
Årsrapport 2021

• Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

• 10 fast ansatte – 8,3 årsverk (2020: 9,1)

• Nærværsprosent 91,2 (2020: 95,4)



Økonomi

• Vedtak des. 20: permanent nedtak 6,7 % fra 2021

• Lønn utgjør størstedel av rammen

• Ned 0,8 årsverk, endrede oppgaver, merkantile kutt

• Overskudd: 118 000 kr (lønnsreserve)

• Overskuddsfond: 1 mill. Kr 

• 150 000 kr fordelt til kommunene (kr 62 250)

Kommune Beløp 2021 til ramme Bidrag %-andel

Gausdal 3 185 540 41,5

Lillehammer 2 494 700 32,5

Øyer 1 995 760 26



Oppgaver

• Størstedel av porteføljen er 
lovpålagte oppgaver

- Jordbruk – Skog – Utmark – Vilt –

• Planarbeid

• Utviklingsarbeid



Gausdal

• Søkere av produksjonstilskudd: 262 (regionen: 535), 83,5 mill

• Utbetalt tilskudd i skogbruket: 658 000 (regionen: 2,5 mill)



Planarbeid – prioritert felt
• Et økende fagfelt – veldig bra at 

landbrukskontoret tas inn i prosesser

• Administrativt planforum i de tre kommunene 
er gode arenaer – landbruksfaglige innspill

• Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
2021-2025

• Beitebruksplan for Øyer 2022 - 2026

• E6 – Øyer/Lillehammer: Gardsregistreringer

• Nye skogbruksplaner Øyer og Gausdal 

• Tematisk kommunedelplan for sti og løyper i 
Øyer kommune 2023 – 2027

• Temaplan for naturmangfold for Gausdal 
kommune 2023-2027



Møteserie om klima

• Klimasatsmidler Miljødirektoratet

• 5 møter 2020, 2 møter 2021

• Servering av lokalmat i møtene

• Deltakelse både fysisk og digitalt

• FORMÅL/TEMA:

• Tema fra jordbrukets klimaavtale med 
staten

• Kompetanseheving i næringa

• Kompetanseheving landbrukskontor

• Erfaringer fra gårdbrukere



Klimamøte Skog
Nermo høsten 2021



Klimamøte – Fossekroa
Regionalt miljøtilskudd
Klimarådgivning



Prosjekt Klimakalkulator
Avsluttet høsten 2021

• En av de 8 strategiene i jordbrukets klimaavtale med staten

• Midler fra Statsforvalteren

• En melkeprodusent fra hver kommune

• Gratis utprøving av klimakalkulator med Norges Landbruksrådgivning



• Radiobjelleprosjekt på lam Øyer 
2019-2022

- En besetning deltok sommeren 2021
- Dokumentere tap i Øyerfjellet

• Elgmerkeprosjekt 2020-2022«Elgen i 
Oppland»



Fremmede arter

• Fokus på fremmede arter

• Flere prosjektgrupper i gang

• Åpent møte oktober 2021



Avløserkurs for 
ungdom

• Gjennomført mars 2021 med 
Korona-restriksjoner

• Svært populært – ventelister

• Ungdom 15-19 år

• Kurs holdt på Sør- Tretten 
samdrift, praksisplass på
gårdsbruk

• Skal arrangeres årlig fremover



Bruprosjekt
skogsbilveier

• Mulighet for tilstandsrapport
for skogeiere på veier

• 20 bruer ble befart

• En åpen fagdag juni 2021

• Finansiert av rentemidler og 
NMSK-midler



Skogplantekurs på 
Tretten mai 2021

• “Korona-tilskudd” for 
planting grunnet
mangel på arbeidskraft

• God interesse

• Mange ungdommer



Landbruksdag i Gausdal:
* Bjørn Inge Bækken
* Tormod Frøyse
* Erling Bjørnson



Vindfall 
19.11.21

• Områder hardt rammet:
Søre del av Øyer og søre deler av 
Lillehammer. 

• Til sammen anslås nærmere 
80 000 m³ som vindfelt og 
oppryddingsarbeidet har vært 
prioritert for entreprenører i vår 
region i etterkant. 



Ny mal for årsrapport neste år

Rapportering på målstrategiene i 
landbruksplan



Landbruksplanens 
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!


