
Sammenstilling av merknader fremsatt ved offentlig ettersyn av «Forslag til Landbruksplan 
for Lillehammer-regionen 2021-2025». 
 
I sammenstillingen er det henvist til fokusområdene på følgende måte: 
- Fokusområde 1: Landbrukets satsing innen klima og miljø 
- Fokusområde 2: Landbrukets ressursgrunnlag 
- Fokusområde 3: Landbrukets næringsvirksomhet 
- Fokusområde 4: Landbrukets rolle i samfunnet 
 

Merknad Foreslått tiltak 

Statsforvalteren i Innlandet 

1. Positivt at referansegruppa var bredt 
sammensatt, både for selve planarbeidet og 
for videre samarbeid. 
 
2. Planen vurderes som systematisk og 
strukturert, og at den fanger opp på en god 
måte aktuelle muligheter og utfordringer. 
Sistnevnte faktorer kunne vært tydeliggjort 
bedre, samt at fokusområdene er rel. 
generelle og ikke prioriterte. Hvem som har 
ansvar for gjennomføring av tiltak kunne 
fremgått tydeligere. 
 
3. I statistikken kunne andre tilskudds-
ordninger enn PT vært nevnt. RT- og RK-
midlene, samt tilskudd til tiltak i 
beiteområder bør nevnes i planen. 
 
 
 
 
 
 
4. Klimaplan 2021-2030, Meld. St. 13 kunne 
vært nevnt som en nasjonal føring. 
 
5. Vassdrag bør omtales i forbindelse med 
klima og miljø, da det er behov for større 
innsats for å redusere forurensning fra 
landbruk (algevekst, oksygenmangel). 
Hoveddelen av arealet i Lillehammer-
regionen drenerer til Mjøsa. 
 
6. Positivt at planen i sitt mål om 
bærekraftig og klimanøytral produksjon 
inkluderer bærekraftig forvaltning av skog 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
2. Det tas inn en beskrivelse av at 
strategiene er kommunenes ansvar i 
innledningen av planen. Det står beskrevet 
at planen skal brukes aktivt og være 
grunnlag for rapportering, noe som også 
viser jevnlig oppfølging av strategiene. 
 
 
 
3. Statistikkdelen i planen anses å være 
dekkende, da den inkluderer flere 
ordninger, men noen har blitt vurdert til å 
ikke fremstilles kommunevis. RT og RK-
midlene tas inn i avsnittet om 
næringsutvikling i fokusområde 3 og 
Tilskudd til tiltak i beiteområder tas inn i 
avsnittet om tilskuddsordninger i 
fokusområde 1.  
 
4. Tas inn i avsnittet om nasjonale føringer i 
fokusområde 1. 
 
5. Vannmiljø tas inn som nytt avsnitt i 
fokusområde 1, samt omtales i strategi nr. 1 
tilhørende samme fokusområde. 
 
 
 
 
6. Tas til etterretning. 
 
 



og bruk av tre i bygg i både offentlige og 
private bygg, inkludert fritidsboliger. 
 
7. Foreslår at klimakalkulator nevnes som 
tiltak innen klima, i tillegg til reduksjon av 
næringssaltavrenning fra jordbruks-
områder. Ønsker at håndtering av 
landbruksplast synliggjøres i klimakapitlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Det gis ros for planens nullvisjon når det 
gjelder ytterligere tap og omdisponering av 
matjord, samt krav om at omdisponert 
matjord skal flyttes til bruk på andre areal 
med jordbruksdrift. 
 
9. Foreslår at det vises til kommunenes 
beitebruksplaner i fotnote eller vedlegg. 
 
 
 
 
10. Foreslår at god og aktiv 
besøksforvaltning omtales vedrørende 
reiseliv/fritidsboligbygging. 
 
11. Understreker viktigheten av tradisjonelt 
landbruk, da dette står for hoveddelen av 
produksjon og investeringer og er 
nødvendig for andre satsinger. 
 
