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INNLEDNING 
 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er felles for Gausdal, Lillehammer og Øyer 

kommuner. Gausdal er vertskommune for kontoret. Kontoret har ansvaret for landbruks-, vilt- 

og utmarksforvaltningen i disse kommunene, og skal bidra til en positiv næringsutvikling 

innen disse fagområdene. Kontoret inngår også i den øvrige kommunale virksomheten som er  

knyttet til areal- miljø- og næringsutviklingsoppgaver som kommunene utfører.  

 
 

1 PERSONALE  

1.1 UTFØRTE ÅRSVERK 

Landbrukskontoret har i 2016 hatt følgende bemanning: 

 

Fast ansatte: 

Carl Olav Holen,  100 % 

Arnt Høstmælingen,    60 %  

Gunnar Håkenstad,  100 % 

Øystein Jorde,    90 %   

Bente Kleiven,    80 % (permisjon frå 1. oktober) 

Anette Ludahl,    80 %  

Karen Saksum,    80 % 

Sigbjørn Strand,  100 % 

Geir Halvor Vedum,    80 %  

 

Midlertidig ansatte: 

Ann Guro Kjernli  50 %  

Anita Kokslien            50 %  (til 1. august) 

Heidi Stenseng   100 % (fra 15. september) 

  

Landbrukskontoret har ved utgangen av 2016 8,6 årsverk som fast ansatte stillingshjemler. 

Det er 8 fast ansatte i 100 % stillinger og en i 60 % stilling. Det har vært permisjoner 

tilsvarende ett årsverk ved kontoret. Av dette er det utført litt over 0,8 årsverk av vikarer, 

mens det har vært vakanse i ca. 0,2 årsverk.  

 

1.2 KOMPETANSE, OPPGAVEFORDELING OG ARBEIDSMILJØ 

Bemanningen ved landbrukskontoret har en god formalkompetanse for å dekke de ulike 

fagområdene kontoret har ansvar for. Arbeidsoppgavene er fordelt etter fag og funksjon. Av 

hensyn til sårbarhet, tilstrebes en overlappende kunnskapsdekning for de viktigste 

fagområdene. 

 

I tråd med intensjonene ved etableringen av kontoret, legges det vekt på at utviklingsarbeid 

skal være en viktig del av porteføljen til kontorets ansatte. Ut over utviklingsarbeidet som 

foregår i det daglige arbeidet med planer og forvaltning av tilskuddsordninger, må 

utviklingsarbeidet prosjektfinansieres Det er ikke like enkelt til en hver tid. Kontoret lyktes 

ikke med å finansiere opp et stort prosjekt for "Økt produksjon av mjølk og kjøtt i Sør- og 

Midt-Gudbrandsdalen 2017 – 2019". Det ville vært en viktig satsing for å sikre utvikling i 

landbruket og råvarer til den landbruksbaserte industrien i regionen og det arbeides videre 

med å fremme prosjekt innen dette.   I 2016 hadde kontoret det toårige prosjektet "Bedre 
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fôrproduksjon på høgereliggende engarealer" gående. Det er viktig at kontoret har ressurser til 

å kunne delta aktivt i prosjektarbeid og næringsutvikling framover.   

 

Kontoret utarbeidet i 2015 et eget dokument for internkontroll. Basert på en risikovurdering er 

det også i 2016 arbeidet med rutinebeskrivelser for de viktigste saksområdene for 

tilskuddsforvaltning og lovsaker.    

 

Nærværsprosenten for 2016 var på 99,1 %, som er meget bra. Det var da heller ingen lengre 

sykefravær i 2016.   

2 ØKONOMI 

Budsjettet for landbrukskontoret blir fastsatt i henhold til inngått avtale mellom de tre 

kommunene og felles rådmannsmøte der budsjettet for fellesenhetene behandles. Budsjettet 

tar utgangspunkt i tidligere års budsjett og regnskap, justert etter forventet lønns- og prisvekst 

(kommunedeflatoren).  

 

Budsjettet for 2016 så slik ut: 

 

Øyer:    25 %   1 787 500 kr 

Lillehammer:  33 %   2 359 500 kr 

Gausdal:  42 %   3 003 000 kr 

SUM:   100 %   7 150 000 kr 

 

Tabell 1 viser utviklingen i budsjett og regnskap, splittet i lønnsutgifter, driftsutgifter og 

inntekter for de tre siste årene. 

 
Tabell 1. Budsjett og regnskap 2014 - 2016.  

 Budsjett 

2014 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

2015 

Budsjett 

2016 

Regnskap 

2016 

Lønn inkl. sos. utg. 5 622 000 5 709 784 5 789 000 6 003 766 6 256 000 5 899 551 

Drift og overhead 998 000 904 433 1 028 000 1 007 017 950 000 990 950 

Inntekter og refusjoner 

Ref. fødsels/sykepenger 

- 56 000 -282 412 

-23 625 

-56 000 -67 660 

-43 014 

-56 000 -125 266 

SUM 6 564 000 6 308 180 6 761 000 6 900 109 7 150 000 6 765 235 

Underskudd/overskudd 

(fra/til bundet driftsfond) 

0 -255 820 0 139 109 0 -384 765 

 

Kontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til budsjett på kr 384 000 i 2016, mens det var et 

underskudd i 2015. Det er flere faktorer som har bidratt til overskuddet. Vakansen på 0,2 

årsverk utgjør en innsparing på nesten kr 140 000. Siden personalutgiftene utgjør hoveddelen 

av driftskostnadene, har det også betydning at lønnsstigningen ble litt lavere enn forventet. I 

tillegg ble et prosjektoppgjør for egeninnsats forskjøvet fra 2015 og er med og balanserer ut 

noe av underskuddet fra 2015 med overskuddet i 2016.  

