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LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  
 
 
Vedlegg: 
1. Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 
2. Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentarer 
3. Merknadene ved høring, i sin helhet 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtok i møtet 16. februar 2021 å legge forslag til 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ut til offentlig ettersyn. Dette ble 
annonsert i GD med høringsfrist 20.mars. Det har kommet 17 uttalelser til planforslaget 
innen fristen. Disse er referert i eget vedlegg med kommunedirektørens kommentarer, i 
tillegg til at merknadene er vedlagt i sin helhet. Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
foreslås vedtatt. 
 
Saksutredning: 
En regional landbruksplan er et nyttig verktøy for satsing på landbruk framover. En 
temaplan for landbruket vil ikke være juridisk bindende, men skal være ett av kommunens 
styrings-verktøy innen landbruksområdet og en premissgiver i andre kommunale planer.  
 
I planen er det definert fire fokusområder. Innenfor hvert fokusområde er det utarbeidet 
ett hovedmål med tilhørende strategier. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging 
av strategiene og dette vil rapporteres årlig til kommunestyret. Formålet er at planen skal 
være i aktiv bruk, både i kommunal saksbehandling, årlig rapportering, utviklingsarbeid og 
som grunnlag for samarbeidsmøter.  
 
Planen er utarbeidet av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen i samarbeid med en 
referansegruppe bestående av to politikere fra hver av de tre kommunene, representanter 
fra faglaga landbruket i regionen, og representant fra Lillehammer-regionen Vekst. 
 
Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftmål skal være den politiske overbygningen for å 
ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Mange av målene kan bare nås 
med innsats fra bl.a. kommunene. Bærekraftmålene er viet et eget kapittel i planen for å 
vise både muligheter og forventninger innen landbruket. 
 
I den nye planen er det definert fire fokusområder: 
 

 Landbrukets satsing innen klima og miljø 
 Landbrukets ressursgrunnlag 
 Landbrukets næringsvirksomhet 
 Landbrukets rolle i samfunnet 



 
Innen hvert fokusområde er det ett mål med beskrivelse av strategier. 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. 
 
I planen utfordres landbruket til endring, dette gjelder særlig innen klima- og bærekraft 
hvor landbruket på nasjonalt nivå har forpliktelser til å redusere klimautslippene. Ettersom 
både faktagrunnlag og muligheter for tiltak innen klima og miljø vil utvikles raskt fremover, 
så er det foreslått en årlig handlingsplan regionalt som en av strategiene. Det stilles også 
krav til landbruket og bonden som en ansvarlig grunneier, arealforvalter og næringsutøver. 
Kommunen må også bidra til å ivareta landbrukets ressursgrunnlag, bl.a. ved å legge til 
rette for bruk av utmarksbeite i en region hvor utmarka er under press fra andre 
næringsinteresser. Planen er tydelig på at det må fastsettes langsiktige utbyggingsgrenser i 
utmarka, noe som vil gi konsekvenser for utbyggingstakten i naturen. 
  
Kommunedirektøren mener landbruksplanen favner bredt, men samtidig er tydelig på 
hvilke utfordringer både landbruket og samfunnet står overfor.  
 
Vedtatt plan skal legges ut som digital versjon på landbrukskontorets hjemmeside. 
 
Vurdering: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og både tekstforslag og innspill på tema er tatt 
inn i planen. Innspillene som har gitt endringer innen fokusområdene er oppsummert 
nedenunder. For øvrige merknadsvurderinger henvises det til vedlegg 2, der innspill er 
gjengitt og med kommunedirektørens kommentarer. 
  

Landbrukets satsing innen klima og miljø 
Tilskudd til tiltak i beiteområder, samt RT- og RK-midlene, er tatt inn i avsnittet om 
tilskuddsordninger 
Klimaplan 2021-2030, Meld. St. 13 er tatt inn i avsnittet om nasjonale føringer 
Vannmiljø er tatt inn som nytt avsnitt, samt omtalt i strategi nr. 1 under målet 
Landbruksplast er tatt inn i teksten om utfordringer og muligheter 
Omtale av at det gjennom forvaltning av skogen er viktig å ivareta gammelskog som leve- 
og spillområde er tatt inn i avsnittet om skog 
Omtale av at en balansert vurdering av behovet for skjøtselstiltak for å ivareta 
kulturlandskapet og artene knyttet til dette er viktig, samtidig som at beitetrykket ikke 
går utover natur med viktige økologiske funksjoner for andre arter, er tatt inn i avsnittet 
om kulturlandskap 
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) er tatt inn i 
avsnittet om nasjonale føringer 
Mer tekst om CO2-binding er tatt inn i avsnittet om skog 
Følgende setning er tatt inn i strategi nr. 6: Trær i vekst binder CO2 og tiltak for 
tilfredsstillende plantetetthet ved foryngelse i barskog blir viktig 
Foreslått henvisning om gjerder er tatt inn i avsnittet om kulturlandskap 
Bekjempelse av fremmede arter som del av NMSK-strategien er tatt inn som del av 
strategi nr. 5 



Formulering om at beitebruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene er tatt 
inn i avsnittet om utmarksbeite  
Formulering om at leiejord kan føre til økt utslipp og være negativt for klima og miljø er 
tatt inn i avsnittet om leiejord 

Landbrukets ressursgrunnlag 
Omtale av god og aktiv besøksforvaltning vedrørende reiseliv/fritidsboligbygging er tatt 
inn som eget avsnitt 
Det er tatt inn følgende tekst i strategi nr. 1: Det må utarbeides jordflyttingsplan i slike 
prosesser og sikres dokumentasjon for å bygge kunnskap om jordflytting 
Bevaring av kornjorder tatt inn i strategi nr. 1 
Fiske er tatt inn som eget avsnitt med foreslåtte formuleringer 
En presisering av kommunal rovviltberedskap er tatt inn i strategi nr. 2 
Det er tatt inn følgende tekst i strategi nr. 7: Forvaltningspraksis bør fremme produksjon, 
sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og yrkesutøvernes behov 

Landbrukets næringsvirksomhet 
Omtale av RT og RK-midlene er tatt inn i avsnittet om næringsutvikling 
Viktigheten av tradisjonelt landbruk er tatt inn som tydeliggjøring i innledningen 
Omtale av de nasjonale strategiene «Urbant landbruk» og «Matnasjonen Norge» er tatt 
inn som nytt avsnitt 
«Økt verdiskaping» er tatt inn i målformuleringen gjennom å erstatte ordet «omdømme» 
Statsforvalteren som samarbeidspartner er tatt inn i teksten om næringsutvikling 
Følgende setning er tatt inn i avsnittet om landbruksbasert opplevelsesnæring: Tilbud om 
småviltjakt og sportsfiske gir en bredde i opplevelsestilbudet 
Omtale av halm som viktig biprodukt av kornproduksjon er tatt inn i avsnittet om 
produksjoner 
Setning om at aktiv drift av fjellarealer bidrar til mindre grasarealer i kornområdene er 
tatt inn i avsnittet om produksjoner 
Ny strategi nr. 7 om satsing på mjølkeproduksjon er tatt inn 
Betydningen med at digitalisering kan gjøre det lettere for unge å ta over gård mtp. 
arbeid utenom gården for seg selv eller familie, er tatt inn i avsnittet om sysselsetting 

Landbrukets rolle i samfunnet 
Omtale av koronapandemien tas inn i teksten for beredskap 

 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar Landbruksplan for Lillehammer-
regionen 2021-25. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
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