12. Savner omtale av de nasjonale 
strategiene «Urbant landbruk» og 
«Matnasjonen Norge», ettersom disse er 
viktige for hvordan landbruket skal tilordne 
seg nasjonale rammer og sikre seg gode 
gevinster av disse. Urbant landbruk utgjør 
et mulighetsområde for regionen og kan 
bidra til bærekraftig landbruk og god 
næringsutvikling, beredskap, matsikkerhet, 

 
 
 
7. I planen er de 8 nasjonale satsingene i 
jordbrukets klimaplan beskrevet, og 
klimakalkulator er en av disse. En av 
strategiene i fokusområde 1 er at det 
utarbeides en årlig handlingsplan og både 
klimakalkulator og reduksjon av 
næringssaltavrenning er temaer som kan 
tas opp i årlig handlingsplan. Punktet om 
avrenning er også inkludert i ny strategi (se 
merknad fra Innlandet fylkeskommune). 
Landbruksplast tas inn i teksten om 
utfordringer og muligheter i fokusområde 1. 
 
8. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
9. Tas ikke til følge, ettersom det står i 
planteksten at kommunene skal ha 
oppdaterte beitebruksplaner og aktiv bruk 
av disse. Anses ikke nødvendig å ha mer 
informasjon om disse. 
 
10. Tas inn som eget avsnitt i fokusområde 
2. 
 
 
11. Tas inn som tydeliggjøring i 
innledningen av fokusområde 3. 
 
 
 
12. Tas inn som nytt avsnitt i fokusområde 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



jordvern, klima og miljø – samt gi 
tverrsektorielt samarbeid. 
 
13. Spørsmål om målet «Landbruket i 
Lillehammer-regionen skal ha flere ben å stå på; 
som gir økt synlighet, omdømme og 

sysselsetting» også inkluderer målsetning om 
at landbruket skal gi økt verdiskapning. 
 
14. Gir ros for fokus på landbrukets rolle i 
samfunnet. Ønsker at koronapandemien 
nevnes. 
 
15. I planen nevnes flere organisasjoner 
som kommunene kan samarbeide med. 
Statsforvalteren vil gjerne også inngå i slikt 
samarbeid. 

 
 
 
13. Økt verdiskapning tas inn i målet i 
fokusområde 3 gjennom å erstatte ordet 
«omdømme». Økt omdømme vil oppnås 
gjennom synlighet, sysselsetting og 
verdiskapning. 
 
14. Omtale av koronapandemien tas inn 
teksten for beredskap i fokusområde 4. 
 
 
15. Tas inn i teksten om næringsutvikling i 
fokusområde 3. 

Innlandet fylkeskommune 

1. Det har blitt gjort et godt arbeid med 
landbruksplanen der bl.a. bærekrafts-
målene er gjort godt rede for, og de fleste 
miljøhensyn synes å være ivaretatt. 
 
2. Faglige betraktninger rundt klima og 
landbruk som ikke innehar direkte innspill 
til planen. 
 
3. Viktig å påpeke at det gjennom 
forvaltning av skogen er viktig å ivareta 
gammelskog som leve- og spillområde. 
 
4. Viktig med en balansert vurdering av 
behovet for skjøtselstiltak for å ivareta 
kulturlandskapet og artene knyttet til dette, 
samtidig som at beitetrykket ikke går utover 
natur med viktige økologiske funksjoner for 
andre arter.  
 
5. Minner om regional plan for 
vannforvaltning for vannregion Glomma 
(2016-2021), som fastsetter miljømål for alt 
vann. Planen har også et eget dokument 
med råd for bl.a. landbruket. 
 
6. Foreslår å ta inn et tiltak med mål om å 
beholde og forbedre vannmiljøet i 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
2. Nyttig informasjon til videre arbeid med 
årlig handlingsplan for klima- og miljøtiltak. 
Tas til etterretning. 
 
3. Tas inn i avsnittet om skog i fokusområde 
1. 
 
 
4. Tas inn i avsnittet om kulturlandskap i 
fokusområde 1. 
 
 
 
 
 
5. Tas inn i avsnittet om nasjonale føringer i 
fokusområde 1. 
 
 
 
 
6. En av strategiene i fokusområde 1 er at 
det utarbeides en årlig handlingsplan og 
forbedring av vannmiljø er tema som kan 



regionens vassdrag ved å begrense 
avrenning av landbruket. 

tas opp i årlig handlingsplan. Det vises også 
til punkt 5. i merknad fra Statsforvalteren 
og vurderingen som er gitt. 