 

Oppgjør av årsregnskapet gjøres mot driftsfond. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjør pr 

01.01.2017 kr 1 080 422. 
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3 ARBEIDSOPPGAVER 

I det følgende er noen av de viktigste ansvarsområdene og arbeidsoppgavene for 

landbrukskontoret kort omtalt.  

3.1 PLANARBEID 

Kommunedelplan for landbruk ble vedtatt i alle tre kommunestyrer i oktober 2014. Planen 

brukes aktivt som en del av målsettingen for landbrukskontorets arbeid både i 

næringsutvikling og planarbeid. Det har vært lagt ekstra vekt på satsingsområdene økt 

produksjon, rekruttering, og synliggjøring av landbruket. I 2016 har det foregått 

revisjonsarbeid med kommuneplanens arealdel i alle tre kommunene i regionen og 

kommunedelplan landbruk er et viktig dokument som grunnlag for deltakelsen i dette 

arbeidet. Beitebruksplanen for Gausdal kommune ble vedtatt i september 2016. 

Beitebruksplanen for Øyer kommune er fulgt opp med vegetasjonskartlegging i Øyerfjellet 

som blir lagt fram våren 2017. Landbrukskontoret har deltatt i administrativt planforum i 

Gausdal og Lillehammer, mens Øyer kommune ikke hadde dette forumet i 2016.  

 

3.2 TILSKUDDFORVALTNING 

3.2.1 Rettighetsbaserte tilskudd 
Kommunene har ansvar for formidling og saksbehandling av de fleste økonomiske 

virkemidlene i landbruket. Regelbundne og rettighetsbaserte tilskudd utgjør hoveddelen av 

disse tilskuddene. Kommunene har vedtaksmyndighet, i tillegg til oppgaver knyttet til 

veiledning, saksbehandling, kontroll og klagebehandling for ordningene. Fastsetting av regler 

og utmåling av tilskudd skjer i andre organer (Jordbruksoppgjøret, Landbruks- og 

matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Fylkesmannens landbruksavdeling). Knappe 

tidsfrister, høye krav til nøyaktighet, likebehandling og store beløp i omsetning tilsier at 

landbrukskontoret prioriterer disse sakene høyt.  

 
Tabell 2. Utbetalt produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i Lillehammer-regionen 2014 - 2016. 

(Beløpene gjelder utbetaling pr kalenderår) 

 

Tabell 2 viser utbetalte produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd til gardbrukere i 

Lillehammer-regionen de siste årene. Det er omsøkt tilskudd høsten 2015 og januar 2016, 

utbetalt i februar og juni 2016, som er med i statistikken for siste året. Det er en nedgang i 

antall søkere, og nå går også utbetalt tilskudd ned. Dette skyldes i stor grad omleggingen av 

tilskudd som skjedde i jordbruksoppgjøret 2014, der blant annet strukturdifferensieringen av 

arealtilskudd til grovfôr (gras) ble tatt vekk. Nedgangen i totalt tilskudd kan dels tilskrives at 

foretak med mindre enn ca. 300 daa grasareal opplevde en nedgang i arealtilskuddet. Det er 

også slik at i 2016 ble tilskudd til lammeslakt omlagt. I 2016 var bare halve satsen for lam 

slakta i 2015 utbetalt via produksjonstilskudd, og så ble det utbetalt med halv sats på 

slakteoppgjøret for lam slakta i 2016. Fra 2017 blir tilskudd til lammeslakt i sin helhet utbetalt 

over slakteoppgjøret. Dette forklarer en stor del av nedgangen fra 2015 til 2016. Det regionale 

Ordning Ant.  

Foretak 

2014 

Utbetalt 

tilskudd  

2014 

Ant.  

Foretak 

2015 

Utbetalt 

tilskudd  

2015 

Ant.  

Foretak 

2016 

Utbetalt 

tilskudd  

2016 

Produksjonstilskudd 

(areal-/husdyrtilsk.) 

630 130 750 964 608 129 649 636 594 125 438 724 

Regionalt miljø-

tilskudd (RMT) 

443 5 634 229 431 6 093 727 439 5 685 143 

SUM TILSKUDD  136 385 193  135 743 363  131 123 867 
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miljøtilskuddet varierer noe, blant annet med hvor mye åker som ligger i stubb over vinteren 

det enkelte år.  

 

Forvaltningen av tilskuddsordningene er arbeidskrevende oppgaver. Selv om det er 

konsentrert om to søknadsomganger pr. år, er forvaltningen en helårsaktivitet med 

kontrollrutiner og manuelle utbetalinger. Fra og med januar 2013 gikk Landbruksdirektoratet 

over til ikke å sende ut papirskjema til søkerne. Målet er å få flest mulig til å levere søknaden 

på nett. I vår region er det god oppslutning om dette. I 2016 ble over 95% av søknadene om 

produksjonstilskudd levert elektronisk.  

 

Kontroll 

I tillegg til at det blir utført en mengde maskinelle kontroller for å sikre at søknadene er 

riktige, og rett beløp blir utbetalt, skal det gjennomføres stedlig kontroll hos 5 % av søkerne. 

Det er landbrukskontoret som plukker ut de foretakene som skal kontrolleres. Dette gjøres på 

bakgrunn av en risikovurdering, tid siden forrige kontroll og et behov for å samle flere 

kontroller innen et avgrenset geografisk område. I 2016 utførte landbrukskontoret kontroll hos 

21 foretak etter søknadsomgangen i januar og hos 31 foretak etter søknadsomgangen i august. 

 

Kontrollene viste at det var noen feilopplysninger på søknadsskjemaene, som igjen medførte 

avkorting av produksjonstilskuddet. Det er viktig at brukerne er nøye med å oppgi rett 

søknadsgrunnlag.   

