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Arbeidsgruppe:
Gausdal:

• Politikere: Anette Musdalslien, Jon Arild Sagheim

• Næring:    Sondre Forseth, Trond Klaape

Lillehammer:

• Politikere: Johannes Wahl Gran, Sigrid Skjølås

• Næring:    Bjørn Olav Berg, Bjørn Rønning

Øyer:

• Politikere: Brit Kramprud Lundgård, Marthe Lang-Ree

• Næring:     Astrid Olstad, Birgit Wasrud

LRV: Henning Holmbakken

Landbrukskontoret:

• Marie Skavnes, Geir Vedum og Karen Saksum



Status i arbeidet:

• Det fjerde møtet i arbeidsgruppa 27.01.21

• Politisk behandling av høringsdokument februar

Øyer: Plan- og miljøutvalget

Gausdal: Planutvalget

Lillehammer: Utvalg for klima, miljø og 
samfunnsutvikling

• Høring i 4 uker

• Politisk vedtak i de tre kommunestyrene







Innledning og formål

• Temaplan, 2021-2025 

• Ikke juridisk bindende

• Føring for andre planer

• Vise handlingsrommet

• Aktiv bruk av planen:
- saksbehandling
- årlig rapportering
- grunnlag for utviklingsarbeid
- grunnlag for samarbeidsmøter





Fokusområde: 
Landbrukets satsing innen klima og miljø

Mål: Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha en 
bærekraftig og klimanøytral produksjon.

Det får vi til gjennom:

• 1. Årlig handlingsplan for klimatiltak i regionen

• 2. God agronomi og godt skogbruk

• 3. Bruk av utmarksbeite

• 4. Ivareta kulturlandskap og viktige naturmiljø 

• 5. Jobbe for bekjempelse av fremmede arter

• 6. Aktiv bruk av skogen som klimaressurs

• 7. Produksjon av ikke-animalske varer

• 8. Ta klimahensyn ved bruk leiejord

• 9. Bevaring av myr



1. Sterkt jordvern og sikre matjorda som vekstmedium 

2. Fremme utmarksbeite og hindre tap av beiteressurser 

3. Stimulere til aktiv bruk av setrene

4. Ha oppdaterte beitebruksplaner og aktiv bruk av disse

5. Ha oppdaterte hjorteviltplaner og aktiv bruk av disse

6. Aktiv bruk av skogsareal

7. Tjenlig og variert bruksstruktur 
(Retningslinjer per kommune)

Fokusområde: Landbrukets ressursgrunnlag

Mål: 
Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha vern gjennom bruk av 
sitt ressursgrunnlag for å sikre verdiskaping, sysselsetting og 
aktive gårder i alle størrelser.

Det får vi til gjennom:



Fokusområde: Landbrukets næringsvirksomhet

Mål : Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha flere ben å 
stå på, som gir økt synlighet, omdømme og sysselsetting.

Det får vi til gjennom:

1. Utnytte lokalt handlingsrom i 
tilskuddsordninger for å fremme 
næringsutvikling i landbruket 

2. Gjennomføring av behovsanalyser for å treffe 
med tiltak og aktiviteter 

3. Økt satsing på opplevelsesnæring gjennom 
kurs og kompetanseheving.

4. Tilrettelegge for økt samhandling mellom 
landbruk og reiseliv

5. Prioritere lokalmat som innsatsområde

6. Bidra til kompetanseheving for gründere 

7. Bidra til kunnskapsdeling/erfaringsutveksling i 
landbruket 

8. Skape næringsklynger

9. Ha fokus på rekruttering i landbruket



Fokusområde: Landbrukets rolle i samfunnet

Mål: Landbruket i Lillehammer-regionen skal være synlig i 
samfunnet, med tanke på sin rolle i matproduksjon, 
naturmangfold og beredskap.

Det får vi til gjennom:

1. Fremsnakke landbruket

2. Synliggjøre landbrukets roller i 
samfunnet 

3. Utvikle tilbud innen Grønn omsorg

4. Skape gode møteplasser for å ivareta 
god psykisk helse i landbruket

5. Utvikle et støtteapparat for å håndtere 
kriser i landbruket

6. Gi landbruket plass i kommunalt 
beredskap 



Takk for oppmerksomheten!


