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Kun lokale bilder

I presentasjon og plan 
Innsendt fra næringa 



Landbrukskontoret sekretærfunksjon.
Arbeidsgruppe:

Gausdal:

• Politikere: Anette Musdalslien, Jon Arild Sagheim

• Næring:    Sondre Forseth, Trond Klaape

Øyer:

• Politikere: Brit Kramprud Lundgård, Marthe Lang-Ree

• Næring:     Astrid Olstad, Ida Gillebo

Lillehammer:

• Politikere: Johannes Wahl Gran, Sigrid Skjølås

• Næring:    Bjørn Olav Berg, Bjørn Rønning

• Lillehammer-regionen Vekst: Henning Holmbakken



Behandlings av høringsforslag i Planutvalget: 12/2
Høringsfrist: 20/3

• 17 høringsinnspill

• Flere endringer i planen

• Utfyllende vurderinger i saksfremlegget

• Vedlegg til saken:

- Sammenstilling av merknader med 
kommunedirektørens kommentarer

- Høringsinnspill i sin helhet

- Revidert landbruksplan





Om planen

• Temaplan, 2021-2025 

• Ikke juridisk bindende

• Føring for andre planer

• Skal vise handlingsrommet

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

• Digital versjon på hjemmesidene



Planen inneholder
fire fokusområder:

• Landbrukets satsing innen klima og miljø

• Landbrukets ressursgrunnlag

• Landbrukets næringsvirksomhet

• Landbrukets rolle i samfunnet



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)

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:



Landbrukets næringsvirksomhet

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

Det får vi til gjennom:

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

2. Gjennomføring av markeds- og 
behovsanalyser

3. Økt satsing på opplevelsesnæring 

4. Tilrettelegge for økt samhandling mellom 
landbruk og reiseliv

5. Prioritere lokalmat som innsatsområde

6. Kompetanseheving for gründere 

7. Satsing på mjølkeproduksjon

8. Skape næringsklynger

9. Ha fokus på rekruttering i landbruket



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 



Generelle innspill:
• Positivt:

- Bredt sammensatt arbeidsgruppe
- Fokus på bærekraftsmål

• Negativt:
- Utydelig måloppfølging/ansvar
- Lite konkrete tiltak

• Beskrevet i saksfremlegg: «Erfaringene fra tidligere
planer er at for detaljerte tiltak kan gi et lite 
handlingsrom gjennom en planperiode. 
Strategiformuleringene som nå er utarbeidet vil gjøre
det enklere å tilpasse tiltak ut fra skifter i
forutsetninger lokalt og på høyere nivå.»

• Tatt inn i planens innledning: 
«Det er kommunene som har ansvaret for oppfølging
av strategiene og dette vil rapporteres årlig til
kommunestyrene. «



Planens 4 mål 

• Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha 
en bærekraftig og klimanøytral produksjon 

• Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha 
ansvarlig og bærekraftig bruk av sitt 
ressursgrunnlag for å sikre verdiskaping, 
sysselsetting og aktive gårder i alle 
størrelser 

• Landbruket i Lillehammer-regionen skal ha 
flere ben å stå på; som gir økt synlighet, 
sysselsetting og verdiskaping. 

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



Takk for oppmerksomheten!


