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TILTAKSPLAN FOR JORDBRUKET I INNLANDET 2022 - 2024 - HØRINGSUTTALELSE  

 
Vi viser til høringsbrev av 10.12.2021 hvor høringsparter blir invitert til å komme med innspill 
til Tiltaksplan for jordbruket. Dette er en høringsuttalelse fra Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen.  
 
Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer vedtok i 2021 en felles landbruksplan for 
Lillehammer-regionen for perioden 2021-2025. Planen ble vedtatt som temaplan og skal 
være en del av kommunenes styringsverktøy innenfor landbruksområdet. Den definerer de 
viktigste fokus- og målområder for landbruket i regionen og legger føringer for hvordan 
kommunene skal imøtekomme landbrukets utfordringer og behov de nærmeste årene. 
Landbrukskontorets høringsuttalelse til tiltaksplanen vil ha forankring i landbruksplanen. 
 
Generelt om tiltaksplanen   
Det kunne med fordel vært utarbeidet en innholdsfortegnelse, noe som hadde gjort det 
lettere å orientere seg i dokumentet og forstå planens oppbygning.  
 
Tiltaksplanens innledende kapitler gir en god innføring i status og muligheter for de aktuelle 
fokusområder og produksjonsgrener og bør være et godt kunnskapsgrunnlag til videre 
regionalt planarbeid. Bakgrunnskapittelet plasserer planen sammen med øvrige vedtatte 
strategier og handlingsprogrammer. Det hadde vært enklere å se sammenhengen mellom 
Bioøkonomistrategien og tiltaksplanens mål dersom det innledningsvis hadde vært noe 
større overlapp eller henvisning mellom planene. Som selvstendig dokument virker 
tiltaksplanen litt ufullstendig.  
 
Kommentarer til enkelte deler av planen 
Faktadelen gir god nøkkeltallsoversikt over innlandsjordbruket, men vi savner en status på 
avgang dyrkamark i KOSTRA opp mot vedtatte jordvernmål.  
 



  

Vi anbefaler å bruke nøytrale begreper, eksempelvis «elektronisk beitestyring» i stedet for 
Nofence som er et konkret produkt/varemerke.  
 
Prioriteringer i planens tiltaksdel 
Gjennomgående ser vi at kommunene i liten grad er oppført i kolonnen 
«Ansvar/samarbeidspartnere». Vi erfarer at kommunene i stor grad er kontaktpunkt eller 
førstelinje for både bønder, faglag og andre næringsaktører når det gjelder spørsmål om 
lokale tiltak/arrangementer, næringsutvikling i sammenheng med bl.a. offentlig finansiering. 
Dette ligger i stor grad utenfor de lovpålagte oppgaver i kommunene. Vi mener det er viktig 
at kommunenes rolle synliggjøres i planen og at kommunene også kan være aktuelle for 
regionale midler/finansiering avsatt for disse oppgavene.  
 
Mål 1: Kunnskap og kompetanse  
Rekruttering til landbruket er avhengig bl.a. av muligheter for relevant fagutdanning på flere 
nivåer. Det er derfor viktig å opprettholde satsning på grønne utdanningsløp i distriktene. 
Dette synes ivaretatt i planen for den tradisjonelle landbruksutdanningen.  
 
Vår region har sterk vekst i reiselivs- og fritidsbolignæringa og det gir muligheter for nye 
næringer tilknytta landbruket. I landbruksplanen har vi lagt vekt på behovet for sterkere 
satsning på utdanning/kompetanseoppbygging innen innovasjon/entreprenørskap, 
driftsledelse, logistikk, markedsorientering og markedsføring. Det er viktig at dette 
prioriteres i tiltaksplanen. 
  
Det tradisjonelle landbruket er under press for omstilling. Det er behov for mer 
kunnskapsutvikling for å økte takten i omstilling i det grønne skiftet. Samtidig er det behov 
for kunnskap om økonomisk omstilling, med fokus på å kontrollere driftskostnadene i 
landbruket inn i ei framtid med høg prisvekst på innsatsfaktorene.  
 
Mål 2: Marked og konkurransekraft 
Det er mål om å synliggjøre verdiskapning av utmarksressursene under overskrifta 
Landbruksbasert reiseliv, samt oppfordring om å lage beitebruksplaner og følge opp 
planbehandling for å redusere konfliktnivået ifm. hyttebygging.  
 
Dette er en problemstilling som må tas på langt større alvor fra sentrale myndigheter. Det er 
økende problemer i hele distrikts-Norge knyttet til hyttebygging, økt friluftsaktivitet og økt 
kommersialisering i beiteområder. Samtidig har strukturrasjonaliseringen i landbruket 
medført endret beitedrift med større flokker, nye og større storferaser og at mordyr går i 
utmarka med kalv. Vi erfarer at juridisk uforpliktende temaplaner får for liten vekt i 
reguleringsprosesser. Det er også en utfordring at beiterett er privatrettslig og ikke blir 
ivaretatt eller omtalt i kommuneplaner og reguleringsplaner.  
 
