
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogram for rullering av 

kommunedelplan landbruk for 

Lillehammer-regionen 
 

 

 

1. BAKGRUNN OG MÅL 

 

1.1 Bakgrunn 

Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner har hatt felles landbrukskontor siden 01.01.2004. 

Det har ført til at landbrukets organisasjoner har tilpasset seg dette og samarbeider i stor grad 

innen regionen. Derfor ble det også i etterkant av en interpellasjon i Lillehammer 

kommunestyre den 31. mai 2012 satt i gang et arbeid med å utarbeide en regional 

landbruksplan. Høsten 2014 ble nåværende kommunedelplan for landbruk vedtatt i 

kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, som en av de første regionale 

kommunedelplaner for landbruk i landet.   

 

Erfaringen fra de fire første årene, er at planen har vært retningsgivende for 

landbruksutviklingen i regionen, innenfor det handlingsrommet som kommunene har, og at 

det er verdifullt å ha en landbruksplan. Statistikk og kartdelen har vært viktig for å 

dokumentere landbrukets betydning i næringsutviklingssaker og i andre planprosesser. I 

enkeltsaker har delmål og presiseringen av disse vært med og tydeliggjort 

beslutningsgrunnlaget og lagt kommunale føringer innenfor den friheten de nasjonale 

landbrukslovene gir. Planen har også hatt betydning for utviklingsprosjekter. Den dannet 

mellom anna grunnlaget for prosjektet Bedre forproduksjon på høgereliggende engarealer,  

som har vært med og synliggjort fagkunnskapen for denne delen av landbruket.   

 

Kommunedelplanen har et langsiktig perspektiv, 20014 – 2025. I samsvar med kommunenes 

planstrategi, skal planen rulleres i 2018 i tråd med endringer i samfunnet og behov for nye 

mål og presiseringer. For at planen skal beholde sin tidsaktualitet og være oppdatert som 

resten av planverket i kommunene, settes det derfor i gang et arbeid med rullering av planen.   

 

 



1.2 Målsetting 

Hovedmålet med rulleringen av kommunedelplanen for landbruk i denne omgang, er å 

krystallisere ut nye strategiske satsingsområder og få fornyet tiltaksdelen.  Det legges vekt på 

næringsutvikling, arealforvaltning og det lokale handlingsrommet i den nasjonale 

landbrukspolitikken. Rulleringen skal også være med å spisse og tydeliggjøre planen, slik at 

den blir et endra bedre verktøy enn gjeldende planen, som er en førstegenerasjonsplan. 

Statistikken skal oppdateres til årets tall. Det legges ikke opp til en full planprosess med 

gjennomgang av alle mål og strategier, men at arbeidet holder seg innenfor rammen av det 

eksisterende dokumentet.  Den rullerte planen skal vedtas som en temaplan. 

  

1.3 Rammer 

Landbruksplanen inngår i det totale plansystemet i kommunene som en temaplan for 

landbruk. Nåværende plan har hatt status som kommunedelplan, men den har ikke vært 

juridisk bindende. Derfor omarbeides nå planen til en temaplan, som har en enklere 

planprosess, men som vil ha like stor betydning for de områder den berører som gjeldende 

plan har hatt. Planen vil fortsatt være retningsgivende for kommunens saksbehandling og 

prioritering innenfor landbruksområdet. 

 

Rulleringen gjennomføres innenfor den økonomiske rammen til landbrukskontoret i 

Lillehammer-regionen.  

 

1.4 Andre planer 

Planarbeidet knyttes opp mot andre planer og styringsdokumenter. Sentralt er: 

 

Nasjonalt: 

 

Stortingsmeldinger: 

Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon 

Meld St. 6   (2016-2017) Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring 

Meld St. 31 (2014-2015) Garden som ressus – marknaden som mål – Vekst og grunderskap 

innan landbruksbaserte næringar 

 

Strategier: 

2016: Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter    

2017: Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar - Opplevingar for 

ein kvar smak  

 

Veiledere: 

H-2401 – Garden som ressurs 

 

Stortingsvedtak 

Stortingets vedtak 08.12.2015 ved behandling av Innst.56 S (2015-2016) – Målsetning om 

redusert avgang av dyrka mark, mål 2020 4 000 daa. 

 

Fylket: 

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024 

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oppland 2013-2016 

(Under revisjon i 2017-2018) 

 

 



Kommunene: 

Kommuneplanens samfunnsdel i alle kommuner 

Kommuneplanens arealdel i alle kommuner 

Digitaliseringsstrategien 2017-2020 

Regional næringsplan 2016-2026 

 

 

 

2. OMFANG OG AVGRENSNING 

 

2.1 Prosess 

 Utarbeide planprogram 

 Vedtak om oppstart av planrevisjon i kommunene 

 Oppnevne administrativ prosjektgruppe 

 Oppnevne referansegruppe med representanter fra faglagene 

 Utarbeide revidert plandokument 

 Utarbeide reviderte temakart 

 Prosess. Møter med referansegruppe, framlegg for folkevalgte, intern drøfting i 

kommunene 

 Framlegging av planen til politisk behandling i alle tre kommunene, for å legge 

temaplanen ut på høring 

 Framlegging av temaplanen til politisk sluttbehandling i alle tre kommunene 

   

 

2.2 Innhold 

 

Rulleringen av landbruksplanen skal være strategisk med et 12 års perspektiv, der 

tiltaksdelen/handlingsdelen rettes inn mot de fire neste årene.  Den skal tydeliggjøre de 

strategisk viktigste satsingsområder og utfordringer for landbruket i regionen. Siden planen 

skal være strategisk, vil ikke alle detaljer og nisjer omtales i planen, men det er et mål å 

synliggjøre hovedtrekkene for landbruket i regionen. Sammenlignet med gjeldende plan er det 

et mål om å begrense antall tiltak og konsentrere innsatsen innenfor de mest strategiske 

områdene. Planens form beholdes, slik at den utformes med en tekstdel og en kartdel, samt en 

tiltaksdel/handlingsplan for første 4-års periode.  