Gausdal fjellstyre 

1. Positivt at planen har fokus på å fremme 
utmarksbeite og hindre tap av 
beiteressurser.  
 
2. Foreslår økt felles innsats for å håndtere 
regelverket for gjerder. 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
2. Forslaget vurderes til å omhandle videre 
samarbeid, og ikke som konkret innspill til 
plantekst. Tas til etterretning. 
 

Fåberg fjellstyre 

1. Gir sin tilslutning til planen. Planen 
synliggjør utmarkas ressurser og den viktige 
rolla den har i samfunnet for næring og 
friluft. Klima og miljøperspektivet blir 
ivaretatt. 

1. Tas til etterretning. 

Lillehammer Industriforening 

1. Regionens kommuner må være en 
tilrettelegger for næringslivet i 
kommunene. Det er samfunnsviktig at det 
tilbys næringsarealer til eksisterende og nye 
virksomheter. Fortetting av eksisterende 
områder kan med fordel gjøres, men det 
må tilrettelegges for plasskrevende, 
verdiskapende og transportintensiv næring 
– fortrinnsvis i nærhet til E6. Er sterkt 
uenige i formuleringen om at regionen skal 
ha en nullvisjon for ytterligere tap og 
omdisponering av matjord. 
 
2. Regionens kommuner bør tilegne seg 
kompetanse om jordflytting. 
 
 
 
 
3. Større områder langs Lågen og Gausa 
som i dag er flomutsatte kan utnyttes til 
fremtidige næringsarealer, med bruk av 
tilleggsmasse fra E6-utbygging. Det må 
jobbes aktivt mot Fylkeskommunen slik at 
større deler av Hovemoen også kan 
tilrettelegges til næringsarealer. 

1. Det er i planteksten beskrevet i 
fokusområde 2 at dyrka og dyrkbar mark er 
landbrukets næringsareal, og at jordvernet 
er styrket nasjonalt. Nullvisjonen 
videreføres i planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Det tas inn følgende tekst i strategi nr. 1 i 
fokusområde 2: Det må utarbeides 
jordflyttingsplan i slike prosesser og sikres 
dokumentasjon for å bygge kunnskap om 
jordflytting. 
 
3. Arealstrategiske spørsmål må avklares på 
kommuneplan-nivå. Utbygging av E6 har 
egen planprosess med høringsrunde. 
Innspillene anses ikke å tilhøre 
landbruksplan. 

Lillehammer Næringsforening 



1. Det skal respekteres at matjord er 
landbrukets næringsareal, men at dette må 
kunne flyttes/omdisponeres i noen tilfeller 
slik at også annen næring kan få rom til å 
utvikle seg. Man må se nærmere på 
metoden som benyttes for flytting av 
matjord slik at løsningen ikke er å lage 
forbud mot flytting. 

1. Det tas inn følgende tekst i strategi nr.1 i 
fokusområde 2: Det må utarbeides 
jordflyttingsplan i slike prosesser og sikres 
dokumentasjon for å bygge kunnskap om 
jordflytting. 

Naturvernforbundet i Gausdal 

1. Gir ros for kapitlene om bærekraft og 
miljøvennlig landbruk. Positivt at planen ser 
muligheter for at landbruket kan bidra i 11 
av 17 bærekraftsmål. Det gis tilslutning til 
avsnittet om hyttebygging – gjeldende 
grenser for areal og antall enheter. 
 
2. Skogsbilveger gir økt mulighet for 
friluftsliv og jakt, men kan være en trussel 
mot naturmangfoldet. Viktig at nye 
skogsbilveger ikke kommer i nærheten og 
punkterer verneverdig gammelskog.  
 
3. Viktig at skogfondsbruken skal sikre 
viktige miljøverdier.  
 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
2. Slike vurderinger går innunder ordinære 
saksbehandlingsrutiner vedrørende 
skogsbilveier og tekstinnspillet tas ikke inn i 
planen. 
 