Kommunene og beitenæringa trenger bistand for å håndtere disse problemene. Dette gjelder 
å få løftet beiterettstemaet i arealplanprosesser, klargjøre kommunens (og partenes) rolle i 
beitekonflikter, rettsregler knyttet til gjerder mm. Det er viktig med godt samarbeid med 



  

Mattilsynet om tilsyn av gjerder og andre bygg/tekniske installasjoner i utmark. Dette fordrer 
større ressurser til Mattilsynet slik at det kan ivareta sin tilsynsrolle etter dyrevelferdsloven. 
Vi foreslår at arbeidet med å forebygge og dempe konflikter mellom beitebruk og fritids-
/friluftsinterresser i pressområder løftes fram som eget tema i tiltaksplanen under Mål 2 eller 
3. Ansvaret bør ligge hos Statsforvalteren i Innlandet. 
 
Mål 3: Biologiske ressurser og returstrømmer 
Det er utfordrende å opprettholde en forsvarlig veterinærdekning i distriktene. Dette gjelder 
også for kommunene som har et lovpålagt ansvar å sørge for tilgjengelig veterinærvakt for 
alle dyreslag. I vår region er det en utfordring bl.a. med mange deltidsbeboere med hund 
som trenger tjenester i ferier, helger og høgtider. Tiltaksplanen bør synliggjøre hvilke 
muligheter en har i Innlandet for å styrke både den generelle veterinærdekning, samt 
hvordan kommunene kan få bistand til å innfri kravet om veterinærvakt.  
 
Mjølkeproduksjonen er viktig som bærebjelke for jordbruket, både for Innlandet og for vår 
region. Det er utfordrende å opprettholde en variert og bærekraftig produksjon, samtidig 
som mål om lønnsomhet, en god arbeidshverdag og muligheter for fritid kan ivaretas. 
Prosjekt Innlandsfjøset er viktig for å videreføre omstilling i mjølkesektoren og for å unngå en 
større avviklingsbølge mot 2034.  
 
Seterdriftskulturen er viktig for utnyttelse av utmarksressursene, det biologiske mangfold og 
vår lokale historie og identitet. Landbruksplan for Lillehammer-regionen har mål om at 
seterbruk skal prioriteres i all saksbehandling. Det er viktig at seterområdene og tilhørende 
fjell- og beitelandskap skjermes mot nedbygging og kommersialisering.  
 
Industrialiseringen i mjølkesektoren gjør det mindre attraktivt og aktuelt med seterdrift. Ny 
teknologi eksempelvis for beitestyring vil ha stor betydning for rasjonell seterdrift og god 
utnyttelse av ressursene. Det bør vurderes om det finnes nye driftsformer og 
finansieringsløsninger som kan stimulere til økt bruk av utmarka i mjølkeproduksjon.  
 
I vår region er fokus på driveplikt økt, men man ser at det er utfordrende å følge opp særlig 
de mindre arealene i utkanter og i fjellet. En god oppfølging er avhengig av ressurser og gode 
verktøy. Oppfølgingen av at sentrale og gode jordbruksarealer blir holdt i hevd og drevet er 
intensivert, også arealer som i arealplaner er avsatt til framtidig utbyggingsformål. Her må 
også offentlige eiere av jordbruksarealer ivareta sine forpliktelser.  
 
Teknologisk utvikling/innovasjon er nødvendig for bedre areal- og ressursutnyttelse, god 
agronomi, redusert klimaavtrykk mm. Det anses viktig også for grovfôrproduksjon at en 
kommer lengre i dette arbeidet. Grovfôrproduksjon utgjør en stor del av arealbruken av 
dyrkamark i vår region. Det er et mål om å øke kornproduksjonen både lokalt og nasjonalt. 
For å få dette til må en først se på grovfôrproduksjonen og hvordan denne kan trimmes.  
 
 
 



  

Øvrige merknader: 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen har klare mål om at landbruket i regionen skal bidra 
til å innfri målsettingene om å redusere landbrukets klimaavtrykk. Dette er formulert i en 
rekke tiltak som i stor grad prøver å balansere det tradisjonelle landbruket med ny 
kompetanse og teknologi. Vi har forventninger til at Regional plan for klima, energi og miljø 
vil bidra til at vi kan nå målene, og det dette også vil ha positiv effekt for sysselsetting og 
verdiskapning i landbruket, heller enn skjerpede krav til næringa som oppleves som tyngende 
og kostnadsdrivende. 
 
Vi har i vår plan også viet mye oppmerksomhet til samfunnssikkerhet og beredskap. Vi ser at 
det er behov for å styrke matberedskapen, men også beredskapen som sikrer det enkelte 
foretak og den enkelte bonde i en krevende hverdag. Eksempelvis er psykisk helse i 
landbruket et tema som må få økt fokus. Vi har forventinger til at Regional plan for 
samfunnssikkerhet også vil omhandle landbrukssektoren og de som har sitt yrke i landbruket.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
 
 
 
Marie Skavnes        Geir Halvor Vedum  
Enhetsleder                    Jordbruksrådgiver 
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