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Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med kart, datert 6. 

oktober 2014 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 

Planprogram  

Utkast av kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen, datert 25. april 2014 

Høringsbrev av 14. mai 2014 

Høringsuttalelse fra Gausdal Fjellstyre,  18. juni 2014 

Høringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune, 24. juni 2014 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland 30. juni 2014 

Høringsuttalelse fra Øyer Fjellstyre 1. juli 2014 

Høringsuttalelse fra Senterpartilagene i Lillehammer, Øyer og Gausdal, 4. juli 2014 

  

 

SAMMENDRAG: 

 

Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar kommunedelplan landbruk for 

Lillehammer-regionen, datert 6. oktober 2014, og at den får status som 

kommunedelplan. Økonomiske konsekvenser av planen får sin dekning og innarbeides i 

budsjett og økonomiplanen. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

12. juni 2012 fatta formannskapet vedtak om å slutte seg til en henstilling fra Lillehammer 

kommune om å utarbeide en kommunedelplan for landbruk i Lillehammer-regionen. 

Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 23. mai 2013. 

 

Det ble varslet oppstart av arbeidet med planen 21. februar 2013, samtidig med høring av 

planprogrammet. Høringsfrist ble satt til 5. april 2013. Oppstart ble samtidig annonsert i GD. 

 

Arbeidet med planen har foregått i ei prosjektgruppe bestående av 2 politikere fra hver 

kommune, samt en representant for hver av Bondelaga, Bonde- og småbrukerlaga og 

skogeierlaga i regionen. Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmannen i hver av de tre 

kommunene. Det har i tillegg vært avholdt et møte med representanter for fjellstyrene og 

styret for Langsua nasjonalpark. 

 

13. mai 2014 ble planen vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble også 

annonsert i GD 16. mai 2014. Frist for å komme med uttalelser til planen ble satt til 1. juli 

2014. Senterpartilagene i regionen bad om utsatt frist, og fikk det. Det kom inn 5 uttalelser. 

Disse er referert under, med rådmannens kommentarer. 

 

 

Gausdal Fjellstyre: 

Fjellstyret synes det er positivt med felles plan for regionen og bra med tydelig målsetting for 

økt bruk. Fjellstyret er bekymra for at sentrale føringer ikke samsvarer med målsettingen i 

planen. 

 

 Det er viktig å se på hva som kan gjøres lokalt, uavhengig av hvilken retning nasjonal 

politikk peker. 

 

Øyer Fjellstyre: 

Fjellstyret mener at de fleste innspill som de kom med under arbeidsmøtet med fjellstyrene er 

hensyntatt og tatt inn i planen. Ut over det har ikke fjellstyret noen kommentarer til planen. 

 

 Det var et godt møte med fjellstyrene og nasjonalparkstyret, der det kom mange gode 

innspill. Både fjellstyrene i Gausdal og Øyer har gitt gode bidrag på sine felt. 

 

 

Oppland fylkeskommune 

Fylkeskommunen er positiv til at det utarbeides en landbruksplan for Lillehammer-regionen. 

Formål, inndeling og omtale av ulike tema er gode. Fylkeskommunen savner en tydelig 

klargjøring av målsettingene, og at målsettingene tallfestes og er konkrete på tidspunkt. Det 

kommenteres at det bare er målet om å øke matproduksjonen som tallfestes, og som er 

konkret på tidspunkt. En tydelig målsetning er avgjørende for at landbruksplanen skal bli et 

dokument som kan brukes aktivt i samfunnsplanleggingen. Fylkeskommunen er positiv til at 

kulturlandskap og kulturminner løftes fram i planen. 



  
 
 

 

 

 

 Rådmannen er enig i at det må være tydelige målsetninger. Det er en utfordring å ha 

konkrete og målbare målsetninger på alle tema. På de temaene som går på produksjon 

kan dette gjøres. På matproduksjon er det gjort helt konkret, på skogproduksjon er det 

bare angitt målsetting om vekst, uten at det er spesifisert. Det ligger mer presiseringer 

og konkretiseringer i teksten til målene. Når det er sagt, mener rådmannen det kan 

være gode grunner for å prioritere noen målsetninger, strategier og tiltak, som det kan 

startes å jobbe med. Rådmannen foreslår derfor at tre områder prioriteres for 2015. 

 

 

 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen mener det er positivt at regionen har utarbeidet en kommunedelplan med en 

offensiv visjon med økt produksjon og større verdiskaping. Dette er i tråd med de overordna 

nasjonale føringene for landbrukspolitikken.  Fylkesmannen mener det er viktig at føringer 

gitt i denne kommunedelplanen tas med inn i revisjonen av kommuneplanene. Statusdelen er 

bra. Fylkesmannen viste til Regionalt Næringsprogram (RNP), og de målsetninger som er 

fastsatt der, og registrerer nå at det er listet opp gode muligheter for landbruket med hensyn til 

alle målsetningene i RNP. Fylkesmannen tilrår ikke at det arbeides videre med å få til lokal 

forvaltning av BU-tilskudd. Den viser til at tilsvarende ordning for Valdres og Nord-

Gudbrandsdalen ble vedtatt avviklet ved behandlingen av jordbruksoppgjøret nå i vår.  