 
3. Bruk av skogfond er beskrevet i avsnittet 
om skog i fokusområde 1. 

Naturvernforbundet i Lillehammer 

1. Savner representasjon fra miljø- og 
friluftsinteressene i referansegruppa. 
 
 
 
2. Fornøyd med at bærekraftsmålene legges 
til grunn for planarbeidet. Enige i at 
landbrukets ressurser må ses helhetlig og at 
utmarksbeite må kunne forvaltes på en 
bedre måte uten å skape konflikt med 
friluftsinteressene. 
 
3. Det må til store endringer for å nå et 
klimapositivt landbruk og målene bør derfor 
tallfestes.  
 
 
 
 
 
 

1. Referansegruppas sammensetning vil 
vurderes ved neste rullering av planen og 
forslag kan da fremmes ved varsel om 
oppstart av rulleringsarbeidet. 
 
2. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
3. Tallfesting av klimamål er utfordrende, 
og klimainnsatsen må settes inn på 
enkeltbruk der klimakalkulator er det mest 
aktuelle verktøyet for mål og resultat-
oppfølging. Årlig handlingsplan for klima- og 
miljøtiltak i regionen, som er strategi nr. 1 i 
fokusområde 1 vil kunne inkludere dette, og 
det tas ikke inn ytterligere tallfestinger. 
 



4. Økt bruk av digitale beiteområder vil 
kunne redusere behovet for fysiske gjerder. 
 
 
5. Savner økt satsing på økologisk 
produksjon og mener regionen bør være 
ledende på dette området. Næringen bør i 
større grad tilrettelegge for økt videre-
foredling og salg i nærområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Naturvernforbundet ønsker en bedre 
dialog med næringen. 

4. Digitale løsninger for beitestyring inngår i 
utviklings- og tilretteleggingstiltak, som er 
omtalt i strategi nr. 2 i fokusområde 2. 
 
5. Økologisk produksjon er omtalt i 
fokusområde 1. Nasjonale målsetninger om 
økologisk produksjon er nedjustert, basert 
på lav etterspørsel i markedet. Regionen 
har stor husdyr- og grasproduksjon og mye 
bruk av utmarksbeite, noe som gir mindre 
effekt av økt omlegging til økologisk 
produksjon enn i mange andre regioner i 
landet. I forhold til ønsket om omsetnings-
kanaler er etablerte REKO-ringer omtalt i 
planen. 
 
6. Tas til etterretning til videre samarbeid. 

Sør-Gudbrandsdal skogeierlag 

1. Uttrykket «klimanøytralt» gir inntrykk av 
at næringen er et problemområde, fremfor 
å være et stort mulighetsrom for å realisere 
det grønne skiftet.  
 
2. Skogens bidrag til CO2-binding må 
komme bedre fram i planen. Foreslår å 
legge til følgende setning i tiltaket om aktiv 
bruk av skogen som klimaressurs: Trær i 

vekst binder CO2 og tiltak for tilfredsstillende 
plantetetthet ved foryngelse i barskog blir 
viktig. 
 
3. Kjøttfe som beiter i utmark er et problem 
i plantefelt, og skogeiere må ofte utføre 
suppleringsplanting årsaket av dette. 
Husdyrbeitet må derfor kanaliseres dit det 
ønskes et åpent kulturlandskap. Innspill om 
å henvise i avsnittet om kulturlandskap til 
avsnittet om gjerder, ettersom gjerding er 
viktig for å styre beitebruken.  
 
4. Fremmede arter er en stor utfordring i 
skogbruket og det bør innføres tilskudds-
ordninger til bekjempelse av disse.   
 
 
 

1. Målet i fokusområde 1 om et bærekraftig 
og klimanøytralt landbruk opprettholdes. 
Mulighetsrommet anses å være fulgt opp 
gjennom strategiene i fokusområde 1. 
 
2. Det tas inn mer tekst om CO2-binding 
under skogavsnittet i fokusområde 1. 
Foreslått setning tas inn i strategi nr. 6 i 
fokusområde 1. 
 
