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Herved serveres Opplands Regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) i et revidert dokument der 
Regionalt Næringsprogram er oppdatert og gitt forlenget gyldighet. Miljøprogrammet og skog-  
og trestrategi er de samme som ble presentert i 2013.
Næringsprogrammet, miljøprogrammet og skog- og trestrategien skal styrke og samordne det  
regionale miljø- og næringsarbeidet i årene framover.  På den måten kan vi skape økt mobilisering 
av lokale ressurser og enklere bygge opp under lokal vekstkraft.
Det overordna målet for norsk landbruks- og matpolitikk illustreres ved denne figuren fra  
St.m. 9 (2011-2012) Velkommen til bords:

Forord

Sikre bruk av 
landbruksarealer

Styrke og bidra til 
sysselsetting og bosetting

Politikk tilpasset regionale 
muligheter og utfordringer

Økt bærekraftig 
matproduksjon

Trygg mat og fullverdig 
kosthold

Ivareta forbrukerinteresser

Norge som konstruktiv 
internasjonal aktør

Videreutvikle Norge som 
matnasjon

Matsikkerhet Økt verdiskaping

Konkurransedyktige
verdikjeder og 
robuste enheter

Gode 
kompetansemiljø

Konkurransedyktige 
inntekter

Bærekraftig landbrukLandbruk over hele landet

Beskytte arealressursene

Produksjon av miljøgoder

Sikre naturmangfold

Klimautfordringene –
landbruket en del av 
løsningen

Redusere forurensingen fra 
jordbruket

Som en del av dette er regionalt bygdeutviklingsprogram utarbeidet, og vi håper dokumentet  
skal bli et nyttig verktøy både for fylkesmannen, kommunene og det regionale partnerskapet  
(inkl. næring og faglag) i arbeidet med et levende og bærekraftig landbruk i Oppland i årene 
framover.

Velbekomme!

Anders Prestegarden
Landbruksdirektør
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Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) 
for Oppland består av disse 3 delene:

1  Regionalt Næringsprogram 2014-2016 
– RNP, inkludert en økonomisk oversikt 
over midler knytta både til miljøpro-
grammet og skog- og trestrategien. 

2  Regionalt miljøprogram for jordbruket 
2014-2016 - RMP

3  Regionalt skog- og klimaprogram –RSK 
som i Oppland tilsvarer Strategi for skog- 
og tresektoren i Hedmark og Oppland 
2013-2016  

Vi vil innledningsvis peke på muligheter, 
problemstillinger og utfordringer som 
er felles for de tre programområdene.  
Målsettingen er å synliggjøre en styrking 
og samordning av det regionale miljø- og 
næringsarbeidet i Oppland; hvordan bruker 
vi våre tildelte ressurser best og  i tråd med 
de føringer som ble gitt i Landbruks- og 
matdepartementets brev av 8.11.2012 der 
det ble bedt om at den samlede, over-
ordnede strategien i de Regionale bygde- 
utviklingsprogrammene synliggjør potensi-

elle synergier mellom de ulike aktivitetene 
og programmene.
Programmene er utarbeidet i 3 separate 
prosesser (noe ulik bakgrunn og starttids-
punkt, forskjellige saksbehandlere, egne 
arbeidsgrupper og vedtaksprosesser).

Eksempler på synergi og sammenhenger 
mellom programmene:
• Realisering av miljøprogrammets målset-

tinger om reduksjon av forurensning har 
åpenbart en næringsmessig positiv verdi 
(«forurensning er ressurser på avveie»)

• Realisering av miljøprogrammets mål-
settinger for kulturlandskap vil bevare 
biologiske og kulturelle ressurser som 
kan øke inntjeningsmuligheter (ikke 
minst ved hjelp av ulike bygdenæringer) 
eller bidra til at næringa har et positivt 
omdømme

• Realisering av næringsprogrammets 
målsettinger for jordvern, økologisk 
landbruk, økt bruk av bioenergi, styrk-
ing av landbruksbaserte kultur-, natur-, 
aktivitetsbaserte opplevelser o.l. vil ha 

positive miljømessige virkninger (bl.a. for 
kulturlandskapet)

• Næringsprogrammets vektlegging av 
kompetanse og FoU vil kunne øke den 
generelle miljøbevisstheten i næringa.

• Skog- og klimaprogrammet (Strategi for 
skog- og tresektoren) skal stimulere til 
økt verdiskaping, økt bruk av fornybare 
ressurser (biomasse) og sikre skogen 
som arena for friluftsliv og rekreasjon.

• Realiseringen av Skog- og klimapro-
grammets målsetting om å redusere 
transportkostnadene ved økt transport 
på jernbane, vil redusere miljøbelast-
ningene både i forhold til utslipp og 
ulykkesrisiko ved transport på veg. 

Innledning

Program Prosess Miljøaspekt Næringsaspekt

Regionalt

Nærings-
program

(RNP)

Bygde på «Strategier for landbruksrelatert 
næringsutvikling 2009». Bredt sammen-
satt arbeidsgruppe med tre møter høsten 
2012. Behandlet i Landbruksforum (som 
styringsgruppe) desember 2012. Repre-
sentanter for forvaltningen av BU-midlene 
i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen deltok  
i utforminga av programmet.

Revidert av  Fylkesmannens landbruks-
avdeling i februar 2014 og lagt fram i 
Landbruksforum 12. mars 2014.

Matproduksjon som bl.a. skal
-  bidra til levende kulturlandskap, seter 
  drift, utmarks-utnytting.
 - holde jorda i god hevd, grøfte, redusere  
 forurensing og styrke jordvernet. 
-  bidra til økt økologisk drift.

Skogproduksjon basert på bærekraft og 
at miljøverdier skal tas vare på.

Bygdenæringer som utnytter natur- og 
kulturgrunnlaget til aktiviteter og grønt 
reiseliv.

Dokumentet fokuserer på  
å øke matproduksjonen, 
hogsten og videreforedlinga, 
og bidra til gode inntekts-
muligheter i landbruket. 

Det vektlegges økt verdiskap-
ing i landbruket, både innen 
tradisjonelt landbruk og  
bygdenæringer.  

Regionalt

Miljø-
program

(RMP)

Gjennomført som rullering av gjeldende 
miljøprogram 2008-2012, i samarbeid 
med regionalt partnerskap. Oppstart i 
mars 2011.  Behandlet i Landbruksforum 
i desember 2012 og forelagt SLF i januar 
2013. 

Oppdaterte tall for 2014.

Dokumentet har fokus på miljøvennlige 
driftsformer, biologisk mangfold, kultur-
miljø og redusert forurensing. 

Tiltakene vil bevare 
jordsmonn,  næringsstoffer  
og natur- og kulturverdier som 
ressurs for framtidig vare-  
og tjenesteproduksjon.

Regionalt

Skog- og 
klima-
program

(RSK)

Samarbeid mellom Fylkesmannen og 
fylkeskommunen i Hedmark og Oppland, 
med næringa engasjert i faggrupper, 
møter og høring. Vedtatt i begge fylkesting 
i desember 2012.

Programmet har som mål økt 

- satsing på skogbasert bioenergi og bruk  
 av trevirke.

- fangst og lagring av CO2. 

Programmet legger til rette for 

- næringsutvikling i form av  
 videreforedling og økt bruk  
 av tre.

-  økt hogst og reduserte  
 transportutgifter. 

Dette kan bl.a. illustreres ved følgende matrise:
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Midler knytta til regionalt næringsprogram (RNP) Beløp i 2014

BU-tilskudd til Fylkesmannen – utvikling og tilretteleggingsmidler 3,35 mill. kr

BU-tilskudd til Innovasjon Norge – bedriftsretta 22,14 mill. kr

Andel bedriftsretta midler (IN), bioenergi 3,95 mill. kr

BU-tilskudd til Valdres – utvikling og tilrettelegging 0,84 mill. kr

BU-tilskudd til Valdres – bedriftsretta 6,37 mill. kr

BU-tilskudd til N-Gudbr.dal – utvikling og tilrettelegging 1,13 mill. kr

BU-tilskudd til N-Gudbr.dal – bedriftsretta 8,57 mill. kr

Sum  BU-tilskudd 46,35 mill. kr

(Mer om bruk av BU-midler i Oppland i vedlegg 3)

I tillegg er det fra LMD fordelt følgende til Innovasjon Norge og regionene Valdres og Nord-
Gudbrandsdal:
Låneramme som grunnlag for rentestøtte i 2014
Oppland   52,10 mill. kr
Valdres   14,40 mill. kr
N-Gudbr.dal  18,90 mill. kr
Totalt    85,40 mill. kr

Midler knytta til regionalt miljøprogram (RMP) Beløp i 2014

Regionale miljøtilskudd – foreløpig ramme, fastsettes endelig  
i jordbruksavtalen 2014

55,8 mill. kr

Spesielle miljøtiltak i jordbruket («SMIL») – totalrammen fordeles  
på kommunene 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord – totalrammen fordeles på 
kommunene