 

Fylkesmannen er godt fornøyd med målsetningen om å ivareta landbrukets 

produksjonsarealer. Imidlertid etterlyses det fokus på at landbruket selv bygger ned dyrka 

mark, og hvordan dette kan reduseres. Det anbefales at det fokuseres på dette i planen, og at 

planen fikk en formulering om at landbruket selv må minimere avgangen av dyrka og dyrkbar 

jord. 

 

Fylkesmannen peker på at omdømmebygging ikke bare er en oppgave for organisasjonene, 

media og det offentlige. Omdømme bygges i relasjon til det øvrige samfunnet, og det foreslås 

å framheve som viktige tiltak at det bør satses på møteplasser med øvrig næringsliv og 

allmenheten/forbrukerne. 

  

Fylkesmannen peker på at de ved oppstart uttalte at det ville være naturlig å involvere 

nasjonalparkforvaltningen. Nå pekes det på at fylkesmannen kan ikke se at planen spesifikt 

berører forholdet til verna områder eller randsonene til disse. Fylkesmannen etterlyser en 

vurdering av hvordan bruk og vern kan kombineres, og hvordan eventuelle tiltak på dette 

området kan skisseres.  

 

Til delen om utmarksbeite minner fylkesmannen om at kommunene i Lillehammer-regionen 

også er beiteprioritert område i forhold til gaupe. 

 

 Rådmannen tar med seg fylkesmannens råd om ikke å gå videre med lokal forvaltning 

av BU-midlene. Når denne ordningen tas vekk i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres, er 

det ingen grunn til å gå videre med dette i denne omgang. Dersom signalene fra 



  
 
 

 

 

regjeringer i framtida skulle tyde på noe annet, vil det være naturlig å ta opp igjen 

tråden da. Forslagene om lokal forvaltning av BU-midler tas ut av planen. 

 

Rådmannen ser fylkesmannens poeng om også å fokusere på den dyrka jorda som 

landbruket selv omdisponerer og bygger ned. Dette vil bli tatt inn i plandokumentet. 

Det samme gjelder for omdømmebygging, der vi tar med oss fylkesmannens 

kommentar. 

 

Det er tatt inn en strategi om bruk og vern under kulturlandskap. Landbruket er en del 

av løsningen for å ta vare på de verdiene som er tenkt vernet i Langsua, og dermed må 

det ikke legges hindringer i vegen for næringsutøvelse innen parken, så lenge det ikke 

kommer i konflikt med verneverdiene. Målet om næringsutvikling og bygdenæringer 

er tenkt at skal dekke næringsutvikling i tilknytning til nasjonalparken, da det ikke er 

særlig forskjell på næringsutvikling knyttet til verna områder i Langsua, og andre 

fjellområder. 
 

 

Senterpartilagene i Lillehammer-regionen 

Senterpartilagene er fornøyd med at det utarbeides en felles kommunedelplan for landbruk, og 

håper denne kan bety økt status og oppmerksomhet for næringen. Det foreslås et 

investeringsfond sammensatt av landbrukskontorets driftsfond og 2-3 mill. fra kommunene. 

Midler fra dette fondet kunne gå til for eksempel nydyrking, grøfting og ulike fellestiltak.  

 

Når det gjelder å øke status til bonden trekkes synlighet frem, og det foreslås at det utarbeides 

presentasjons-/informasjonsmateriell for dette. 

 

 Rådmannen ser gjerne at det kan opprettes et investeringsfond for landbruket i 

regionen. Når det gjelder landbrukskontorets driftsfond, er dette et fond for avsetning 

av midler ved mindreforbruk på landbrukskontoret. Det brukes fra fondet for å dekke 

merforbruk. Dette setter landbrukskontoret i stand til å tåle uforutsette kostnader, og til 

å kunne satse. I 2014 styres det mot bruk av fondet, blant annet på grunn av arbeidet 

med kommunedelplanen. Rådmannen tilrår derfor ikke at landbrukskontorets 

driftsfond brukes inn i et investeringsfond for landbruket. 

 

Investeringsfond legges inn som et tiltak under strategien Investeringstakten i 

landbruket økes som er en strategi til målet Øke matproduksjonen med minst 20 % 

fram mot 2030. 

 

Når det gjelder synlighet tar rådmannen med seg innspillet, og har innarbeidet et tiltak 

om dette.  

 

Senterpartilagene har kommentarer og forslag til mindre justeringer. Disse er vurdert i 

forhold til planen, og noen er tatt inn. 