 

Rulleringsarbeidet skal ta inn over seg de tydelige utfordringene klimaendringene gir 

landbruket med våtere somrer og mer ustabile vintrer. Rulleringen må også se på de 

miljøutfordringer som kan oppstå i primærproduksjonen og være tydelig på behovet for 

samhandling med andre samfunnsinteresser.  

 

Sentrale utfordringer er: 

 

 Økt matproduksjon i Lillehammer-regionen 

 Gjøre landbruksnæringa mer attraktiv for å sikre rekruttering og videreutvikling 

 Utvikle primærproduksjonen og bidra til å sikre foredlingsbedriftene i regionen 

 Utvikle kulturlandskapet som del av næringsutviklingen 

 Utvikle mulighetene for utmarks- og tilleggsnæringer 

 Legge en strategi for å ivareta arealressursene for landbruket 

 Vise mulighetene for utvikling innenfor statens rammebetingelser for landbruket 

 



 

3. ORGANISERING OG MEDVIRKNING 

 

Organisering 

Rulleringen av landbruksplanen organiseres som et prosjekt. Landbrukskontoret i 

Lillehammer-regionen er prosjektansvarlig v/prosjektleder Øystein Jorde. Landbrukskontoret 

v/prosjektleder Øystein Jorde rapporterer til rådmennene i Lillehammer, Øyer og Gausdal 

kommuner. Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet.  

 

Involvering 

Planprosessen skal være grundig, med god involvering av landbrukets organisasjoner i 

prosessen. Det legges opp til en brei prosess, der faglagene, bondelag, bonde- og 

småbrukerlag og skogeierlag vil bli involvert gjennom ett til to fellesmøter, for å få innspill til 

planen. Det forutsettes at faglagene involverer sine medlemmer. Det kan underveis i 

prosessen være aktuelt å ha egne møter for innspill med andre forvaltningsorganer, instanser 

eller organisasjoner for å sikre en best mulig plan. 

 

Integrering i det kommunale plansystemet 

For å integrere planen i det kommunale plansystemet, skal prosessen også involvere andre 

fagområder i kommunene, som kommunenes planenheter, byggesak, og eiendom. Planen skal 

knyttes tett opp mot satsingen på næringsutvikling i kommunene, slik at en representant fra 

LRV inkluderes i prosessgruppa for arbeidet. 

 

Høring 

Planen skal på en brei, åpen høring, som sørger for at alle som har interesse av planen kan 

komme med innspill gjennom høringsprosessen.  

 

Politisk behandling 

Den politiske prosessen starter med at kommunestyret (Øyer) vedtar oppstart av planarbeidet 

og planprogrammet. Da inviteres det samtidig til å komme med innspill til planarbeidet. Det 

er planlagt en orientering for kommunestyrene i prosessen for å inkluderer de folkevalgte i 

arbeidet. Planarbeidet avsluttes med at kommunestyrene legger planen ut på høring og vedtar 

endelig planen etter det. 

 



 

4. BESLUTNINGSPUNKTER OG GJENNOMFØRING 

 

Aksjonspunkt     Tid 

1.       Klareringsmøte med rådmennene    januar 2018 

2. Utarbeiding av planprogram     januar – februar 2018 

3. Etablere administrativ arbeidsgruppe  februar 2018  

4. Etablere referansegruppe m. faglag   februar 2018 

5. Vedta planprogram kommunestyret (Øyer)  februar – mars 2018 

6. Utarbeide planinnhold inkl. møter med  

            refreransegruppe og ressurspersoner i kommunen mars – oktober 2018 

7. Utarbeide arealkart – analyse    mai - oktober 2018 

8. Drøfting av planforslag med rådmenn  september 2018 

9. Presentasjon for folkevalgte/kommunestyrer oktober 2018 

10. Første gangs politisk behandling og utlegging 

 til høring      desember 2018 

11. Sluttføring      februar  2019 

12. Politisk sluttbehandling    mars 2019 

 

 

 

5. RISIKOANALYSE 

 

Kritiske suksessfaktorer 

Faktor Risiko Tiltak 

Engasjement og hos rådmenn Middels Tid til å prioritere arbeidet for 

rådmennene 

Administrativ kapasitet til utarbeiding av 

plan 

Middels Frigjøre tid fra andre 

arbeidsoppgaver 

Kompetanse til utarbeiding av kartdel Liten Hentes inn fra regionalt GIS-

samarbeide 

Omfang av planarbeidet Middels Avgrense antall tema, utrednings-

dybde og detaljnivå i planen  

Økonomi, manglende midler Liten Dekkes med eget budsjett og eget 

arbeid 

 

 

  