 

3.2.2 Søkbare tilskudd 
 

Fylkesvise IBU-midler 

I 2016 ble det innvilget IBU-midler til 7 saker i vår region mot 6 året før. Disse 7 sakene fikk 

tildelt i alt kr 4 662 000 i investeringstilskudd.  

 

Det kan søkes om investeringstilskudd til ombygging av driftsbygninger på garden. 

Landbrukskontoret veileder søkerne i.f.t. regelverk og innhenting/utarbeiding av nødvendig 

dokumentasjon, samt gir en vurdering av prosjektene før de sendes Innovasjon Norge til 

endelig behandling. Omsøkte tiltak var bl.a. innstallering av mjølkerobot, fjøs til mjølkeku, 

fjøs til ammeku, oppgradering av sauefjøs og fjøs til slaktegris. 

 

Innovasjon Norge mottok ingen søknader om lån til landbruksformål fra vår region i 2016. 

Landbrukskontoret verdivurderer landbrukseiendommene ved søknad om lån. 

  
Tabell 3. Tildelte IBU-tilskudd 2013 – 2016. 

År 2013 2014 2015 2016 

Kommune Ant Tilskudd Ant. Tilskudd Ant. Tilskudd Ant. Tilskudd 

Gausdal 4 1 341 000 3 991 400 2 675 000 3 2 760 000 

Lillehammer 5 1 751 000 6 2 677 000 2 1 346 000 2 1 200 000 

Øyer 2 548 000 8 2 217 500 2 1 957 000 2 702 000 

SUM 11 3 640 000 17 5 885 900 6 3 978 000 7 4 662 000 

 

 

Lokale tilskudd 

Kommunen forvalter SMIL-ordningen (Spesielle miljøtilskudd i landbruket, SMIL) og de 

økonomiske virkemidlene i skogbruket (Nærings- og Miljøtilskudd i Skogbruket, NMSK). 

Innenfor et gitt rammeverk kan kommunene fastsette lokale regler og tilskuddssatser, og 
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foreta prioriteringer mellom ordninger og innsatsområder. Kommunen har vedtaksmyndighet 

innenfor tildelte økonomiske rammer. I samråd med faglaga i landbruket er det besluttet 

formål som disse virkemidlene brukes til. Det er en egen regional tiltaksstrategi for SMIL-

midlene som sist ble revidert i 2014. I jordbruksavtalen ble det avsatt midler på landsbasis til 

dreneringstilskudd. Kommunene er satt til å forvalte tilskuddsordningen som er fastsatt i egen 

forskrift.  

 

Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) 

Det ble gitt tilsagn om SMIL-midler til 8 saker i 2016 (mindre driftstiltak på setre med 

mjølkeproduksjon, freda/verneverdige bygninger, biologisk mangfold). Tilskuddsbeløpet 

tildelt disse sakene var på kr 563 850. Årsrammen for SMIL-midler som Lillehammer-

regionen fikk tildelt var kr 450.000 samt at det etter søknad ble tildelt et tilleggsbeløp på kr 

85.000 på høsten da det var mange søknader som ikke fikk midler. Resten av midlene som ble 

fordelt var inndratte midler fra eldre SMIL-saker som ikke er blitt gjennomført. 
 
Tabell 4. Innvilgede SMIL-tilskudd 2012 - 2016, fordelt på kommuner 

 Gausdal Lillehammer Øyer Sum 

 Ant Tilskudd % Ant Tilskudd % Ant Tilskudd % Ant Tilskudd 

2013 10 459 460 46 6 234 475 23 4 305 700 31 20 999 935 

2014 10 346 850 41 4 212 350 25 3 284 250 34 17 843 450 

2015 3 243 500 39 2 139 545  22 2 245 600 39 7 628 645  

2016 4 298 800 53 2 118 200  21 2 146 850 26 8 563 850 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Lillehammer-regionen ble tildelt kr 782 976 i 2016 mot kr 1 040 881 i 2015 og 2014. 

Fylkesmannen valgte å beholde en rest som kunne fordeles til kommunene ved behov utover 

tildelt ramme.  

 

Tilskudd utmåles med kr 1.000 pr daa ved systematisk drenering/profilering/omgraving og kr 

15 pr løpemeter for annen usystematisk drenering. Tabellen under viser at det har vært 

fallende interesse for tilskuddsordningen siden den ble innført i 2013.  

 
Tabell 5. Innvilgede tilskudd til drenering, fordelt på kommuner 

Kommune Antall søknader Tilskudd 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Gausdal 23 11 2 5 557 620 153 575 8 475 48 275 

Lillehammer 14 14 4 3 171 110  171 670 47 115 35 625 

Øyer 15 7 1 1 211 300 72 385 52 525 8 700 

SUM 50 32 7 9 940 030 397 630 108 115 92 600 

 

Landbrukskontoret har markedsført ordningen både i gulheftet og gjennom nyhetsbrev, i 

tillegg til at ordningen har vært mye omtalt i media. Sviktende interesse kan skyldes at 

ordningen er for lite økonomisk motiverende for å investere i drenering. Erfaringsvis utgjør 

tilskuddsandelen bare 10-20 % av totalkostnaden ved grøftetiltak. 

 

Nærings- og Miljøtilskudd i Skogbruket (NMSK) 

I 2016 ble det godskrevet over 5,5 mill. kr til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i regionen. 

Det er tilskudd til skogkulturtiltak (markberedning, ungskogpleie, og suppleringsplanting), 

miljøtiltak, drift med taubane, bygging/ombygging av skogsveger og til skogbruksplaner. Nytt 
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for 2016 var tilskudd til tettere planting og til gjødsling. Totalt ble det utbetalt kr 809 904 til 

tettere planting og kr 115 632 til gjødsling av skog som klimatiltak i vår region. 