9,9 mill. kr 
 

9,2 mill. kr

Informasjons- og utredningstiltak om klima / miljø / kulturlandskap 0,4 mill. kr

Sum RMP-midler  75,3 mill. kr

Midler knytta til regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Beløp i 2014

Tilskudd til skogsveger og taubane (tildeling fra LMD/LUF) 7,9 mill. kr

Tilskudd til skogbruksplanlegging 4,1 mill. kr

Sum skogtilskuddsmidler 12,0 mill. kr
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Øverst til venstre: Valdresbukken frå Grunke. Øverst til høyre: Bakkesøte. Nederst: Trebru, Valdres.
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Regionalt næringsprogram for Oppland 2014-2016

Øverst til venstre: Foto: Jon S. Leine. Øverst til høyre: Foto; Valdres.no
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Virkemiddelaktørenes roller 
Fylkesmannen (FM)  er statlig sektormyn-
dighet på landbruks- og matområdet og  
skal følge opp nasjonale mål og retnings-
linjer. FM har både utviklings- og forvalt-
ningsoppgaver og er et kompetansesenter 
generelt og for kommunene spesielt. FM 
har både forvaltnings- og tilretteleggings-
oppgaver, herunder å lede arbeidet med 
Regionalt Bygdeutviklingsprogram.
Fylkeskommunen (FK) er regional utviklings-
aktør som etter forvaltningsreformen har 
fått nye oppgaver innen landbruks- og 
matområdet; verdiskaping i landbruket, 
klima, samfunnsplanlegging, rekruttering og 
kompetanseheving.  
Innovasjon Norge (IN) skal fremme lønnsom 
næringsutvikling og er gjennom oppdraget 
fra LMD gitt det operative ansvaret for 
forvaltning av de bedriftsrettede Bygde-
utviklingsmidlene (BU-midlene). I Oppland 
forvalter Nord-Gudbrandsdalen og Valdres 
sine egne BU-midler gjennom tildelinga fra 
LMD.  
Kommunene er førstelinjetjenesten innen 
næringsutvikling i landbruket.  

Overordna mål og føringer
Landbrukets overordna mål er å produsere 
nok mat som er trygg og av god kvalitet. 
St.m. 9 (2011-2012) Landbruks- og mat-
politikken “Velkommen til bords” legger 
rammer for lønnsom næringsutvikling 

med utgangspunkt i menneskelige og 
materielle ressurser. RNP skal bidra til å 
utløse regionale fortrinn og potensial for 
næringsutvikling knyttet til hele bredden av 
landbrukets ressursgrunnlag. 

LMD har i brev av 8.11.2012 satt opp  
følgende føringer for RNP: 
• Næringsutviklingsarbeidet i landbruket 

må sees i sammenheng med de gene-
relle rammebetingelsene for landbruket 
og næringsmiddelindustrien, herunder 
betydningen av de generelle økonomiske 
virkemidlene og tollvernet.

• Strategiene for vareproduksjonen må 
vurderes løpende ift. målene for land-
brukspolitikken og markedsmuligheter 
og -utsikter.

• Det skal legges til rette for et aktivt og 
variert jordbruk over hele landet. Midler 
til investeringer skal fordeles slik at de 
bidrar til en variert bruksstruktur. Støtte 
til investeringer skal gis økt prioritet.

• Lønnsomhetsvurdering av prosjektene 
skal ligge til grunn for tildeling av midler. 
Lønnsomhet trenger ikke å være ensbe-
tydende med strukturrasjonalisering.

• Ulike eierformer skal likestilles ved  
prioritering av søknader.

• Bedriftsrettede midler til utvikling på 
lokalmat- og reiselivsområdet er i sin 
helhet overført til regionalt nivå og 
fylkene må derfor ta høyde for dette i 
sine strategier. Støtte til bedrifter med 

vekstambisjoner og forpliktende  
produsentsammenslutninger er fortsatt 
et nasjonalt ansvar.

• Dyrevelferd og fornyelse av driftsappa-
ratet skal vektlegges.

• Det skal ikke være noen nedre grense for 
størrelsen på investeringer for å kunne 
motta støtte.

• De fylkesvise BU-midlene skal bidra til 
utvikling både innenfor tradisjonelt land-
bruk og bygdenæringer. Det legges til 
grunn at det enkelte fylke finner fram til 
en hensiktsmessig fordeling av tilskudd 
mellom formålene, ev. setter måltall for 
fordeling mellom tradisjonelle næringer 
og bygdenæringer.

• Det enkelte fylke tar stilling til om det er 
landbruksavhengige områder som bør 
gis særlig oppmerksomhet i gjennom-
føring av RNP.

• Innenfor rammene av nasjonale føringer 
og forskrift for investeringsvirkemidlene, 
inkl. maksimalsatser for tilskudd, videre-
føres det regionale handlingsrommet 
til å angi nærmere bestemmelser om 
fastsetting av satser for tilskudd.

1.2 Innhold, føringer og formål med RNP

For utarbeidelse av RNP i Oppland 
2013 ble det opprettet ei arbeids-
gruppe og ei styringsgruppe, med 
oppstartsmøte i arbeidsgruppa den 
14.9.12. Deretter var det møter den 
29.okt og 27.nov.

Arbeidsgruppa besto av:
• Representanter fra det regionale 

partnerskapet, d.v.s. Fylkesmannen i 
Oppland, Oppland fylkeskommune, 

Innovasjon Norge, Regionrådet i Nord-
Gudbrandsdalen og Valdres natur- og 
kulturpark, Oppland bondelag, Oppland 
bonde- og småbrukarlag og Mjøsen/
Viken Skog.

Landbruksforum var styringsgruppe.  
Dette har representasjon fra:  
• Fylkesmannen i Oppland v/landbruks-  

og miljøvernavd. 
• Oppland Bondelag
• Oppland Bonde- og Småbrukerlag
• Skogeierandelslagene Mjøsen og Viken 

(felles representant)
• Innovasjon Norge i Oppland
• Oppland fylkeskommune /Oppland 

fylkesting
• Kommunene 3 representanter  - utnevnt 

av KS       
• Landbruksforskningen (V/Bioforsk Øst)

1.1 Prosess for utarbeidelse av regionalt 
 næringsprogram (RNP) i Oppland

Det regionale næringsprogrammet består av dagens fylkesvise BU-midler og ble i 2013 styrket gjennom omdisponering 
av nasjonale program til regionalt nivå. Dette gjaldt bedriftsrettede midler til mat, reiseliv, innlandsfiske og til bio- 
energiformål.
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Sysselsetting og verdiskaping
Oppland fylke fikk i 2012 utarbeidet en 
detaljert studie av verdiskapingen og 
sysselsettingen i primærnæringene samt 
ringvirkninger, NILF-rapport 2012–1 “Verdi-
skaping i landbruk og landbruksbasert virk-
somhet i Oppland”. 

Denne viser at primærlandbruket i  
Oppland sysselsetter om lag 5600 personer 
i 2010; 7% av sysselsettingen i fylket. Med 
ringvirkninger gir landbruket i Oppland 
grunnlag for 12000 sysselsatte; tilsvarende 
14 % av total sysselsetting. 

Primærlandbruket i Oppland står for en 
samlet verdiskaping på 2,3 mrd kr årlig, 
fordelt på ca 1,5 mrd kr i jordbruket (65%), 
ca 0,5 mrd kr i skogbruket (20%) og 0,4 mrd 
kr i bygdenæringer (15% - tidligere kalt til-
leggsnæringer). 

I sum gir landbruk og landbruksbasert 
industri en årlig verdiskaping på 3,6 mrd kr; 
tilsvarende 8 % av verdiskapingen i Opp-
land. I tillegg kommer indirekte virkninger 
av f.eks. kjøp av transport, handel, verdien 
av et åpnet og velholdt kulturlandskap mm.

Tilleggsnæring, som nå skal hete bygde-
næringer, er svært utbredt. I Oppland i 
2010 hadde 57 prosent av jordbruksforetak-
ene en eller annen form for tilleggsnæring. 
Utleie av jakt- og fiskerettigheter var den 
mest vanlige tilleggsnæringen (se for øvrig 
vedlegg 2).

Reindriftsnæringa i Ottadalen og Valdres 
sysselsetter ca 30 årsverk og har en verdi-
skaping på 10 mill kr. 

Landbruket betyr mest i Lesja, Ringebu og 
Gausdal med hhv 26%, 25% og 21% andel 
av kommunens bruttoprodukt. Minst betyr 
landbruket i Lillehammer, Vestre Toten og 
Nord-Aurdal med hhv 2%, 4% og 4% andel 
av kommunens bruttoprodukt. 

Oppland har også blitt med i satsinga på 
fjellandbruket der det i jordbruksoppgjøret 
for 2013 er bevilget 6 mill. kr pr. år i tre år 
fra 2014. Oppland er tildelt 1,0 mill. kr pr. år 
av disse midlene. Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag koordinerer arbeidet for Nord- 
og Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland. 
Telemark koordinerer for Buskerud og Tele-
mark. Hovedintensjonen med satsingen skal 
være å få fram konkrete resultater i form av 

økt verdiskaping og næringsaktivitet knyttet 
til fjellandbruket. De respektive landbruks-
direktører utgjør styringsgruppen for bruk 
av disse midlene, og første utlysing vil skje 
våren 2014.

