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SATSING PÅ FJELL-LANDBRUKET I LILLEHAMMER-REGIONEN (2017 - 2019)  
SØKER: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING INNLANDET V/RANDI JARSTAD 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond datert 10.04.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prosjektskildring fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet 
 
Sammendrag: 
Søknad om støtte til satsing på fjell-landbruket i Lillehammer-regionen 2017 – 2019 fra 
Norsk Landbruksrådgivning Innlandet avslås. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen (2014-2025) har ei målsetting om at 
næringa i regionen skal medverke til å nå målet om auke for norsk landbruksproduksjon 
med minst 20 % innan 2030. Planen viser bl.a. til at høgtliggande eng i fjellet representerer 
ein stor ressurs for grovfôrbaserte næringar. 
 
Fakta: 
Ca 20 % (16 000 da) av den dyrka jorda i Gausdal og Øyer ligg meir enn 750 moh. Seterdrift 
og dyrking i fjellet har lange tradisjonar i regionen, og på 70 og 80-talet fekk nydyrking ein 
stor oppsving på mykje areal i Øyerfjellet og i Gausdal Vestfjell. Store deler av 
dyrkingsareala var myr som trengte drenering. I dag ser vi at manglande vedlikehald og 
fornying av dreneringssystema i tillegg til generell ekstensiv drift, gjer at fleire står i fare for 
å misse produksjonstilskot for dyrka jord. 
Grovfôrbasert produksjon står for mellom 85 - 90 % av verdiskapinga i jordbruket i 
regionen (SLF produksjonstilskot 2012 og NLF notat 2012/1). Verdien av ein høg 
volumproduksjon av mjølk og kjøt syner seg også i sysselsetting og verdiskaping innan 
foredlingsbedrifter, lokal småskalaproduksjon og servicenæringar som turisme og reiseliv. 
 
Vurdering: 
Landbruket er viktig for regionen og Øyer kommune på mange måter, også som næring. 
Prosjektet har ikke godt nok synliggjort de næringsmessige fordelene og gevinstene ved økt 
bruk at grovfor fra fjellet.  
Denne type prosjekter støttes av andre instanser enn det kommunale næringsfond. 
 
 
 



Konklusjon: 
Næringsfondet har begrensede ressurser som må prioriteres hardt i forhold til hva som gir 
avkastning som arbeidsplasser, økt omsetning eller styrket konkurransekraft, direkte eller 
indirekte. Søknaden synliggjør ikke godt nok at dette er tilfellet for de gardbrukerne som 
deltar. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet avslås. 
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Rådmann 