 

Tilskudd til skogkultur forvaltes av kommunene og tilskuddssatsen var på 30 % for alle 

tilskuddsberettigede tiltak i 2016. Gledelig stor aktivitet ga et underskudd av midler i forhold 

til tildeling på kr 200 000,- som må dekkes i 2017. De andre tilskuddsordningene forvaltes av 

Fylkesmannen i Oppland. Tilskuddssatsen til taubanedrift var på kr 110 pr. m
3
. Tilskuddet til 

skogsbilveger var mellom 30 % og 40 %, avhengig av tiltakets størrelse og antall skogeiere 

som er med på tiltaket.  

 
Tabell 6. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2013 – 2016 

Tilskuddsformål Utbetalt tilskudd, kr  

 2013 2014 2015 2016 

Skogkultur 817 970 811 653 899 772 770 902 

Miljøtilskudd 0 0 42 465 310 819 

Taubane/Mellom-

vanskelig terreng 

530 725 

 

966 454 1 421 396 1 240 289 

Skogsveger 707 170 1 115 534 1 348 505 706 783 

Skogbruksplan    1 574 759 

Gjødsling og tettere 

planting 

   925 536 

SUM 2 055 865 2 893 641 3 712 138 5 529 088 

 

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.  

Kommunen mottok bare en søknad om erstatning for avlingssvikt i korn i 2016, som indikerer 

at det var et bra vekstår. 

        

Velferdsordninger i landbruket 
Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. sendes i hovedsak via avløserkontorene og 

behandles og vedtas av landbrukskontoret. Brukere som ikke er tilknyttet avløserkontor 

sender søknader direkte til landbrukskontoret. Fylkesmannen står for utbetalingen av tilskudd. 

Det er i år gjort en del endringer i ordningen, bl.a. har dagsatsene økt.  

 

Søknad om avløsertilskudd til ferie og fritid er en refusjonsordning, der utlønnet avløsning 

blir refundert påfølgende år. Dette omsøkes sammen med produksjonstilskudd i januar, og 

følger saksbehandling sammen med dette. Det er kommunen som har vedtaksmyndighet. 

 
Tabell 7. Velferdsordninger i landbruket 2016 

Velferdsordninger i landbruket Søknader Utbetalt tilskudd kr 

Gausdal, avløsertilskudd ved sykdom mv. 25 582 660 

Lillehammer, avløsertilskudd ved sykdom mv. 47 862 373 

Øyer, avløsertilskudd ved sykdom mv. 27 708 760 

Sum avløsertilskudd ved sykdom mv. - regionen 99 2 153 793 

   

Gausdal, tilskudd til ferie og fritid 198 10 715 977 

Lillehammer, tilskudd til ferie og fritid 86 3 904 019 

Øyer, tilskudd til ferie og fritid 97 5 076 555 

Sum tilskudd til ferie og fritid - regionen 381 19 696 551 
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For ordningen avløsertilskudd ved sykdom mv. har det vært en nedgang på 33 søknader og ca. 

1 490 077 kroner mindre i utbetalinger sammenlignet med 2015. 

 

Det ble behandlet 5 søknader om tidligpensjon i jordbruket i 2016. Det er en nedgang på 2 

søknader fra i fjor. Søknadene sendes via landbrukskontorene for gjennomgang, og behandles 

av Fylkesmannen.  

 

3.3 KOMMUNALT ANSVAR FOR TILGANG PÅ VETERINÆRTJENESTER 

Fra og med januar 2008 ble ansvaret for klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 

overført fra staten ved Mattilsynet til kommunene. 

 

Ringebu og Øyer kommuner har inngått avtale for samarbeidet om veterinærvaktordningen i 

det vaktområdet. Driftsansvaret er lagt til Ringebu kommune v/Midt-Gudbrandsdal 

landbrukskontor. Gausdal og Lillehammer kommuner har inngått avtale for samarbeidet om 

veterinærvaktordningen det vaktområdet. Her er driftsansvaret lagt til Gausdal kommune v. 

landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 

 

Veterinærvaktordningen ble lyst ut på anbud i 2013 i tråd med pålegg fra Kommunenes 

Sentralforbund. Det ble inngått avtale om deltakelse i vaktordningen med fire veterinærer i 

Gausdal og fire veterinærer ansatt ved Lillehammer dyreklinikk. Avtalene ble forlenget med 

to år i 2015. Vaktordningen er finansiert gjennom øremerkede statlige midler. 

Veterinærvaktordningen godtgjøres etterskuddsvis.  

 

Det øremerkede tilskuddet fra staten til kommunen for vaktdistriktet Gausdal og Lillehammer 

var i 2016 på kr. 754 027,-. Tilskuddet skal dekke desember 2015 og til og med november 

2016. Ordningen rapporteres økonomisk til Landbruksdirektoratet. Administrasjonstilskuddet 

til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen var på kr 11689,- for samme periode.  

 

3.4 LOVFORVALTNING 

Vedtaksmyndighet i saker etter konsesjonslov, jordlov, odelslov og skoglov er lagt til 

kommunene. Landbrukskontoret behandler de fleste av disse sakene etter delegert fullmakt i 

Gausdal og Lillehammer. I Øyer er myndighet til avgjørelse av saker etter jord- og 

konsesjonslov lagt til politisk nivå. Tabell 8 viser antall saker etter disse lover og forskrifter 

hjemlet i lovene, som er behandlet i 2016. Saker som gjelder nydyrking, landbruksveger og 

hogst i vernskog er forskriftssaker etter jordlov og skoglov som er tidkrevende, da de krever 

befaring for tilstrekkelig god behandling av søknaden. I tillegg til dette er det behandlet noen 

saker om omdisponering av dyrka mark til annet formål. De fleste av disse sakene er i 

sammenheng med deling og/eller dispensasjon etter plan og bygningsloven.   