Videre har Oppland fylkeskommune fått 
ansvar for å administrere tilskuddsordning-
en «Verdiskaping og næringsutvikling i fjell-
områda». Her er det en årlig bevilgning fra 
KMD på 10 mill. kr. Utlysing og prioritering 
av prosjektideer er i gang. Dette arbeidet 
skal ses i sammenheng med midlene til 
fjellandbruket som bevilges i jordbruks-
oppgjøret (se forrige avsnitt). 

Oppland fylkeskommune har også ansvaret 
for prosjektet RULL – Rekruttering, utdan-
ning og likestilling i landbruket (et partner-
skapsarbeid mellom faglaga i landbruket, 
Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen  
i Oppland). Gjennom dette har Oppland 
bl.a. fått et meget attraktivt voksen-
agronomtilbud. Det tildeles årlig ca.  
1,6 mill. kr fra LMD til arbeidet. 

Mer om næringssatsinger i Oppland  
i vedlegg 1.

1.3 Opplandslandbruket – Status og regionale virkemidler



10

• Landbruket i Oppland skal øke matproduksjonen mer enn befolkningsøkningen  
på 20% innen 2030.  

• Landbruket i Oppland skal øke hogst og foredling i skogbruket.

• Landbruket i Oppland skal gi gode inntektsmuligheter, skape attraktive og lønnsomme 
arbeidsplasser, og gi muligheter for mennesker som vil satse. 

Dette forutsetter:
Rammebetingelser som gir grunnlag for økt inntekt
• God agronomi og kompetente næringsutøvere
• Markedsmuligheter 
• Lokale ressurser
• Regionale fortrinn
• Variert bruksstruktur
• Muligheter til å øke jordbruksarealet
• Aktiv skogskjøtsel
• Godt omdømme

2. Mål, satsingsområder og prioriteringer

2.1 Hovedmål
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SATSINGSOMRÅDER MÅL 

Matproduksjon Oppland skal øke volumet i  matproduksjonen  mer enn befolkningsøkningen på 20% innen 2030, ved å:

1. Ta vare på og øke produksjonen i det grovfôrbaserte husdyrholdet (storfe og småfe) tilpassa  
ressursgrunnlag og driftsomfang. 
-  Bidra til en handlingsplan for å gi mjølk- og kjøttproduksjon større oppmerksomhet i Oppland.  
-  Bidra til et levende kulturlandskap, aktiv seterdrift og økt bruk av utmarka. 
-  Styrke og videreutvikle de grovfôrbaserte produksjonene i Fjellandbruket.

2. Øke korn- og grøntproduksjonen

3. Ha en svært restriktiv holdning til omdisponering av dyrka og dyrbar jord.  

4. Stimulere til grøfting, nydyrking og god jordbearbeiding.

5. Redusere forurensing og bruk av kjemiske plantevernmidler.

6. Bidra til å nå målet om at 15 % av jordbruksproduksjonen er økologisk innen 2020. 

7. Beholde og gi mulighet for kraftfôrkrevende produksjoner. 

Hogst og foredling 
i skogbruket

Oppland skal øke verdiskaping i skogbruket i tråd med “Strategier for skog- og tresektoren i Hedmark  
og Oppland 2013-2016 ved å:

1. Stimulere til økt bruk av tre i bygg

2. Stimulere til økt videreforedling av trevirke

3. Stimulere til økt bruk av bioenergi basert på skogsråstoff.

4. Bruke NMSK-midlene(tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) aktivt i samråd med  
kommunene. Prioritere arbeid med hovedplan for skogsveger i Oppland, og hovedplan for  
skogbruksplanlegging fram mot 2025.

Bygdenæringer Oppland skal øke verdiskaping innen bygdenæringer  ved å:

1. Styrke og videreutvikle satsinger innen mat og reiseliv i tråd med “Strategier for lokalmatsatsing  
i Oppland 2013-2016” og Oppland sin nye reiselivsstrategi fram mot 2016.

2. Styrke og støtte bygdenæringer, produksjonsmiljøer og nettverk, og fjerne flaskehalser.

3. Ta vare på og øke antall “Inn på tunet-garder” i tråd med LMDs nasjonale strategi.

4. Styrke landbruksbaserte kultur-, natur- og aktivitetsbaserte opplevelser (kultur, jakt, fiske, utmarks-
opplevelser mm)

5. Utnytte potensialet som ligger i utmarksbasert næringsutvikling, reindrift og innlandsfiske 

Verdiskapingen i bygdenæringer skal økes utover dagens nivå på 15 % av total verdiskaping i primærleddet 
innen 2030. 

Rekruttering,  
kompetanse,  
omdømme og FoU

Oppland skal styrke rekruttering og omdømme til landbruket  ved å:

1. Ha økt fokus på innovasjon og nyskaping

2. Samarbeide tett med Fylkeskommunens RULL -arbeid innen videregående skole og voksen- 
agronomutdanning (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket)

3. Samarbeide med forskningsinstitusjoner og høgskoler for å øke fokuset på kvalitetsproduksjon/
agronomi, verdiskaping, nettverksbygging og fjellandbrukets muligheter.

4. Støtte opp om skogbrukets “Velg Skog” – satsing for å få flere til å ta høyere skogbruksutdanning  
og støtte opp om skogbrukets behov for tilfredsstillende utdanning av framtidas skogsmaskinførere.  

I 2030 skal minst 50% av næringsutøverne i landbruket i Oppland ha agronom- eller naturbruksutdanning.

2.2 Satsingsområder 
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2.4 Prioriteringer for bruk av BU-midler 

Det regionale partnerskapet forutset-
ter at 80% bevilges til prosjekter innen 
tradisjonelt landbruk og 20% bevilges til 
bygdenæringer. Det gis anledning til å 
omprioritere mellom ordningene dersom 
det er behov for det. Søknader fra kvin-
ner, ungdom og økologisk produksjon skal 
prioriteres. 

Ut fra et ønske om å binde mer CO2 i form 
av tre i bygninger kan det gis tilskudd fra 
investeringsmidlene til driftsbygninger i 
landbruket der det brukes fra 20 kubikk-
meter trelast eller mer. Tilskuddet måles ut 
med kr 1 000 pr kubikkmeter trelast som 
benyttes i bygget.
Maksimalt kan det bevilges kr 100 000 
til dette formålet og det kommer som et 
tillegg etter vanlig utmåling av invester-
ingstilskudd. Utbetaling av tilskuddet kan 
skje ved avsluttende utbetaling av invester-
ingstilskudd og skal baseres på uavhengig 
utregning av mengde medgått trelast.

Det forutsettes videre følgende prioriterte 
tiltak for bruk av  bedriftsrettede BU-midler 
i Oppland i 2014 (forvaltet av Innovasjon 
Norge):
• Byggearbeider for å opprettholde og 

utvide eksisterende konvensjonell 
og økologisk produksjon, innen både 
tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, 
tilpasset ressursgrunnlaget og markedets 
behov.

• Byggearbeider for å opprettholde og 
utvide økologisk produksjon.  

• Oppstart av grovfôrbasert husdyrhold 
tilpasset ressursgrunnlaget og markedets 
behov  

• Nødvendig byggearbeid for storfe  
grunnet krav i forskrifter om hold av 
husdyr og melkebehandling. 

• Etablerertilskudd ved generasjonsskifte. 
• Bygningsmessige investeringer for 

lagring av grønnsaker, poteter, urter og 
korn der salgskanaler er dokumentert.

• Byggearbeider for nye produksjoner/
bygdenæringer tilpasset markeds behov. 

• Rentestøtte på lån til grøfting og ny-
dyrking.

• Byggearbeider for kraftfôrkrevende 
produksjoner innen konsesjonsgrensene 
og tilpasset markedets behov. 

Se forøvrig IN-Opplands nettside:
www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i
-Norge/Oppland/

Det regionale partnerskapet har gitt  
følgende føringer for bruk av utrednings-  
og tilretteleggingsmidler i BU-ordningen  
i Oppland (forvaltet av Fylkesmannen):
• Samarbeidstiltak som er i samsvar med 

prioriteringer i Regionalt bygde- 
utviklingsprogram (RNP, RMP og RSK).

• Samarbeids- og fellesprosjekter, f.eks. 
mellom organisasjoner/forvaltning/ 
aktører og næringsutøvere.

• Kompetansetiltak som sikrer rekrutter-
ing og styrker omdømmet til landbruks-
næringa.