 
 
 
3. Beiterettigheter står sterkt og skogs-
arealer er en del av utmark. Problem-
stillingen om beiteskader vurderes til å 
være privatrettslig og ikke tilhørende 
landbruksplan. Foreslått henvisning om 
gjerder tas inn i avsnittet om kulturlandskap 
i fokusområde 1.  
 
 
4. Fremmede arter er omtalt i fokusområde 
1, og innen jordbruket kan midler til 
bekjempelse omsøkes gjennom SMIL-
ordningen. Det tas inn i strategi nr. 5 i 
fokusområde 1 at bekjempelse av 



 
 
 
5. Ønsker mer konkrete tiltak for å bevare 
pollinerende insekter og foreslår; Tilskudd 
til gjerder og slått på gamle ugjødsla 
slåtteenger, samt disponering og retnings-
linjer for bruk av kommunalt eide 
jordbruks- og utmarksarealer.  
 
6. Ønsker at strategi om bruk av 
utmarksbeite endres og at det heller bør 
fokuseres på kulturlandskapet og 
vedlikehold av åpne beitelandskap. 
 
7. Foreslår å legge til formuleringer om 
kulturlandskap og beitetrykk, samt 
sperregjerder. I tillegg foreslås det å slå 
sammen strategiene om utmarksbeite og 
beitebruksplaner. 
 
 
 
 
 
8. Foreslår en setning i avsnittet om 
landbruksbasert opplevelsesnæring: Tilbud 
om småviltjakt og sportsfiske gir en bredde i 
opplevelsestilbudet. 
 
9. Foreslår endringer i utforming av 
tabeller. 

fremmede arter inkluderes i NMSK-
strategien. 
 
5. Det er eksisterende tilskuddsordninger 
for pollinerende insekter i Regionalt 
miljøprogram (RMP), noe som vurderes å 
være dekkende. 
 
 
 
6. Bruk av utmarksressurser vurderes som 
en viktig del av klimaløsningen for 
landbruket. Strategi nr. 3 i fokusområde 1 
opprettholdes.  
 
7. Balanse mellom vern og bruk vedrørende 
kulturlandskap/biologisk mangfold er tatt 
inn i planen (se merknad Innlandet 
fylkeskommune). Sperregjerder er omtalt i 
beitebruksplanene, og det tas derfor ikke 
inn ytterligere tekst i landbruksplan. Det er 
viktig å løfte frem beitebruksplaner som 
egen strategi – strategi 2. og 4. i 
fokusområde 2 endres ikke. 
 
8. Setningen tas inn i fokusområde 3. 
 
 
 
 
9. Tas ikke til følge.  

Fåberg bondelag 

1. Positivt at planen favner bredt med mål 
om å være et styringsdokument for å styrke 
og bevare landbrukets muligheter og 
ressurser. Bra at tematikk rundt 
utmarksbeite tas opp i planen.  
 
2. Krav til 16 ukers luftetid for husdyr i sone 
3 er vanskelig i høyereliggende områder. 
Landbrukskontoret bør vurdere å gi 
dispensasjon for dette.  
 
 
 
 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
2. Mosjonskravet, som utvides til 16 uker 
for storfe på bås f.o.m. 2024, forvaltes av 
Mattilsynet. Det er Statsforvalteren og 
Landbruksdirektoratet som kan dispensere 
for gjeldende krav om 16 ukers beitetid for 
beitetilskudd i sone 3. Soneinnplassering og 
soneinndeling tilhører jordbruksoppgjøret 



 
 
 
3. Gjerdebruk er viktig tema og planen bør 
ha med momenter for riktig bruk av gjerder 
i fjellet og fritidsbebyggelse.  
 
 
 
 
 
 
4. Bevaring av matjord gjennom flytting må 
konkretiseres. Forslag om at det lages en 
veileder for dette.  
 
 
5. Tilskuddsordninger er viktige for 
klimatiltak på gårdsnivå og det nevnes flere 
av disse i merknaden. 
 
6. Det henvises til innledningen av planen 
med beskrivelse av ulikhetene mellom 
kommunene. Det bør stå mer om hva 
landbruket i Lillehammer betyr og hvilke 
ressurser det har. 
 