 
Tabell 8. Behandlede saker ved landbrukskontoret, fordelt på sakstype og kommune 

Sakstype      Gausdal Lillehammer Øyer Sum 

Konsesjon 19 11 4 34 

Deling (jordlov)  9 8 3 20 

Nydyrking  8 9 8 25 

Landbruksveger 14 10 5 29 

Hogst i vernskog 4 5 8 17 

 

Kommunen rapporterer årlig statistikk over omdisponert areal etter jordloven og plan- og 

bygningsloven (KOSTRA). Tabell 9 viser omdisponerte dyrka eller dyrkbare arealer etter de 
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to lovverkene for de tre siste årene. Jordvernet står sterkt og det er nasjonale føringer på at 

omdisponeringstakten skal reduseres. Den 08.12.2015 behandlet Stortinget en ny 

jordvernstrategi der det nye målet er at det innen 2020 skal omdisponeres under 4.000 daa 

dyrka jord pr år. Dette setter enda større krav til at kommunene er restriktive til å ta dyrka jord 

i bruk til andre formål enn landbruk.   

 
Tabell 9. Omdisponering etter jordloven og plan- og bygningsloven 

 2014 2015 2016 

 Dyrket Dyrkbar Dyrket Dyrkbar Dyrket Dyrkbar 

Gausdal 13 102 13 208 0 0 

Øyer 2 15 4 465 48 19 

Lillehammer 3 0 0 0 31 1 

SUM 18 117 17 673 79 20 
 

Gausdal nådde i 2016 målet om ingen omdisponering. I både Øyer og Lillehammer skyldes 

omdisponering i hovedsak detaljregulering innenfor tidligere områdeplaner. Det er særlig 

omregulering til boligformål som har gått ut over dyrkamark. 
 

Landbrukskontoret skal godkjenne all nydyrking etter Forskrift om nydyrking. Selv om det 

ikke ytes tilskudd til nydyrking er det i vår region en viss dyrkingsaktivitet. I 2016 ble det 

behandlet og godkjent 25 søknader om nydyrking. Det totale godkjente arealet for nydyrking i 

2016 fordelt på kommunene framgår av tabell 10.                                       
 
Tabell 10. Areal godkjent for nydyrking 2012 - 2016 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Gausdal 55 97 173 259 151 

Øyer 133 39 129 96 156 

Lillehammer 24 41 177 172 109 

SUM 212 177 479 527 416 
 

 

 

3.5 ANDRE OPPGAVER 

3.5.1 Jordbruk  
Landbrukskontoret har i tillegg til de sentrale forvaltningsoppgavene en stor portefølje med 

oppgaver knyttet til det tradisjonelle jordbruket. Mye av dette er saksbehandling, kontroll, 

rådgivning, planlegging m.m. innenfor mindre saksfelt. Landbrukskontoret yter også bistand 

til annen forvaltning knyttet til planlegging, eiendomsvurderinger, flom og skaderisiko m.m. 

 

Kontoret har oppfølgingsansvar i forhold til forurensing fra landbruket. Dessverre er det en 

forurensingsrisiko, enten det skjer ved uhell, eller dersom brukerne ikke er bevisst og følger 

retningslinjer for gjødselhandtering. Slike saker kan være ressurskrevende, og det må arbeides 

forebyggende for å unngå hendelser. For å bidra til å unngå forurensing, tilbyr også 

landbrukskontoret gjødselplanlegging. For vekstsesongen 2016 ble det utarbeidet 45 

gjødselplaner ved kontoret.   

 

Kontorets målsetting er å være et kommunalt kompetansesenter for landbruket som gir råd 

eller hjelp innen landbruksforvaltning generelt.  
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3.5.2 Skogbruk   
2016 har vært et rekordår for skogbruksaktivteten i regionen. De relativt beskjedne måltallene 

som ble satt for 5 år siden, som da ble sett som gode måltall, er passert med god margin. Det 

viser at strategien fra 2014, med fokus på økt hogstaktivitet, også gir økt aktivitet på de andre 

områdene. Økningen i avvirkning skyldes først og fremst en økning i Gausdal kommune 

sammenliknet med tidligere. Nye takster i Lillehammer ferdigstilt i 2016 viste en økt tilvekst 

sammenliknet med forrige takst. Oppnådde resultater sammenlignet med måltall fremkommer 

i tabell 11.  

 
Tabell 11. Aktivitet i skogbruket sammenlignet med måltall fra 2011, 2012 - 2016 

Tiltak Måltall 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvirkning, m
3
 160 000 160 957 140 890 179 196 184 793 212 077 

Planting, antall 800 000 774 805 604 485 829 787 946 960 1 014 705 

Avstandsregulering 

daa 

4 000 3 352 2 693 2914 4288 4771 

Markbredning daa 1 500 1 621 597 1086 2390 2542 

 

Biologisk mangfold i skog 

Avvirkning av tømmer til industri kan kun foregå i skog som har utført miljøregisteringer. 

Biologisk viktige områder (BVO) blir for skogeier avsatt som urørt eller areal som kan 

skjøttes av miljøhensyn. Totalt areal med BVO i regionen er 12 042 dekar. Det utgjør 1,6 % 

av produktivt areal.  

 

I 2016 ble det vernet et barskogreservat i Dørdalen i Gausdal kommune på ca. 2720 dekar.  

 

Andre skogfaglige oppgaver 

Landbrukskontoret har ansvaret for drift av kommuneskogen i Øyer. Ut over dette bistår 

kontoret i forbindelse med verdsetting, vegplanlegging og lignende etter forespørsel. 