Prosjektene skal sikre og øke sysselsetting 
i landbruket og må synliggjøre nytten for 
primærprodusenter og primærproduksjon.  
Prosjektene skal fokusere på markedsorien-
tering, kostnadseffektivisering, innovasjon 
og entreprenørskap, i samsvar med Regio-
nalt Bygdeutviklingsprogram. Fylkesmannen 
vil videreføre praksisen med å drøfte større 
saker (med kostnadsoverslag over  
kr. 200.000) med faglagene.
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Regionalt miljøprogram 
for jordbruket i Oppland 2014-2016

Foto nederst til venstre og til høyre; Stig Horsberg. Foto i midten; Sidsel Røhnebæk
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Naturgrunnlag, regioner og jordbrukets 
driftsformer
Naturgrunnlaget i Oppland er preget av 
store variasjoner i berggrunn/jordsmonn, 
topografi og driftsformer. Den sørligste 
delen, Toten og Hadeland, har et relativt 
jevnt terreng – «flatbygdene» - med fruk-
tbart jordsmonn preget av lett forvitrende 
og kalkrik kambrosilur-berggrunn. Her 
ligger omkring tre fjerdedeler av arealet 
med åpen åker i fylket og så å si all dyrking 
av grønnsaker foregår her. Store, sammen-
hengende områder med jordbruksareal 
og en høg andel åpen åker gir betydelig 
fare for erosjon og avrenning til vassdrag. 
Vannforekomster, kantsoner og restarealer 
er utsatte landskapselementer og viktige 

for landskapsbilde og biologisk mangfold i 
åkerdominerte områder. Det er omfattende 
utmarksbeiting i åsene som omkranser 
jordbrukslandskapet, mens den utstrakte 
seterdriften som foregikk tidligere i all 
hovedsak er lagt ned.

Det grovforbaserte husdyrholdet er 
overveiende samlet i dalførene Valdres og 
Gudbrandsdalen samt Gjøvik og Nordre 
Land. Her dyrkes det gras og annet grovfor 
på det meste av det dyrka arealet, og det 
er store arealer med udyrka innmarksbeite 
med stor betydning for landskapsbilde og 
biologisk mangfold. Stor tetthet av husdyr 
og omfattende bruk av husdyrgjødsel utgjør 
et potensial for både akutt og permanent 

vannforurensning. Jordbruksarealet ligger 
på elvesletter med mye sand og grus, i 
dalsidene der store områder er preget av 
skifrige bergarter som gir godt jordsmonn, 
og i ås- og fjellområdene. Store områder i 
høgereliggende strøk er dominert av harde 
sandsteinsbergarter, spesielt typisk øst for 
Gudbrandsdalen. Både her og i det meste 
av fjellområdene ellers er det svært omfat-
tende bruk av utmarksbeite, og Oppland 
må regnes som det største utmarksbeite-
fylket. Opp til omkring tregrensa er også 
seterbruket utbredt, og både tradisjonell 
drift med mjølkeproduksjon og høsting av 
dyrka mark i fjellet har spesielt stort om-
fang i Oppland. 

Oppland – jordbruk, miljø og landskap

Regionalt miljøprogram er utarbeidet i samarbeid med det regionale partnerskapet. Fylkesmannen har vedtatt 
miljøprogrammet etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag. Forslaget ble 
sendt Statens landbruksforvaltning (SLF) 21. desember 2012 til gjennomsyn/kontroll, og SLF hadde ikke merknader til 
programmet. Forskrift og retningslinjer for de regionale miljøtilskuddene skal revideres innen april 2013..

Landskapsregioner
Norsk institutt for skog og landskap har delt landet inn i 45 landskapsregioner. Av disse finner vi ni regioner i Oppland. Regioninndelingen 
er et godt referansegrunnlag for å si noe om hva slags utfordringer vi har i forskjellige deler av fylket og for å vise hvilke landskapstyper 
som er spesielt viktige i Oppland.

Nr. Navn Opplands andel av hele 
landskapsregionen

Andel av totalt areal i Oppland

  7 Skogtraktene på Østlandet 10,8 %   8,8 %

  8 Innsjø- og silurbygdene på Østlandet 56,4 %   6,6 %

  9 (Østerdalene)   2,1 %   0,4 %

 10 Nedre dalbygder på Østlandet 37,9 %   5,1 %

 11 Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud 76,3 % 14,5 %

 14 Fjellskogen i Sør-Norge 22,9 % 30,1 %

 15 Lågfjellet i Sør-Norge   7,3 % 10,7 %

 16 Høgfjellet i Sør-Norge 47,5 % 23,3 %

 17 Breene   2,7 %   0,5 %

Oversikten viser at Oppland har en stor andel av og dermed spesielt ansvar for følgende landskapsregioner: 
• Innsjø- og silurbygdene
• Øvre dal- og fjellbygder
• ”Seterregionen” (dvs. fjellskogen og lågfjellet)
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45. Varangervidda

30. Nordlandsverran

31. Lofoten og Vesterålen

32. Fjordbygdene i Nordland og Troms

33. Innlandsbygdene i Nordland

34. Indre bygder i Troms

35. Lågfjellet i Nordland og Troms

36. Høgfjellet i Nordland og Troms

37. Kystbygdene i Troms

38. Kystbygdene i Vest-Finnmark

39. Kystbygdene i Øst-Finnmark

40. Fjordene i Finnmark

41. Dalbygdene i Finnmark

42. Pasvik

43. Finnmarksvidda

44. Gaissane i Finnmark

24. Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag

25. Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag

26. Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden

27. Dal- og fjellbygdene i Trøndelag

28. Skog- og innlandsbygdene i Nord-Trøndelag

29. Kystbygdene i Helgeland og Salten

23. Indre bygder på Vestlandet

1. Skagerrakkysten

2. Oslofjorden

3. Leirjordsbygdene på Østlandet

4. Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold

5. Skog- og heibygdene på Sørlandet

6. Dalsland

7. Skogtraktene på Østlandet

8. Innsjø- og silurbygdene på Østlandet

9. Østerdalene

10. Nedre dalbygder på Østlandet

11. Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud

12. Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder

13. Viddebygdene i Sør-Trøndelag og Hedmark

14. Fjellskogen i Sør-Norge

15. Lågfjellet i Sør-Norge

16. Høgfjellet i Sør-Norge

17. Breene

18. Heibygdene i Dalane og Jæren

19. Jæren og Lista

20. Kystbygdene på Vestlandet

21. Ytre fjordbygder på Vestlandet

22. Midtre bygder på Vestlandet

Kart over landskapsregionene fra Norsk institutt for skog og landskap.
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Verdifulle kulturlandskap
I tillegg til de tre landskapsregionene nevnt 
ovenfor har Oppland et spesielt ansvar for 
de nasjonalt verdifulle kulturlandskapene 
som ble utpekt ved en prosess i 1992-1994 
(Nasjonal registrering av verdifulle kultur-
landskap). De fleste av disse kulturland-
skapene ligger også innenfor de tre nevnte 
regionene. 

Disse 13 områdene ble prioritert som 
nasjonalt verdifulle i Oppland: Grimsdalen* 
og Øverbygda i Dovre, Bråtågrenda i Skjåk, 
Bøverdalen/Flåklypa/Visdalen* i Lom, Nord-
herad i Vågå, Heidal m/seterområder* i Sel, 
Hundorp-Frya* i Sør-Fron, Follebu-Ruds-
bygd i Gausdal/Lillehammer, Balke-Lillo* i 
Østre Toten, Tingelstadhøgda/Granavollen/
Røykenvika* i Gran, Steinsetbygda i Etnedal, 
Stølsvidda i Nord-Aurdal/Vestre Slidre 
og Hensåsen m/støler i Vang. Områdene 
merket med * er også med i det nasjonale 
utvalget på 104 områder i rapporten  
«Verdifulle kulturlandskap i Norge»  
(Direktoratet for naturforvaltning 1994).

Ett av de 13 områdene, Nordherad i Vågå, 
ble i 2009 utpekt som ett av 22 nasjonalt 
«utvalgte kulturlandskap i jordbruket» med 
spesiell forvaltning og øremerkede midler 
fra jordbruksavtalen og Miljøverndeparte-
mentets budsjett. Det arbeides fortløpende 
med å inngå avtaler med grunneiere om 
langsiktig drift, skjøtsel og istandsetting av 
freda/verneverdige bygninger.

Tradisjonelle seterområder både i skog- og 
fjellområder utgjør store arealer i Oppland 
og er sentrale deler av kulturlandskapet i 
fylket. Samtidig har Oppland en hoveddel 
av alle setrer i drift med mjølkeproduksjon 
i Norge og et nasjonalt ansvar for å ta vare 
på driftsformen og seterkulturen. Det er 
viktig å ta vare på hele spennet av setrer  
i alle deler av fylket. Flere viktige seterom-
råder inngår i landskapsvernområder og 
nasjonalt verdifulle kulturlandskap, som det 
er viktig å ha spesiell oppmerksomhet på. 