7. Ønsker en fremheving av verdikjeden 
landbruket står for, inkludert aktiv 
sysselsetting. 
 
 
 
 
8. Jordvern i Søre Ål, Nordre Ål og rundt 
Mjøsa er svært viktig. Økt bruk av leiejord 
viser viktigheten av jordvern. 
 
9. Foreslår at det tas inn en omtale av halm 
som viktig biprodukt av kornproduksjon. 

og anses ikke relevant for en kommunal 
temaplan. 
 
3. Bestemmelser om gjerdebruk kan tas inn 
i planer etter plan- og bygningsloven, 
eventuelt etter jordskifte. Landbruksplanen 
beskriver at beitenæringa må tidlig inn i 
planprosesser for å avklare slike spørsmål. 
Sperregjerder og inngjerding av fritids-
boliger står omtalt i Beitebruksplanen for 
Lillehammer kommune. 
 
4. I.f.t. matjordshåndtering vises det til 
vurderingen av Lillehammer industri-
forening og Lillehammer næringsforening 
sine merknader. 
 
5. Tilskuddsordninger til klimatiltak er 
omtalt i planen som satsingsområde 
innenfor klima og miljø. 
 
6. En regional plan kan ikke ha for 
inngående faktadeler per kommune og 
avsnittet om kommunene tas ut av 
innledningen.  
 
 
7. Verdisetting av landbruket er lite omtalt i 
planen grunnet at siste verdiskapnings-
analyse er fra 2016. Dette kan være revidert 
ved neste rullering av planen for å kunne 
beskrive verdibidraget til landbruket i 
regionen. 
 
8. Jordvern er omtalt med egen strategi i 
planen. Lokale prioriteringer må gjøres per 
kommune og i kommunale planer. 
 
9. Tas inn i avsnittet om produksjoner i 
fokusområde 3. 

Fåberg bonde- og småbrukarlag 

1. Foreslår å ta inn en formulering om at 
vernemyndighetene må se på sin 
praktisering av regelverket, mtp. bevaring 
av landbruksareal. 
 

1. Tas ikke til følge – anses å ikke høre 
innunder en regional temaplan. 
 
 
 



2. Foreslår å presisere viktigheten av å 
bevare kornjord (mathvete) i jordflyttings-
prosesser. I tillegg foreslås en setning om at 
aktiv drift av fjellarealer bidrar til mindre 
grasarealer i kornområdene. 
 
3. Foreslår formulering om at alle aktive 
bruk må tas vare på og i tillegg arbeide for 
at nedlagte bruk kommer i drift. Videre at 
fagmiljøer og velferdsgoder er viktig når 
ungdom skal velge yrke. 

2. Bevaring av kornjord tas inn i strategi 1 i 
fokusområde 2. Setning om fjellareal tas inn 
i avsnittet om produksjoner i fokusområde 
3.  
 
 
3. Formuleringene tas ikke inn da de anses å 
være dekket i planteksten.   

Øyer østside forvaltningsområde 

1. Påpekt en feil i statistikken over felt 
hjortevilt for Øyer kommune.  

1. Gjeldende tabell i statistikk-kapitlet er 
rettet i henhold til dette. 

Lågen fiskeelv sone 1 (LF) 

1. Foreslår nytt kapittel om fiske under 
Landbrukets ressursgrunnlag. Ønsker 
omtale av at fritidsfiske i Lågen, Mjøsa, 
skogstjern og fjellvann er en populær 
fritidsaktivitet og viktig i den turistmessige 
markedsføringen av regionen. Fjellstyrene 
og grunneierlag forvalter fiskeressursene på 
en god måte, og allmenhetens tilgang til 
sportsfiske er god. 