 

Skogfond og rentemidler 

Tabellen under viser oversikt over skogfond og rentemidler av skogfondene i Lillehammer-

regionen for 2016. Områdetakst i Lillehammer gjorde at beholdningen på rentemidler har gått 

ned sammenliknet med 2015. Total kostnad for områdetakst i Lillehammer var på 3,4 

millioner kroner, hvorav halvparten ble finansiert av NMSK-midler. Bruken av rentemidlene 

som er inntjent året før reguleres av forskrift. Kommunene disponerer nå 34 % av inntjente 

renter, Norges Skogeierforbund 30 %, Landbruks- og matdepartementet 20 % og 

Fylkesmannen i Oppland 16 %. Bruken av rentemidler skal gå til tiltak som fremmer 

skogbruket.  
 

Tabell 12. Skogfond og rentemidler 2016 

Skogfond og rentemidler kr Lillehammer Øyer Gausdal 
Innestående skogfond 01.01. 13 190 108 6 340 845 7 009 170 

Innestående skogfond 31.12. 13 155 384 7 189 198 8 857 662 

Inngående skogfond i 2016 5 159 645 2 535 379 4 267 272 

Utbetalt skogfond i 2016 inkl. tilskudd 7 897 151 2 140 045 3 452 997 

Brukt rentemidler i kommunen 204 052 46 710 30 277 

Bruk av rentemidler totalt 374 990 134 709 129 367 

Beholdning rentemidler 31.12  625 163 696 536 578 301 
Skogfondregnskapet 2017er ennå ikke revidert. 
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3.5.3 Vilt/utmark. 
Landbrukskontoret utfører kommunenes oppgaver innenfor vilt- og utmarksforvaltning, der 

hjorteviltforvaltningen har størst betydning. All elgen og det meste av hjorten blir forvaltet 

gjennom rettighetshavernes bestandsplaner som kommunen godkjenner. 

 

Tabell 13 viser antall felt elg fra 2012 – 2016. 

 
Tabell 13. Antall felte elg 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Gausdal 215 244 241 234 258 

Lillehammer 85 100 101 103 100 

Øyer 213 238 232 240 232 

SUM 513 582 574 577 590 

 

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt har både Gausdal, Øyer og Lillehammer 

kommuner vedtatt forvaltningsplaner for utviklingen av hjorteviltbestandene. Hoved-

målsettingen for forvaltningen av hjortevilt er at bestandene skal stabiliseres innenfor et nivå 

som til enhver tid er bærekraftig, både i forhold bestandenes kvalitet og i forhold til andre 

samfunnssektorer. Leveområdene til både elg og hjort er store og strekker seg ofte over 

kommunegrensene. For å forvalte hjorteviltet på en enhetlig og bærekraftig måte er en derfor 

avhengig av en samordnet forvaltning innen årsleveområdene.   

 

Tabell 14 viser antall felt hjort fra 2012 - 2016. Tabellen viser at avskytinga har økt de siste 

årene.  

 
Tabell 14. Antall felte hjort 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Gausdal 18 20 18 21 23 

Lillehammer 17 5 23 13 20 

Øyer 9 9 17 15 20 

SUM 44 34 58 49 63 

 

I hjorteviltforvaltningen er det utfordringer knytta til påkjørsler av vilt på veg og jernbane, 

samt elg i nærheten av boligområder og i bynære områder i Lillehammer.  

 

Chronic Wasting Disease (CWD) 
Våren 2016 ble den alvorlige sykdommen chronic wasting disease (CWD) påvist for første 

gang i Norge og i Europa. Det resulterte i en omfattende registrering/ undersøkelse av elger 

som ble felt under jakta. I områdene som er med i Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 

(Gausdal og Fåberg vestside) ble det tatt hjerneprøver av voksne dyr som ble felt de 8 første 

dagene i jakta. I tillegg er det tatt prøver av fallvilt. Det er tatt 165 prøver for CWD i 

Lillehammer-regionen. Det ble ikke påvist CWD.    

 

3.5.4 Rovvilt 
I 2016 ble det søkt om erstatning for 238 sauer drept av rovvilt i Lillehammerregionen, mot 

314 året før. Av de 238 sauene som ble meldt tatt av rovvilt ble 103 erstattet. I regionen har 

det de siste årene vært en betydelig nedgang i aktiviteten av rovvilt. Dette gjenspeiles i antall 

sauer som har blitt tatt av rovvilt. Ikke siden 2005 har det vært lavere erstatningsoppgjør. En 

viktig årsak til dette er at det har blitt lettere å få tatt ut rovvilt om våren, før beitedyrene er 
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sluppet på utmarksbeite. Lillehammer-regionen skal etter forvaltningsplan for rovvilt – region 

3, være prioritert for beitedyr. Utmarksbeite er en viktig ressurs og det er gledelig at man har 

greid å redusere tapene.   
 
Tabell 15: Erstattet sau tatt av rovvilt 2016 

 Gaupe Jerv Bjørn Ulv Ørn Andre Sum 

Lillehammer 4 0 0 0 0 3 7 

Øyer 7 33 6 0 0 6 52 

Gausdal 27 0 0 0 0 17 44 

Sum 38 33 6 0 0 26 103 
 

Regelmessig tilsyn med dyr på beite er viktig og det er viktig å få dokumentert skade om det 

først skjer av hensyn til erstatningsoppgjøret. Det er også viktig å få satt inn ekstra ressurser 

ved rovviltskader. Erfaringer viser at mange rovdyr blir kanalisert til Sør-Gudbrandsdalen. 