 

 



  
 
 

 

 

VURDERING: 

 

En kommunedelplan landbruk for hele regionen vil være et nyttig verktøy for satsing på 

landbruk framover. Det er viktig at planen hensyntas ved arbeid med andre planer. For 

eksempel vil målsetningen om å ivareta landbrukets produksjonsarealer og de strategier som 

ligger under målsetningen gi noen føringer for hvordan det må tenkes i arbeidet med 

arealplaner.  

 

Planen vil også være viktig med tanke på hva som blir viktig i årene framover. Det ligger også 

noen retningslinjer for saksbehandling i planen. 

 

Det er gjort mindre endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn. Det kom ikke inn 

mange vesentlige merknader, og de fleste merknader som kom inn er tatt til følge.  

 

I tillegg til de endringer som har blitt gjort ut fra innspill, har også rådmannen gjort noen 

mindre endringer og tillegg. Noe er av mer redaksjonell karakter og omtales ikke. Flom blir et 

stadig viktigere tema, og det er lagt inn formuleringer til flom flere steder i planen. Det har 

blitt vurdert om flom skulle hatt egen strategi, men det ble vurdert som mer hensiktsmessig å 

trekke inn flom der det var aktuelt.  

 

Planen favner over mange områder og tema. Det er mye som kan tas tak i. For at 

kommunestyret skal få en påvirkning på hva som skal vektlegges mest de første årene, 

foreslås det at det settes opp 3 tema som skal prioriteres i en treårsperiode. Rådmannen 

foreslår følgende tema: 

- Rekruttering 

- Synlighet 

- Økt produksjon 

 

Rekruttering og synlighet er to tema som er konkrete og greie å ta fatt i. Det kan synliggjøres 

noe konket ut fra planen. Rekruttering er det allerede starta arbeid med, og dette videreføres 

nå i avslutningen av 2014 og inn i 2015. skal man nå det ambisiøse målet om økt produksjon, 

må det startes et langsiktig arbeid. Dette arbeidet må først og fremst gjøres av gardbrukerne, 

men det er viktig at forvaltningen følger opp.  

 

Noen tiltak vil ha økonomiske konsekvenser når de skal gjennomføres. Gjennomføring av 

planen må derfor sees i sammenheng med budsjett og økonomiplanen, og det må avsettes 

midler der, om kostnadskrevende tiltak skal gjennomføres. Mange tiltak vil kunne 

gjennomføres uten store kostnader utover eget arbeid.  

 

I Planprogrammet for denne planen ble det sagt at arbeidet med planen skulle gå etter malen 

for en kommunedelplan, og så kunne den enkelte kommune vurdere hvilken status planen 

skulle få senere. Landbruk er en viktig næring i kommunen, og rådmannen tilrår at planen får 

status som kommunedelplan. 

 

 



  
 
 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

1. Gausdal kommunestyre vedtar Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen 

datert 6. oktober.2014 

2. Planen får status som kommunedelplan 

3. Økonomiske konsekvenser av planen får sin dekning og innarbeides i budsjett og 

økonomiplan. 

4. I oppfølgingen av planen prioriteres i første treårsperiode følgende tema: 

a. Rekruttering 

b. Synlighet 

c. Økt produksjon 

 

 

Formannskapet behandlet saken den 21.10.2014 sak 77/14 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 

 

1. Gausdal kommunestyre vedtar Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen 

datert 6. oktober.2014. 

2. Planen får status som kommunedelplan 

3. Økonomiske konsekvenser av planen får sin dekning og innarbeides i budsjett og 

økonomiplan. 

4. I oppfølgingen av planen prioriteres i første treårsperiode følgende tema: 

a. Rekruttering 

b. Synlighet 

c. Økt produksjon 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 30.10.2014 sak 61/14 

 

Behandling: 

Marie Louise Lörken, Felleslista, satte fram disse tilleggsforslagene:  

 

1. I oppfølgingen av planen prioriteres i første treårsperiode følgende tema: 

a. Rekruttering 

b. Synlighet 

c. Økt produksjon 

d. Produktutvikling rettet mot turistmarkedet 

e. Økt skogproduksjon i tråd med kommunens miljø- og klimamål 



  
 
 

 

 

2.   Landbrukskontoret bes utarbeide retningslinjer for praktisering av jord- og  

  konsesjonsloven. Retningslinjene skal behandles i kommunestyret senest 1.7.2015 

 

Votering:  

- Punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt som innstillingen. 

- Forslag til tillegg til punkt 4 nytt punkt d fikk 8 stemmer og falt.  

- Forslag til tillegg til punkt 4 nytt punkt e fikk 9 stemmer og falt. 

- Forslag til nytt punkt 5 fikk 2 stemmer og falt.  

 

Vedtak: 

 

1. Gausdal kommunestyre vedtar Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen 

datert 6. oktober.2014. 

1. Planen får status som kommunedelplan 

2. Økonomiske konsekvenser av planen får sin dekning og innarbeides i budsjett og 

økonomiplan. 

3. I oppfølgingen av planen prioriteres i første treårsperiode følgende tema: 

a. Rekruttering 

b. Synlighet 

c. Økt produksjon 

 

 

 

 

 

 