1. Fiske tas inn som eget avsnitt i 
fokusområde 2 med foreslåtte 
formuleringer. 

Øyer Tretten Sau og Geit 

1. Planen klarlegger ikke hvem som har 
ansvar for at målene i planen nås. 
 
2. Foreslår formulering om at beitebruk er 
en viktig del av løsningen på 
klimautfordringene. 
 
3. Foreslår formulering om at leiejord kan 
føre til økt utslipp og være negativt for 
klima og miljø. 
 
4. Foreslår at Statsforvalter og rovviltnemnd 
omtales i avsnitt om rovviltforvaltning.  
 
5. Foreslår formulering om at kommunen 
må bidra til utarbeidelse av 
gjerdebestemmelser hvor det er behov. 
Foreslår også en presisering på involvering 
av beitenæringa i planprosesser. 
 
 

1. Det vises til punkt 2. i merknad fra 
Statsforvalteren og vurderingen som er gitt. 
 
2. Tas inn i avsnittet om utmarksbeite i 
fokusområde 1. 
 
 
3. Tas inn i avsnittet om leiejord i 
fokusområde 1. 
 
 
4. Tas ikke til følge. Planen skal beskrive den 
kommunale rovviltberedskapen. 
 
5. Gjerdebestemmelser kan inngå i planer 
etter plan- og bygningsloven og tas ikke inn 
som punkt i landbruksplanen. Planens 
beskrivelse av tidlig involvering av 
beitenæringa i planprosesser vurderes som 
tilstrekkelig. 
 



6. Ønsker en definering av 
rovviltberedskapen. 
 

6. En presisering av kommunal 
rovviltberedskap tas inn i strategi nr. 2 i 
fokusområde 2. 
 

Aktive gardbrukere i Øyer kommune (signert av 15 stk.) 

1. Det er positivt at det foreligger en plan 
for landbruket i kommunen. Jordbruk er 
arealkrevende og langsiktige næringer, og 
det er viktig at jordbrukets samlede 
ressurser, herunder arealressursene, blir 
satt i fokus og får et sterkere vern. 
 
2. Planen har misforhold mellom mål og 
muligheter kommunene har for 
måloppnåelse. Det etterspørres hvordan 
hovedbærebjelken (det tradisjonelle 
landbruket) kan utvikles uten økonomiske 
virkemidler fra kommunene. Lav verdi på 
produsert produkt er hovedutfordringen for 
volumproduksjonen i tillegg til leiejord og 
leie av mjølkekvoter.  
 
 
 
 
3. Uttrykker behov for mer liberal praksis i 
jord- og konsesjonssaker. Ønsker bedre 
styring av leiejord, bytte av leiejord og 
bruksrasjonalisering inn i samme prosess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formuleringene i strategiene er runde og 
fremstår på de fleste områdene som for lite 
forpliktende. Planen går i for liten grad inn i 
de vanskelige problemstillingene. 
 
 
 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
2. En temaplan kan ikke legge forpliktende 
tiltak på kommunene uten at dette sikres 
også i økonomiplan/årsbudsjett, noe som er 
utfordrende ved regionale planer. Planen 
omtaler i fokusområde 3 strategier for 
bedre utnyttelse av eksisterende 
økonomiske virkemidler. Pris på produkter, 
leiejord og mjølkekvote er utenfor det 
lokale handlingsrommet. I.f.t. satsing på det 
tradisjonelle landbruket vises det til punkt 
11. i merknad fra Statsforvalteren og 
vurderingen som er gitt. 
 
3. Liberalisering av forvaltningspraksis i 
eiendomssaker, herunder jordleie, kan skje 
etter lokale forskrifter eller retningslinjer, 
og må skje på kommunenivå. Mulighet for å 
innføre kommunale retningslinjer er omtalt 
i strategi nr. 7 i fokusområde 2. Det tas inn 
en formulering i nevnte strategi at 
forvaltningspraksis bør fremme produksjon, 
sysselsetting og verdiskapning i tråd med 
næringa og yrkesutøvernes behov. 
Innspillene som går på rasjonalisering av 
drift og eiendomsstruktur, oppfølging av 
driveplikt og bedre arealutnyttelse, inngår i 
landbrukskontorets ordinære drift. 
 