Dette mønsteret har vi sett med unge hannbjørner og med ulv som blir jaget vekk fra 

reproduksjonsområdene/revirene i Hedmark og i Sverige. Det må derfor forventes streifdyr av 

både bjørn og ulv i denne regionen. I tillegg har man årlige tap av sau pga både jerv og gaupe. 

I Øyer ble det f.eks. registrert DNA fra 5 ulike individer av jerv i 2016. Det er derfor fortsatt 

behov for god beredskap og et effektivt tilsyn for å hindre tap av dyr på beite. På grunn av 

liten aktivitet av rovvilt i 2016, ble det kun brukt kr 14.740,- til ekstraordinært tilsyn. 

Landbrukskontoret søker også i 2017 om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

mot rovviltskader i samråd med beitelagene.  

 
3.5.5 Motorferdsel i utmark 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen har ansvaret for saker vedrørende motorferdsel i 

utmark i Gausdal kommune. Fra 1. august 2016 overtok også Landbrukskontoret ansvaret for 

motorferdselsaker i Øyer kommune. I Gausdal er det etablert en ordning med ervervsmessig 

kjøring og det er 13 slike løyver. Det ble videre behandlet 9 saker om motorferdsel i utmark i 

løpet av 2016. I Øyer er det 6 løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter og 

Landbrukskontoret har behandlet 7 motorferdselsaker etter 1. august.  

 

3.5.6 Miljøfyrtårnsertifisering 
En medarbeider ved kontoret utførte 2 sertifiseringer for Miljøfyrtårn i 2016. Det ble i 2012 

gjennomført en anbudskonkurranse der det ble inngått avtale med andre sertifisører. Disse har 

i hovedsak miljøsertifisert og resertifisert virksomheter i regionen i 2016.   

 
3.5.7 Gardskart 
Oppdatering av gardskartene er en kontinuerlig prosess fordi arealbruken og arealstatusen på 

mange arealer endrer seg over tid. Nye dyrkings- og beitearealer legges inn etter hvert som de 

blir godkjent under feltbefaringer.  

 

Det er arealene slik de fremkommer i gardskartet som er grunnlaget for utbetaling av areal- og 

kulturlandskapstilskudd. Arbeidet er ressurskrevende, men på sikt vil det resultere i mer 

rasjonelle rutiner i forbindelse med søknader om produksjonstilskudd og annen 

saksbehandling.  

 

3.5.8 Arrangementer 
I 2016 hadde landbrukskontoret fagarrangement knyttet til forvaltningsoppgaver som mer 

miljøvennlig jordbruksproduksjon, viltforvaltning (CWD), forvaltning av tilskuddsordninger 

og lover som regulerer landbruksvirksomheten. Det ble også samarbeidet med landbrukets 

organisasjoner om arrangementer. Kompetanseformidling og kompetansebygging har vært 
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hovedformålene med arrangementene. Responsen har vært god og det viser at brukerne 

verdsetter dette arbeidet.    

 

3.5.9 Annet 

I 2016 bidro landbrukskontoret med å få startet gjennomhoggingen av vegetasjonen rundt 

hoppbakken i Olympiaparken for å sikre at hoppbakken har en ramme av skog. Det er 

utfordrende, siden skogen er gammel og utsatt for tørke/vindfall ved utglisning, men det var 

viktig å komme i gang med tiltaket.  

 

Den 3 km lange kulturstien Aulestadrunden ble åpnet i 2016. Landbrukskontoret var også en 

viktig medspiller for å få til ferdsel på innmarksarealene ved Aulestad og utvikling av tekst til 

informasjonspunktene langs stien.  

3.6  NÆRINGSUTVIKLING 

Landbrukskontoret har som målsetting å bidra til næringsutviklingsarbeide innen det 

tradisjonelle landbruket og i utviklingen av bygdenæringer. Av hensyn til ressurssituasjonen, 

kanaliseres mesteparten av denne satsingen gjennom utvikling og deltakelse i prosjekter. Det 

ble utarbeidet et videreføringsprosjekt av prosjektet " BondeGLØd" i 2016 i samarbeid med 

landbrukskontoret i Midt-Gudbrandsdal med fokus på økt melk- og kjøttproduksjon på storfe. 

Dette prosjektet har det dessverre ikke lyktes å få finansiert og gjør at noe av 

næringsutviklingsarbeidet har stått litt stille.  

 

Prosjektet "Bedre fôrproduksjon på høgereliggende engarealer 2015-2016" er et langt mindre 

prosjekt, i samarbeidsprosjekt med Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, jfr. forsidebilde. Her 

er det anlagt demonstrasjonsfelt, utarbeidet informasjon og arrangert fagmøter som har vært 

positive for utviklingen av landbruket i regionen. Temaark som viderefører kunnskap fra 

prosjektet blir utarbeidet i 2017.   

 

For bygdenæringer er det arbeidet spesielt med å få i gang igjen økt satsing på mat i 

samarbeid med Lillehammerregionen Vekst. Det er arrangert samling med fokus på mat under 

gründerdagene og det er tatt initiativ til å få lokal mat inn på arenaene i forbindelse med større 

arrangementer. Initiativ som videreføres i 2017.  

 

4  SAMARBEIDSFORHOLD 

4.1 KOMMUNENE 

Det er et generelt inntrykk at landbrukskontoret er bra integrert i den øvrige kommunale 

virksomheten i alle tre kommunene. Samarbeidet fungerer bra når det gjelder konkrete 

oppgaver og saksbehandling, selv om det kan glippe på noen enkeltsaker. Det arbeides godt 

med rutiner for samarbeid om felles forvaltningssaker og landbrukskontoret er bra inkludert i 

overordnet planlegging. For landbrukskontoret som er plassert i Gausdal kommune, er 

planforum en verdifull møteplass for planarbeid, gjensidig orientering og 

informasjonsutveksling, ikke minst i de to andre kommunene.   

