteren og i 
vårløsninga. Vårpløying reduserer risikoen for 
erosjon.  
 
Det bør ikke gjøres tiltak i bekkefar som kan 
medføre større erosjonsfare i bekken. Ved 
slike tiltak må erosjonsdempende tiltak alltid 
iverksettes om nødvendig. Det er viktig at 
landbruksveier vedlikeholdes og at grøfter og 
stikkrenner er åpne. Slik kan det hindres at 
vann finner nye veier og fører til skader lenger 
ned. 
 
Strategi: Hindre punktutslipp 
Punktutslipp kan være kilder til betydelige 
utslipp lokalt. Punktutslipp har gjerne mindre 
konsekvenser for de store vassdragene, men 
et stort utslipp i en liten bekk kan få alvorlige 
følger. Det viktigste tiltaket for å hindre 
punktutslipp er økt miljøbevissthet i 
landbruket. Uhell kan skje, men om man er 
bevisst på å redusere mulighetene for uhell, 
kan mange punktutslipp unngås. 
 
Gjødselkjellere og gjødselkummer er 
potensielle kilder for store punktutslipp. Dette 
kan unngås ved at gardbrukerne sjekker 
gjødsellagrene sine regelmessig og gjør 
utbedringer når det trengs. Videre må bruken 
av husdyrgjødsel skje i henhold til regelverket. 
  
Det lagres rundballer mange steder. Avrenning 
fra et rundballelager kan være et potensielt 
punktutslipp. Det er derfor viktig at rundballer 
lagres slik at de ikke utgjør noen 
forurensningsfare.  
 
Strategi: Optimal bruk av husdyrgjødsel 
Husdyrgjødsel er viktig gjødsel, men det kan 
også bli et problem for bonden og samfunnet 
rundt. Brukt til rett tid og med rett mengde er 
husdyrgjødsel med på å senke behovet for 

kunstgjødsel. Dette vil være med å redusere 
utslipp av klimagasser som ammoniakk (NH3) 
og lystgass (N2O). 
 
Spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen 
gjør at plantene nyttegjør seg nærings-
stoffene. For at husdyrgjødsla skal brukes best 
mulig i vekstsesongen, må brukerne sikre at 
de har tilstrekkelig lagerkapasitet. Mer 
miljøvennlige spredemetoder med spredere 
som legger gjødsla på bakken eller bruk av 
slanger som reduserer transport og 
jordpakking er og viktige tiltak.  
 
Strategi: Øke den økologiske produksjonen i 
regionen 
Det er et nasjonalt mål om at 15 % av maten 
som produseres skal være økologisk produsert 
innen 2020. Skal dette måles nås, må også 
landbruket i Lillehammer-regionen bidra. 
Landbrukskontoret kan bidra med at det 
holdes fagdager for å øke interessen og 
kunnskapen om økologisk produksjon. For å 
støtte opp om de som driver økologisk i dag, 
og de som ønsker å satse på dette framover, 
bør det bli et nettverk for de som driver 
økologisk. Slik kan erfaringer utveksles og 
motivasjonen økes. 
 
Strategi: Redusere utslipp av klimagasser 
Jordbruket står for 8,5 % av de samlede 
klimagassutslippene i Norge, viser tall 
miljødirektoratet publiserte 30. januar 2014. 
Utslipp av klimagassen metan (CH4) kommer 
særlig fra husdyr. Rett fôring kan redusere 
utslippet.  Det er særlig utslipp av klimagassen 
lystgass (N2O) som jordbruket kan redusere, 
først og fremst med riktig husdyrgjødsel-
spredning. Andre tiltak for å redusere utslipp 
er god drenering av den gjødsla marka, og å 
unngå jordpakking.  
 
Jordpakking ødelegger jorda og gjør at den gir 
mindre avling. Ved å gjøre tiltak mot 
jordpakking reduseres samtidig 
drivstofforbruket og bruk av gjødsel. I sum gir 
dette redusert klimagassutslipp. Større fokus 
på tiltak mot jordpakking framover vil være 
bra for miljøet, og kunne øke produksjonen.
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6. KART 
Det er utarbeidet 3 typer kart for alle 3 
kommunene; korndyrking, dyrkbar jord og 
produksjonsevne i skog.  
 
Korndyrking 
Kartet er basert på Skog og landskaps 
jordsmonnskart. Det er kun de områder av 
regionen som er jordsmonnskartlagt som 
kommer med på kartene. For Lillehammer er 
det ikke jordsmonnskartlagt området fra 
Vingnes og mot Saksumsdalen. Det samme 
gjelder for opp mot Hunderfossen. I Gausdal 
er det jordsmonnskartlagt dalføret i Østre 
Gausdal og dalføret i Vestre Gausdal opp mot 
Olstad.  
 
 I Øyer er det ikke jordsmonnskartlagt noe, og 
der har landbrukskontoret gjort en egen 

vurdering av arealer som er egnet til 
korndyrking. 
 
Dyrkbar jord 
Kartet er basert på kart fra Skog og landskap 
over dyrkbar jord. Det er i tillegg lagt inn myr, 
for å vise hvor mye av den dyrkbare jords som 
er myr. Kartet viser også den dyrka jorda.  
 
Produksjonsevne i skog 
Kartet er basert på kart fra Skog og landskap 
over skogbonitet. Det er delt opp i 3 klasser 
skogens produksjonsevne pr. daa og år. Lav 
produksjonsevne er skog med 
produksjonsevne 0,1 - 0,3 m3/daa, middels 
produksjonsevne er 0,3-0,5 m3/daa og høy 
produksjonsevne er over 0,5 m3/daa. 

 
 
 
 
 

 