4. Erfaringene fra tidligere planer er at for 
konkrete tiltak kan gi et lite handlingsrom 
gjennom en planperiode. Strategi-
formuleringene som nå er utarbeidet vil 
gjøre det enklere å tilpasse tiltak ut fra 
skifter i forutsetninger lokalt og på høyere 
nivå. I.f.t. oppfølging vises det til punkt 2. i 



merknad fra Statsforvalteren og 
vurderingen som er gitt. I.f.t. hvilke 
problemstillinger som er tatt opp i planen, 
så påpekes det at næringa fra hver av 
kommunene har deltatt i planarbeidet 
gjennom deltakelse i referansegruppa og 
hatt innflytelse på tema og strategier. 

Olav Iverslien, Gausdal 

1. Manglende konkretisering av mål. 
Mangelfull på å vise handlingsrommet, viser 
i hovedsak nåsituasjon i næringa.  
 
 
2. Ønsker at planen har sterkere 
målsetninger og en mer aktiv holdning 
innen mjølkeproduksjon. Det etterspørres 
resultat av tidligere prosjekt "Økt 
produksjon av mjølk og kjøtt i Sør- og Midt-
Gudbrandsdalen" der et mål var å 
opprettholde og øke mjølkeproduksjonen 
ved overgang til løsdrift.  
 
3. Etterlyser planer om bioenergi, med 
henvisning til vedtak om offentlige bygg 
som skulle energiforsynes med 
bondevarmeanlegg. Ønsker fokus på 
gardsvarmeanlegg og regional satsning på 
biogass basert på husdyrgjødsel.  
 
4. Kommunene må ha fokus på å bruke sine 
planer. Uttrykker skepsis om at planer blir 
lagt bort. 

1. Det vises til punkt 4. i merknad fra Aktive 
gardbrukere i Øyer og punkt 2. i merknad 
fra Statsforvalteren, og vurderingene som 
der er gitt. 
 
2. Ny strategi nr. 7 om satsing på 
mjølkeproduksjon tas inn i fokusområde 3. 
Prosjektet som etterspørres ble ikke 
gjennomført grunnet manglende 
finansiering. 
 
 
 
 
3. Dette er fulgt opp gjennom strategi nr. 1 i 
fokusområde 1; om årlig handlingsplan for 
klima- og miljøtiltak. Den årlige 
handlingsplanen skal følge opp de 8 
nasjonale satsingene, hvorav punktene 
nevnt i merknaden er inkludert. 
 
4. Det står omtalt i innledningen til planen 
at den skal være i aktiv bruk som både 
styrings- og rapporteringsverktøy. 
 

Harald Eikerol, Øyer 

1. Planen inneholder mange gode forsetter 
og ønsker, men tiltakene bør bli mer 
handlingsrettet for å oppnå målsettingene. 
 
 
2. Økt digitalisering åpner muligheter for at 
flere bosetter seg i kommunen. Lite areal er 
avsatt til spredt bosetting i Øyer.  
 
 
 
 
 

1. Det vises til punkt 4. i merknad fra Aktive 
gardbrukere i Øyer og punkt 2. i merknad 
fra Statsforvalteren, og vurderingene som 
der er gitt. 
 
2. Betydningen med at digitalisering kan 
gjøre det lettere for unge å ta over gård 
mtp. arbeid utenom gården for seg selv 
eller familie tas inn i avsnittet om 
sysselsetting i fokusområde 3. Areal for 
spredt bosetting er aktuelt for 
kommuneplan-nivå, og ikke i landbruksplan. 
 



3. Folk som legger ned landbruks-
produksjonen må kontaktes/følges opp av 
landbrukskontoret.  
 
 
4. Fradeling av tun er viktig for å trekke folk 
som vil bo landlig, samt bortleie av jord.  
 
 
 

3. Beredskap innen psykisk helse i 
landbruket er omtalt i planen, og innspillet 
om å kontakte gårdbrukere som ikke lenger 
søker tilskudd inkluderes i dette. 
 
4. Kommunale retningslinjer for jord- og 
konsesjonssaker, som er foreslått i strategi 
nr. 7 i fokusområde 2, vil omhandle 
fradeling og oppfølging av driveplikt og 
leiejord. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