 

Arbeidet med utviklingsprosjekter viser at landbruksbasert næringsutvikling er godt forankret 

i kommunene og i regionrådet. Samarbeidet med Lillehammer-regionen Vekst er konkretisert 

i to satsinger. Det er en egen satsing på tilrettelegging for lokale produsenter av matprodukter 

gjennom å arrangere møteplasser og arenaer for utvikling. Den andre satsingen er på å få mer 

lokal mat ut i arrangementer som en matopplevelse. Denne satsingen gjøres i samarbeid med 

Midt- og Nord-Gudbrandsdalen og Gudbrandsdalsmat som en viktig aktør.  
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4.2 LANDBRUKSNÆRINGA 

Samarbeidet med landbrukets fagorganisasjoner summeres opp i dialogmøtet 

landbrukskontoret har mellom to valgte politikere fra hver kommune og en representant fra 

hvert av styrene til faglaga i alle tre kommunene. Dialogmøtet i 2016 ble holdt i juni og kan 

summeres opp i følgene punkter: 

 Informasjonsarbeidet er viktig, både for brukere og til allmennheten generelt. 

Landbrukskontoret bør være til stede på sentrale møtearenaer for landbruket, som 

Stavsmart`n. 

 Kontoret bør bli bedre på rådgivning og tilrettelegging for landbruksnæringens utøvere 

 Næringsutviklingsarbeid er positivt for utviklingen av landbruket 
 

Dialogmøtet ga også anerkjennelse til mye av landbrukskontorets arbeid. Det er fortsatt 

ønskelig at kontorets ansatte er mer ute blant brukerne med faglig veiledning. Det poengteres 

at det bør være en positiv kontakt med nye brukere.    
 

Medarbeidere fra landbrukskontoret samarbeider med, og deltar på møter og arrangementer i 

regi av faglagene i regionen, så langt det er mulig.   

4.3 ØVRIGE SAMARBEIDSPARTNERE 

Landbrukskontoret har samarbeid med en rekke offentlige og private organisasjoner i det 

daglige arbeidet, og nedenfor er nevnt de viktigste av disse som det har vært kontakt med i 

2016: 

 Landbruksdirektoratet (veiledning og støtte, administrativt/faglig) 

 Norsk Institutt for Bioøkonomi (Gardskart, Beitekartleggingsprosjekt m.m.) 

 Norsk institutt for naturforskning 

 Norsk landbruksrådgivning Øst  

 Oppland Bondelag 

 Oppland Bonde og Småbrukerlag 

 Innovasjon Norge, Oppland  

 Mattilsynet, region Øst og distriktskontoret for Sør-Gudbrandsdalen  

 Fylkesmannen i Oppland  

 Oppland Fylkeskommune  

 Fjellstyrene i regionen  

 Mjøsen Skog SA  

 Gausdal Bruvoll SA 

 Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal 

 GLØR (plastinnsamling m.m.) 
 

 

5 INFORMASJON 

Landbrukskontoret legger stor vekt på informasjonsarbeid. Hoveddelen av informasjons-

arbeidet gjøres via e-post og hjemmeside, men det er likevel hensiktsmessig med noe 

informasjon på papirformat for å nå alle landbruksforetak i regionen.  

 

Følgende informasjonsaktiviteter er utført i 2016: 

 

 Informasjonsskriv til alle eiere av landbrukseiendom i regionen (”Gulheftet”) i januar 

 Regelmessig distribusjon av relevant informasjon på e-post, etter eget adresseregister 

 Oppdatert landbruksinformasjon på kommunenes nettsider 
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 Informasjonsbrosjyre utsendt til nye bønder 

 Kontakt mot media i forbindelse med arrangementer og lignende  

 Informasjon angående søknadsfrister og arrangementer 

 Fagmøter  
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Landbruksstatistikk vedlagt årsrapporten 

Landbruksdirektoratet utarbeider statistikk over noen landbruksproduksjoner. Disse oppdateres årlig 

i april, året etter produksjonsåret. Derfor er de fleste tallene her fra 2015 og eldre.  

 

Figur 1. Produksjon av melk i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner 2009 – 2015.  

Produksjonen av melk i regionen er på 27,3 mill. liter i 2015. Den utgjør i gjennomsnitt de siste 7 

årene 1,8 % av landets melkeproduksjon, men redusert til 1,75% i 2015. På landsbasis økte 

produksjonen i 2015, men ble redusert i vår region.  

 

 
 

Figur 2. Produksjon av storfekjøtt i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner 2009 – 2015.  
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Produksjonen av storfekjøtt i regionen utgjør 2,1 % av landets storfekjøttproduksjon i perioden, men 

tendensen er den samme som for melkeproduksjonen. I 2015 utgjorde regionens andel 1,96% av 

landets produksjon.   

 

 
 

Figur 3. Produksjon av småfekjøtt i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner 2009 – 2015. 

Produksjonen av småfekjøtt i regionen utgjør 1,8 % av landets småfekjøttproduksjon. Her var 

produksjonen økende både på region og landsbasis, men landet har størst økning.  

 

 

Figur 4. Produksjon av griskjøtt i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner 2009 – 2015. 

Produksjonen av griskjøtt i regionen utgjør 1,8 % av landets griskjøttproduksjon i gjennomsnitt for 

årene, men var nede på 1,74 % i 2015. Det var en større produksjonsøkning på landsbasis enn i 

regionen.  
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Figur 5. Solgt tømmer til industrielt formål i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner 2009 – 2016. 

Solgt tømmer i regionen utgjør 1,8 % av landets levering av industrivirke og har økt de siste tre årene. 

 

 


