
 

02 NÆRING OG MILJØ 

 

OM PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen 

næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, 

og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. 

 

STATUS FOKUSOMRÅDER 2018 

 

 

FOKUSOMRÅDE 2 – LANDBRUK 

MÅL:  

Gausdal kommune har følgende mål innen landbruksområdet: 

• Følge opp den nasjonale målsettingen om å redusere avgangen av dyrkajord til et minimum. 

• Sørge for at jordbruksarealet i drift skal være minst på dagens nivå, og at antall gardbrukere 

opprettholdes. 

• Opprettholde eller øke avvirkningen av tømmer gjennom bl.a. økt fokus og tilrettelegging for 

opprusting og ombygging av skogsbilveger.  

• Øke antall produsenter og totalleveransen av håndverksmat. 

• Holde tapet av husdyr som følge av rovdyr nede på et minimum gjennom tilrettelegging med 

beitetilsyn og organisering av rovviltjakt. 

• Sørge for at alle som søker produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøtilskudd selv kan 

skaffe seg oversikt over sin eiendom og sende søknad digitalt uten bistand fra landbrukskontoret. 

Kjennetegn ved målet 

(måleindikator) 
Mål 2018 

Status 

2018 
Kommentarer: 

Areal omdisponert dyrka 

mark (KOSTRA) 

0 (0) 
1 (28) 

Kontinuerlig oppfølging gjennom året. 

Jordbruksareal i drift (daa) 

64 000 

(130 000) 
 64 031 

(127723)  

Bidrag i arealplaner og dispensasjonssaker 

(plan- og bygningsloven) for bevaring av 

dyrkajord. Behandle dyrkingssaker.  

Antall søkere av 

produksjonstilskudd 

280 (600) 274 

(563) 

Stimulert til aktiv drift gjennom året, 

informasjonsarbeid/veiledning/saksbehandling.  

Hogst av tømmer (m3) 
75 000 

(210 000) 

85 302 

(266366) 

Bidratt til planlegging og organisering av 

vegopprusting. Formidle tilskuddssøknader.  

Tap av beitedyr som følge 

av rovdyr 

50 (100) 
65 (298) 

Organisert skadefellingslag, initiert 

skadeforebyggende tiltak.  

(Tall i parentes viser sum for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. I 2018 kom omdisponeringen 

av dyrka mark imponerende nær null målsettingen.)  

-Lave tall for tap av dyrkajord, viser at jordvernet er tatt alvorlig.  

-Arealet i drift er på et bra nivå, men viser fortsatt en nedgang over tid. I 2018 var det et ekstra fokus på 

høsting av marginale arealer grunnet tørkesommeren, både bratte og dårlig drenerte arealer, som ikke 

kan høstes i regnfulle somrer.  

-Volum levert tømmer er imponerende høyt. Det gjenspeiler at skogeierne ønsker å hogge, at det har 

vært en oppgang i tømmerprisene, men også at det er kapasitet til økningen i tilgjengelig driftsapparat.  

-Tap av husdyr på beite var relativt lavt i 2018, men sommeren viste også hvor sårbart og dette er, med 



de store tapene som fulgte ulveangrepet i Øyer tidlig på sommeren. Det har vært fellingstillatelse på 

både ulv og bjørn i Gausdal og ulv, bjørn og jerv i Øyer. Det ble felt en ulv i Øyer av rovviltfellingslaget 

etter en kort innsats. Hadde ikke dette lyktes, tilsier erfaringer fra andre områder at tapstallene fort 

kunne vært betydelig verre.  

-Støre interesse fra produsentene, men også bedre satsing og tilrettelegging fra kommunens side, har gitt 

en økning i leveransen av håndverksmat, uten at det finnes måleindikatorer på dette.  

-Dels med hjelp fra landbrukskontoret lever nå tilnærmet alle søkere av produksjonstilskudd søknaden 

sin elektronisk.    

 
 
 

 

 