Også gjennom kommuneplaner, regionale 
planer og verneplanarbeid kan områder bli 
dokumentert/kartlagt og få en status som 
spesielt viktige kulturlandskap der det kan 
være aktuelt med spesielle virkemidler for  
å ta vare på miljøverdiene

Sårbare vannområder
Gjennom arbeidet med vannforvaltning 
(jf. forskrift om rammer for vannforvalt-
ningen av 15.12.2006) er alle vassdrag 
karakterisert og klassifisert. Målet er at alle 
vannforekomster minst skal fylle kriteriene 
for god økologisk og god kjemisk tilstand. 
Sterkt modifiserte vannforekomster skal 
fylle kriteriene for godt økologisk potensial.

Foreløpig er det kun vassdragene på Hade-
land og Hunnselva med Einavatnet som har 
forvaltningsplan med tiltaksprogram. For 
resten av Oppland skal forvaltningsprogram 
med tiltaksprogram utarbeides og vedtas 
innen 2015.  Nasjonalt miljøprogram leg-
ger føringer for at det regionale miljøpro-
grammet skal ta hensyn til resultatet av 

karakterisering og klassifisering gjennom 
prioriteringer av tiltak i jordbruket. Ut 
fra det nye karakteriseringsarbeidet og 
vassdragsovervåkningen over tid, har 
Fylkesmannens miljøvernavdeling vist til 
at følgende vassdrag har størst forurens-
ningsbelastning i Oppland (ikke prioritert 
rekkefølge):

Mest belastet vassdrag Karakterisert 
ihht  
vannforskrift

Ord. 
vassdrags-
overvåking

Vannområde Hadeland  
(Vigga, Sløvikelva, kransalgesjøer mm)

X

Vannområde Hunnselva med Einafjorden X

Lenaelva X X

Gausa X X

Regionalt miljøprogram (RMP) 
– rammer og føringer
Oppfølging av overordnete rammer  
i Nasjonalt miljøprogram
RMP inngår i og videreføres som en del av 
Regionalt bygdeutviklingsprogram, som skal 
bidra til å styrke og samordne det regionale 
nærings- og miljøarbeidet på landbruks- og 
matområdet. I regionalt bygdeutviklings-
program ligger også Skog- og trestrategi for 
Innlandet og Regionalt næringsprogram for 
Oppland.

Fylkesmannen har gjennomgått og opp-
datert utfordringer og prioriteringer for å 
tilpasse RMP til programmålene i Nasjonalt 
miljøprogram. RMP 2009-2012 har i stor 
grad hatt tilsvarende programmål og struk-
tur som i det nye nasjonale programmet. 
Det er gjort mindre tilpasninger av begreper 
og plassering av tema/tiltak, og «utslipp til 
luft» er føyd til som delmål.

Fylkesmannen har gjennom RMP gjort 
miljømessige prioriteringer og tilhørende 
valg av tiltak i samråd med faglaga regio- 
nalt. Arbeidet med økt målretting av 
midlene til tiltakene som gir mest miljø-
nytte er videreført. Miljøtemaene «Kul-
turlandskap» og «Avrenning til vassdrag 
og kyst» er i Nasjonalt miljøprogram delt i 
«prioriterte områder» og «andre områder» 
fordi det er ønskelig å differensiere til-
skuddsordningene mellom disse. Dette blir 
nå fulgt opp med en viss differensiering av 
tiltak/tilskudds-satser i RMP mellom disse 
to kategoriene av områder. 

Det legges også opp til en målrettet og 
tilpasset innsats mot spesielt utsatte vann-

forekomster. For øvrig videreføres en tydelig 
målretting av tilskuddene mot aktiv bruk av 
seter- og utmarksbeiteområdene, skjøtsel 
av spesielle miljøverdier og redusert  
erosjon/avrenning i utsatte områder.

Nasjonalt miljøprogram utfordrer fylkene til 
å videreutvikle og styrke mål- og resultat-
styring. Dette kan operasjonaliseres ved 
at fylkene setter egne resultatmål for 
miljøtemaene. I RMP er det for hvert 
delmål definert 1-3 resultatmål. Miljøef-
fekter er avhengige av en lang rekke andre 
faktorer enn de økonomiske virkemidlene 
og er generelt vanskelige å måle over korte 
tidsrom. Vi har lagt vekt på å definere  
resultatmål som er relevante sett i forhold 
til hvilke virkemidler vi har og hva som  
realistisk sett er målbart.

Forvaltning av tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
I følge Nasjonalt miljøprogram skal Fylkes-
mannen styrke samhandlingen med 
kommunene ved å angi retningslinjer for 
fordelingen av SMIL-midler til kommunene. 

Fordelingen av årlige rammer for SMIL-
midler skal som tidligere gjenspeile 
aktivitetsnivå og stimulere målrettet bruk 
av midlene. Det vil bli lagt vekt på kommu-
nenes forbruk i seinere år, tydelige priori-
teringer forankret i tiltaksstrategiene og 
konkret dokumentasjon av tilskuddsbehov. 
Videre skal det legges vekt på i hvilken grad 
tiltak som er innvilget tilskudd blir gjennom-
ført og hvor stort det utestående økono-
misk ansvaret er (tilskudd som er innvilget 
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men ikke utbetalt). Dette gjelder spesielt 
eldre tilsagn (mer enn tre år gamle) og tiltak 
med utgått arbeidsfrist.

Nye kommunale tiltaksstrategier for SMIL-
ordningen som bør gjelde til og med 2017 
skal vedtas innen 31.12.2013 etter sam-
råd med faglaga i jordbruket og høring av 
andre relevante interessegrupper i kom-
munen. Kommunale tiltaksstrategier og 
den årlige prioriteringen av SMIL-tilskudd 
må forankres i de utfordringene, målene 
og tiltakene som er formulert i Regionalt 
miljøprogram. Kommunene bør vektlegge 
tiltak i områder/areal med aktive bønder og 
store miljøverdier. Fylkesmannen vil også 
oppfordre til felles satsinger på tvers av 
kommunegrensene. Kommunene skal ha 
stor frihet til å prioritere tilskuddsmidlene 
ut fra lokale utfordringer og behov. 

Der kommunen har innvilget tilskudd til in-
vesteringer i seterdrift med mjølkeproduk-
sjon, restaurering av gjengrodd innmark og 
arealer med biologisk mangfold og freda 
kulturminner, kan regionale miljøtilskudd 
(og produksjonstilskuddet) følge opp med 
tilskudd til årlig drift, skjøtsel og vedlike-
hold.

Administrativt system og dokumentasjon 
av RMP-søknadene
Nasjonalt miljøprogram fastsetter bl.a. føl-
gende endringer i tekniske/administrative 
rutiner som fører til sterkere standardiser-
ing av tilskuddsformål og regelverk mellom 
fylkene:

• Nytt, elektronisk søknadssystem for 
tilskuddsordningen der fylkene velger 
tiltak fra en forhåndsdefinert meny. 
Hvert tiltak er knyttet til ett av de sju 
miljøtemaene.

• Den nasjonale tilskuddsmenyen fastset-
ter hvilken utmålingsenhet som skal 
brukes for hvert tiltak (m, dyr, daa etc.)

• Digital kartfesting av tiltak i søknaden
• Tiltak skal være dokumentert i foretakets 

miljøplan. Krav til skjøtselsplan for tiltak 
som går ut over det man kan forvente 
ved vanlig landbruksdrift  
(Miljøplan trinn 2)

• Søknader levert seinere enn 20 dager 
etter søknadsfristen skal avvises

• Innvilget beløp under 500 kroner betales 
ikke ut

Vurdering av de regionale miljøtilskuddene 
etter naturmangfoldloven
RMP fastsetter kriterier for vedtak om 
tilskudd som kan tenkes å berøre natur-
mangfoldet, jf. § 7 i naturmangfoldloven. De 
enkelte tilskuddsvedtakene som kommun-
ene gjør er standardiserte og basert på en 
enkel utsjekking av søknadsopplysninger, 
og disse vedtakene kan ikke forutsettes å 

bli utredet etter denne loven. Det er derfor 
ved fastsetting av regelverket med kriterier 
for godkjenning av de enkelte søknadene at 
vurderingen etter naturmangfoldloven er 
hensiktsmessig å gjøre.

En rekke av tiltakene i RMP gjelder jord-
bruksmessig drift og andre tiltak på innmark 
og berører ikke naturmangfoldet der de 
utføres, men jordbruksdriften kan ha 
eksterne virkninger på naturmangfoldet ved 
avrenning/erosjon/avdrift av jordpartikler, 
næringsstoffer og plantevernmidler til 
omliggende areal og vannforekomster. Disse 
tiltakene faller i to kategorier:

1) 
Videreføring av eksisterende drift av dyrka 
mark i seterområder, bratt dyrka mark 
og innmark i nasjonalt verdifulle kultur-
landskap. Tilskuddene stimulerer ikke til 
intensivering av drift som kan tenkes å ha 
negative, eksterne miljøeffekter og gjelder i 
hovedsak drift av grasbundet mark som de 
fleste år ikke jordarbeides og i begrenset 
grad sprøytes med plantevernmidler. Bratt 
dyrka mark, som kan være erosjonsutsatt, 
kan etter regelverket ikke jordarbeides om 
høsten, og det gis ikke tilskudd til areal med 
radkulturer.

2) 
Tiltakene under miljøtemaene «Avrenning 
til vassdrag og kyst» samt «Plantevern-
midler» har som forutsetning at de skal 
bidra til å redusere negativ påvirkning på 
naturmangfoldet fra ordinær jordbruksvirk-
somhet.
Fylkesmannen vurderer det slik at tiltakene  
i kategori 1 ikke berører naturmangfoldet 
og at tiltakene i kategori 2 har positiv  
effekt for naturmangfoldet, og at tiltakene  
i begge kategorier på bakgrunn av dette 
ikke skal vurderes videre etter saksbehand-
lingsreglene i naturmangfoldloven.

Når det gjelder tilskudd til drift av seter 
med mjølkeproduksjon, dyr på beite og drift 
av beitelag, er dette tiltak som i hoved-
sak viderefører eksisterende driftsformer. 
Driften kan også medføre endret påvirkning 
på naturmangfoldet gjennom beitebruk 
og etablering av gjerder og andre anlegg. 
Nedenfor vurderes derfor om tilskuddene 
på bakgrunn av dette skal behandles etter 
§§ 8-12 i naturmangfoldloven.

1) Effekten av beitebruk i utmark og på 
innmarksbeite vurderes som i hovedsak å 
være positiv, jf. § 8 i naturmangfoldloven. 
Beitebruken viderefører en bærekraftig 
bruk av en ressurs som generelt er under-
utnyttet, og har i tillegg mange steder en 
positiv effekt på variasjonen i naturmang-
foldet og bevaring av levesteder for sårbare 
planter og dyr. Lokale, negative effekter for 

naturmangfoldet vil kunne oppstå som følge 
av tråkk og annen slitasje, men vurderes 
som mindre vesentlige i forhold til de over-
ordnet sett positive effektene av beiting. 
Dersom vesentlige, negative effekter skulle 
bli påvist, bør det innføres vilkår i regelverk-
et som sikrer miljøforsvarlig teknikker og 
driftsmetoder jf. § 12. Prinsippene i §§ 9-11 
vurderes ikke som relevante i denne sam-
menhengen.
2) Oppsetting av gjerder og ansvar for ved-
likehold reguleres av annet regelverk som 
må forutsettes fulgt av de som har satt opp 
gjerdene og får tilskudd for å drive beite-
bruk i det inngjerdete området. Prinsippene 
i naturmangfoldlovens §§ 8-12 forutsettes 
derfor vurdert i saksbehandling etter 
annet regelverk. Andre anlegg som kan 
berøre naturmangfoldet kan også tenkes 
å bli etablert/opprustet i forbindelse med 
tilskuddsberettiget virksomhet, f.eks. seter-
drift. Slike «sekundærvirkninger» vurderes 
ikke å være en følge av tilskuddene. En del 
typer anlegg vil dessuten være regulert av 
annet regelverk. Etablering/opprusting av 
gjerder og andre anlegg vurderes ikke som 
relevant grunn til å vurdere driftstilskudd-
ene i RMP etter §§ 8-12.

Tilskudd til skjøtsel av slåttemark/slåttemyr 
og andre biologisk verdifulle arealer har 
som formål å fremme biologisk mangfold, 
og dette ivaretas gjennom kriterier for 
tilskuddet og krav til dokumentasjon av 
skjøtselen. Tilsvarende krav settes til skjøt-
sel av areal med freda kulturminner, og slik 
skjøtsel vil snarere fremme enn skade bio-
logisk mangfold. Tilskudd til bevaringsverd-
ige/nasjonale saueraser er også et tilskudd 
direkte rettet mot å ta vare på naturmang-
foldet. Fylkesmannen ser ikke behov for en 
videre utredning av disse tiltakene etter 
naturmangfoldloven.

Kraggerud i Heidal, foto Stig Horsberg.
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Regionale vurderinger
Utfordringene i de tre landskapsregionene som er spesielt viktige for Oppland, kan spissformuleres i forhold til de fire 
hovedtemaene for kulturlandskap i miljøprogrammet:

Kulturlandskapet 

Hovedtema: Utfordringer i regionene

Innsjø-/silurbygdene Øvre dal- og fjellbygder Seterregionen

Kulturlandskap Dyrkings-/arronderingstiltak
Lite beitedyr
Tettstedsutvikling

Fradeling av tomter
Vegbygging
Redusert beitebruk

Hyttebygging Redusert  
beitebruk

Biologisk mangfold Redusert beitebruk 
Dyrkings-/arronderingstiltak
Avrenning av næringsstoffer

Redusert beitebruk og slått av 
ekstensive arealer
Gjødsling

Redusert beitebruk og slått  
av ekstensive arealer

Kulturmiljøer  
og kulturminner

Arrondering/dyrking
Bygge- og anleggstiltak
Bygninger ute av bruk

Arrondering/dyrking
Bygninger ute av bruk /nye  
driftsbygninger
Arealer gått ut av bruk

Redusert beitebruk
Mindre intensivt seterbruk
Bygninger går ut av bruk/
bygges om

Friluftsliv og tilgjengelighet Barrierer mot ferdsel pga.  
dyrket areal og nedbygging

Gjengroing pga. redusert  
beitebruk

Gjengroing pga. redusert  
beitebruk

I forhold til virkemidlene innenfor kultur-
landskap i jordbruket, vurderes regionene 
slik:

Innsjø- og silurbygdene faller i hovedsak 
utenfor de sentrale beite- og seterom-
rådene. Utviklingen her vil også i større grad 
enn resten av fylket være bestemt av de 
ordinære virkemidlene i jordbruket og sam-
funnsutvikling for øvrig. De direkte kultur-
landskapsrettede virkemidlene vil dermed 
ha et begrenset omfang og virkeområde 

Viktigste tema: Kulturmiljøer og kulturmin-
ner, friluftsliv og tilgjengelighet, til en viss 
grad biologisk mangfold

De øvre dal- og fjellbygdene er kjerneom-
råder for beitebruk, samtidig som de har 
svært store kulturlandskapsverdier. De 
kulturlandskapsrettede virkemidlene vil her 
være mer betydelige som rammebetingel-
ser for utvikling av jordbruket. 
Viktigste tema: Kulturlandskap, biologisk 
mangfold, kulturmiljøer og kulturminner 

Fjellskogen og lågfjellet er kjerneområdet 
for setring og dermed et sentralt ansvars-
område for kulturlandskap i Oppland. 
Direkte virkemidler rettet mot en marginal 
og sårbar driftsform kan være avgjørende 
for utviklingen av jordbruksvirksomheten  
i disse regionene.

Viktigste tema: Kulturlandskap, biologisk 
mangfold,  kulturmiljøer og kulturminner

Skogtraktene har en liten del av totalareal 
og jordbruksvirksomhet i fylket, men en del 
særpregede grender/seterområder med 
miljøkvaliteter som er viktige ift. virke-
middelbruk.

Viktigste tema: Biologisk mangfold, kultur-
miljøer og kulturminner 

Nedre dalbygder har mange av de samme 
kjennetegnene som de øvre dal- og fjell-
bygdene, og virkemidlene for beitebruk 
og kulturlandskap vil være betydningsfulle 
også her.

Viktigste tema: Kulturlandskap, biologisk 
mangfold, kulturmiljøer og kulturminner, til 
en viss grad friluftsliv og tilgjengelighet

De øvrige regionene som er representert 
i Oppland faller i hovedsak utenfor det 
tydelig kulturpåvirkede landskapet.

Fra Sjodalen. Foto: Stig Horsberg
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I Oppland ønsker vi å bevare og utvikle 
miljøverdier i jordbrukets kulturlandskap 
innenfor rammene av dagens driftsmåter i 
jordbruket og som ressurs for allmennhet 
og lokal næringsutvikling

Generelle prioriteringer for å følge opp 
hovedmålet:

• Prioritere tiltak rettet mot truede/
sjeldne miljøverdier i regionen, spesielt 
biologisk mangfold, samt spesielt viktige 
miljøverdier for lokal identitet og opplev-
elseskvalitet.

• Stimulere aktiv drift som grunnlag for 
å opprettholde kulturlandskapet og 
påvirke til ønskede driftsendringer. Jord-
bruksarealer med viktige miljøverdier 
der driften har opphørt, bør koples med 
aktive jordbruksforetak som kan drive 
dem.

• Målrette virkemidlene for å sikre priori-
terte kulturlandskap, opprettholde ut-
satte driftsformer/brukstyper og få lang-
siktig effekt av tiltak mot gjengroing. Slik 
målretting må bygge på dokumentert 
kunnskap/status og konkret vurdering av 
effekt.

Delmål:

1) Kulturlandskap 
 Opprettholde og utvikle landskapets  

karakter, produksjonsevne og opplev-
elsesverdi 
Resultatmål:

 a Opprettholde jordbruksareal i aktiv  
 drift

 b Opprettholde graden av organisert  
 beitebruk og mer forsterket tilsyn 

2) Biologisk mangfold
 Opprettholde og utvikle naturlig dyre- 

og planteliv og genressurser knyttet til 
kulturlandskapet 
Resultatmål:

 a Aktiv skjøtsel av all kartlagt, verdifull  
 slåttemark på jordbruksforetak

 b Opprettholde aktiv beitebruk og  
 naturverdier på registrert, verdifull  
 naturbeitemark

 c Bidra til at bevaringsverdige  
 småferaser kommer opp på et  
 bærekraftig nivå 

3) Kulturmiljøer og kulturminner
 Ta vare på kulturminner og verneverdige 

bygninger som ressurs for opplevelse og 
kulturhistorisk dokumentasjon 
Resultatmål:

 a Større del av arealene med auto- 
 matisk freda kulturminner i aktiv  
 skjøtsel og redusert gjengroing

 b Opprettholde/øke andelen av  
 mjølkeprodusenter som driver  
 tradisjonell seterdrift

4) Friluftsliv og tilgjengelighet
 Legge til rette for aktiv bruk av og ferdsel 

i kulturlandskapet 
Resultatmål:

 a Opprettholde tilgjengelige ferdsels- 
 årer i jordbrukslandskapet

Nedenfor beskrives utfordringer, priori-
terte tiltak og virkemidler for disse 
hovedtemaene:

Mål for arbeidet med kulturlandskap 

Regionale 
miljøtilskudd:

Tilskudd til beitelag (driftstilskudd, forsterket tilsyn) 

Tilskudd til slått av bratt dyrka mark

Tilskudd til dyr på beite (geit, kastrater av storfe, mjølkeku på seter)

Tilskudd til slått av innmark i nasjonalt verdifulle kulturlandskap

Tilskudd til beite i nasjonalt verdifulle kulturlandskap

Tilskudd til beite av bratt dyrka mark i lokalt verdifulle jordbruks-
landskap 

Organisert beit-
ebruk

Spesielle 
miljøtiltak:

Investeringstiltak i beiteområder

Tilskudd til rydding/skjøtsel for synliggjøring av landskap

Andre 
virkemidler:

Plan- og bygningsloven

Forskrifter for produksjonstilskudd, nydyrking og landbruksveger

Virkemidler

Dette gjelder landskapets verdi med hensyn 
til jordbruksproduksjon, visuell variasjon/
styrke/helhet samt virkning av nyere 
inngrep og tiltak. I større og mindre grad vil 
utfordringer og tiltak på dette området også 
omfatte de øvrige delmålene

Utfordringer
Økende gjengroing av innmark, kantsoner 
og utmarksbeiter gir et mindre synlig, 
variert og ”lesbart” landskap og reduserer 
produksjonsevnen. Våtmark, åkerholmer og 
vegetasjonsbelter som blir fjernet gjør land-
skapets grønnstruktur fattigere. Kantsoner 
mot vassdrag og skog er mindre åpne og 
varierte enn før. Byggetiltak, nydyrking, veg-
bygging og andre inngrep kan gi negative 
effekter, mens på den annen side bygninger 
og arealer som går ut av bruk forfaller.

Prioriterte tiltak
Verdifulle beiteområder i innmark og 
utmark

• Stimulere til mer målrettet bruk/skjøtsel 
av produksjons- og landskapsmessig 
viktige beiteområder 

• Stimulere et allsidig husdyrhold basert 
på beitebruk  

• Stimulere til organisert beitebruk i 
utmark og samarbeid for bedre utnytting 
av innmarksbeiter 

Andre jordbruksarealer og naturelementer 
av stor betydning for landskapsopplevelsen

• Støtte drift av bratte og marginale are-
aler for å forebygge brakklegging

• Stimulere skjøtsel av viktige kantsoner 
langs veger og vassdrag

• Kulturlandskapets helhetlige struktur og 
estetiske verdi

• Drive offentlig arealforvaltning som 
ivaretar miljøverdiene i kulturlandskapet

• Stimulere til å ta vare på, pleie og ved-
likeholde viktige landskapselementer

1. Kulturlandskap
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Utfordringer
Gjengroing og endret drift av ekstensiv, 
lite gjødslet beite- og slåttemark er en 
stor trussel mot bevaring av det biologiske 
mangfoldet. Forurensning av tjern og bek-
ker skader også viktig flora og fauna. Det 
er viktig å ta vare på rike småbiotoper som 
tilfluktssteder for jordbrukslandskapets 
planter og dyr. Gamle husdyrraser og kul-
turplanter er også en del av det biologiske 
mangfoldet som er avhengig av å finne en 
plass i det aktive jordbruket.
Fremmede arter kan være en trussel for 
biologisk mangfold og lokale tiltak er viktige 
for å begrense spredning.

Prioriterte tiltak

Biologisk mangfold
• Støtte aktiv drift som holder i hevd bio-

logisk verdifull kulturmark
• Opprettholde en variert arealbruk, 

kantsoner og god grøntstruktur mellom 
produksjonsarealene

• Stimulere reetablering av biotoper som 
har blitt sjeldne og permanente kant-
soner mot vassdrag 
 

Bevaringsverdige husdyrraser
• Støtte bevaringsverdige raser som ikke 

fanges opp av produksjonstilskudd
• Støtte samarbeid, avlsarbeid og produkt-

utvikling som kan utvikle husdyrhold av 
bevaringsverdige raser

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Tilskudd til skjøtsel av slåttemark/slåttemyr

·	 Tilskudd til skjøtsel/beite av andre biologisk verdifulle arealer

·	 Tilskudd til bevaringsverdige/nasjonale saueraser

·	 Tilskudd til tiltak mot avrenning (se forurensningsdelen)

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Tilskudd til restaurering av artsrik kulturmark 

·	 Tilskudd til etablering av biotoper i jordbrukslandskapet  
og breiere kantsoner mot vassdrag

·	 Tilskudd til bekjempelse av fremmede arter

Andre 
virkemidler:

·	 Kartlegging av artsrik kulturmark

·	 Veiledning/planlegging av skjøtselstiltak

·	 Registrering av besetninger med bevaringsverdige raser

·	 Forskrifter for produksjonstilskudd, nydyrking og landbruksveger

·	 Naturmangfoldloven

Virkemidler

Utfordringer
Bygninger som faller utenom aktivt jord-
bruk eller mister sin funksjon, er truet av 
forfall.
Når en setter i stand bygninger uten 
å ta hensyn til antikvariske prinsipper, 
kan viktige kulturhistoriske verdier fors-
vinne. Mange freda og bevaringsverdige 
kulturminner/-miljøer ellers blir fjernet, 
ødelagt, forfaller eller gror igjen. Bedre 
skjøtsel og vedlikehold av kulturminner/ 
-miljøer er viktig både for økt bevissthet, 
bevaring og opplevelse.

Prioriterte tiltak

Seterlandskap med aktiv seterdrift 
• Støtte spesielt mjølkeproduksjon på 

setra ut fra at det er en bærebjelke i 
seterkulturen og sørger for drift/vedlike-
hold av bygninger og setermiljø, samtidig 
som driftsformen er svært utsatt.

• Stimulere til drift av innmark i seterom-
råder for å beholde et åpent og aktivt 
seterlandskap og hindre gjengroing. 

Freda og verneverdige bygninger
• Støtte restaurering/istandsetting av byg-

ninger etter kulturvernfaglige kriterier
• Stimulere til fortsatt bruk eller ny bruk 

av verdifulle bygninger

Andre kulturminner og kulturmiljøer
• Stimulere til bevaring, skjøtsel og formid-

ling av kulturminner
• Sikre allmenn atkomst til kulturminner/ 

-miljøer

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Tilskudd til seterdrift med mjølkeproduksjon

·	 Tilskudd til slått og beite av innmark i seterområder

·	 Tilskudd til skjøtsel av areal med gravminner og andre  
automatisk freda kulturminner

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Tilskudd til restaurering/istandsetting av setermiljøer

·	 Tilskudd til mindre driftstiltak på setrer med mjølkeproduksjon

·	 Tilskudd til verneverdige bygninger

·	 Tilskudd til sikring, istandsetting og tilrettelegging  
av kulturminner

Andre 
virkemidler:

·	 Tilskudd fra Riksantikvaren/fylkeskommunen  
(freda bygninger/kulturminner)

·	 Tilskudd fra Norsk kulturminnefond

·	 Kulturminneloven

·	 Plan- og bygningsloven

·	 Veiledning av kommuner og grunneiere

2. Biologisk mangfold

3. Kulturmiljøer og kulturminner 

Virkemidler
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Utfordringer
Gjengroing av kantsoner og oppdyrking 
og andre inngrep i gamle ferdselsårer gjør 
jordbrukslandskapet mindre tilgjengelig. 
Vi får stadig dårligere utsikt til landskap og 
vassdrag og vanskeligere atkomst til vatn og 
elver. Det er behov for mer aktiv tilrettel-
egging for ferdsel og økt tilgjengelighet til 
attraktive natur- og kulturmiljøer. 

Prioriterte tiltak
• Tilgjengelighet til kulturlandskap og 

vassdrag
• Stimulere til sammenhengende nett av 

turstier i befolkningstette jordbruksom-
råder

• Stimulere til bedre atkomst og ferd-
selsmuligheter langs vatn og elver

• Støtte restaurering/vedlikehold av gamle 
stier og ferdselsveger knyttet til jord-
bruket

• Støtte utsiktsrydding som har god, lang-
siktig effekt for miljøverdier og landskap

4. Friluftsliv og tilgjengelighet

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Tiltak er ikke prioritert for tilskudd

·	 Tilskudd til tiltak mot avrenning (se forurensningsdelen)

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Tilskudd til opparbeiding/vedlikehold av turstier og gamle  
ferdselsveger

Andre 
virkemidler:

·	 Tilskudd til uttak av bioenergivirke i jordbruksområder

·	 Tilskudd til friområder/friluftslivsområder

·	 Plan- og bygningsloven

Virkemidler

Mål for arbeid med jordbruksforurensning
I Oppland skal vi drive jordbruk som tar 
vare på produksjonsgrunnlaget og natur-
miljøet med minst mulige skadelige utslipp 
til vatn og luft.

Følgende prioriteringer ligger til grunn for 
utforming av tiltak mot forurensning fra 
jordbruket i Oppland:
• Ressursbruken knyttes til forholdene i 

vannforekomstene. Prioritering gjøres 
med utgangspunkt i forurensningsgraden 
i hovedvassdragene i de ulike regionene.

• Differensiering av virkemidlene skal 
vurderes på bakgrunn av klassifisering av 
vassdragene etter forskrift om rammer 
for vannforvaltningen av 12.12.2006 og 
status for utvalgte naturtyper (kalksjøer).

• Prioritere ressursene inn mot arealer 
med avrenning mot vassdrag. 

• Kostnadseffektivitet av tiltaket skal være 
en avgjørende faktor i beregning av 
omfang og satser. 

• Virkemidler og satser skal i størst mulig 
utstrekning følge administrative grenser. 
En tilskuddsordning skal være ensartet 
innen samme kommune. 

Delmål:
Avrenning til vassdrag og kyst
Redusere tap av jord og næringsstoffer.
Resultatmål:
 a Ingen vannforekomster i jordbruks-

dominerte områder skal nedklassi-
fiseres innen 2021

 b De mest utsatte vannforekomstene i 

jordbruksdominerte områder skal ha 
bedret status innen 2021

Utslipp til luft
Redusere skadelige utslipp til luft.
Resultatmål:
 a Jordbruket skal øke opptak av karbon i 

jord

Plantevern
Redusere bruk av plantevernmidler.
Resultatmål:
 a Bruken av, og helse- og miljørisikoen 

ved plantevernmidler i jordbruket skal 
reduseres innen 2021.

Om jordbruksdrift og forurensning 

Synshaugen i Øystre Slidre. Foto: Trond S. Raddum
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Utfordringer

Tilstand i vassdragene
Områder med særlig sårbare/utsatte van-
nforekomster og vannområder hvor det er 
viktig å redusere avrenning fra jordbruks-
drift for å nå miljømålene om god økolo-
gisk tilstand skal prioriteres med tiltak og 
tilskudd for å bidra til bedret vanntilstand.  
For Oppland er områder med sårbare/ut-
satte vassdrag der jordbruk er en hoved-
forurensningskilde i hovedsak avgrenset til 
Toten og Hadeland. En avgrensning av «pri-
oriterte områder» jf. Nasjonalt miljøpro-
gram bør følge kommunegrenser.

Jordarbeiding og husdyrgjødsel
I jordbruksoppgjøret 2012 er det vist til en-
dret jordarbeiding som det største tiltaket 
og som også vurderes å være kostnadsef-
fektivt. Jordarbeidingspraksis på de mest 
utsatte arealene og mot de mest utsatte 
vassdragene må dreies mot redusert høst-
pløying. Det kan være behov for juridiske 
virkemidler som forskrift for å få dette til.

I dag går ca. 70 % av tilskuddene til endret 
jordarbeiding til de områdene av fylket som 
både har mest åpen åker og også vassdra-
gene klassifisert med dårlig tilstand.

Mye husdyrgjødsel blir fortsatt spredd om 
høsten. Det gir stort tap av næringsstoffer 
til vatn og luft fram til plantene kan nyt-
tiggjøre seg næringa. Lagerkapasiteten er 
for liten på mange gardsbruk til å kunne ha 
en best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla. 
Ny forskrift for husdyrgjødsel er varslet i 
løpet av 2013 og kan sette strengere krav til 
lagerkapasitet og spredeareal.
Tiltak innen endret jordarbeiding og sprede-
praksis for husdyrgjødsel må kunne innføres 
uten at kvaliteten på avlinga blir forringet 
og uten at det gir nye miljøbelastninger. 

Punktutslipp og avfallshandtering  
Punktutslipp var tidligere sterkt knyttet til 
gjødsellager og siloanlegg. Det har gått 20 – 
30 år siden utskifting av et stort antall gjød-
selporter ble gjennomført. Disse portene 
har et stort behov for ettersyn og vedlike-
hold for å forebygge fare for lekkasjer og 
konstruksjonssvikt som vil gi større utslipp. 
Mange foretak har økt husdyrtallet. Det 
er et spørsmål om gjødsellageret fortsatt 
er stort nok på det enkelte bruk etter en 
endring i driftsopplegget. 

Et økende omfang av dyr som går ute hele 
eller store deler av året, kan gi problemer 
med avrenning av husdyrgjødsel. En god 
håndtering av slik drift er viktig for å beg-
rense problemet.

Omfattende bruk av rundballer gir store 
plastmengder som avfall. Det krever 
innsamlingsordninger til gjenvinning som 
fungerer over hele fylket. Gamle rundballer 
av gras og halm som ikke lenger er egnet 
som fôr eller til brensel, gir store avfalls-
mengder og er vanskelige å handtere på en 
forsvarlig måte. 

Også plantevernmidler kan forårsake punk-
tutslipp. Det er størst risiko for skadelige 
utslipp ved blanding og skylling av tanken.

Hydrotekniske anlegg og grøfting
Det er behov for ettersyn og utbedring av 
mange hydrotekniske anlegg for å redusere 
faren for store utgravinger. Behovet for 
generell grøfting er også blitt spesielt 
tydelig etter noen nedbørrike sesonger. 
Innføring av tilskudd til grøfting vil bidra til 
økt innsats på dette området.

  

Tiltak
• Øke andelen av arealet med utsatt jor-

darbeiding i de mest utsatte vassdragene 
til et nivå satt i tiltaksplanen for vannom-
rådet.

• Innføre tilpassede tiltak i sårbare, 
prioriterte områder og nedslagsfelt for 
kalksjøer. 

• Få mest mulig av husdyrgjødsla spredt 
om våren eller i vekstsesongen – re-
dusere høstspredd husdyrgjødsel til et 
minimum.

• Øke omfang av hydrotekniske tiltak, 
grøfting og kombinerte rensetiltak og økt 
tilrettelegging for biologisk mangfold.

• Gjennomføre systematisk kontroll av 
punktkilder med vekt på porter og 
gjødselhandtering fra dyr som går ute og 
kapasitet på gjødsellager

• Sikre organisert innsamling av avfall-
splast i hver kommune

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Utsatt jordarbeiding på åker 

·	 Utsatt pløying av siste års eng i prioriterte områder

·	 Grasdekte vannveger i dråg

·	 Grasdekte vegetasjonssoner mot vassdrag

·	 Fangvekster etter tidligkulturer i potet og grønnsaker 

·	 Miljøavtaler for tilpassede tiltak på flomutsatt areal i prioriterte 
områder og i nedslagsfeltet til kalksjøer

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Tilskudd til utbedring og etablering av hydrotekniske anlegg, 
spesielt i områder med lange hellingslengder.

·	 Tilskudd til grøfting

·	 Tilskudd til etablering av permanente, bredere kantsoner mot 
vassdrag

·	 Tilskudd til etablering av fangdammer

·	 Tilskudd til innsamling av plast dersom det er nødvendig for å 
sikre returordning

Andre 
virkemidler:

·	 Stimulere til innsamling og behandling av fôrrester (gamle rund-
baller mm)

·	 Intensivere veiledning om gjødslingsplanlegging

·	 Kommunene kan bruke vannressursloven til å sette krav til kant-
soner mot vassdrag 

·	 Fylkesmannen kan i forskrift sette krav til redusert/utsatt jor-
darbeiding for sårbare områder – dette vil bli vurdert dersom 
tilskuddsordningen ikke fører til økt bruk av tiltakene i prioriterte 
områder

·	 Følge opp gjødselhandtering og dyr i utedrift gjennom juridiske 
virkemidler og forvaltning av produksjonstilskudd i jordbruket.

·	 Systematisk punktkildekontroll i kommunal regi 

·	 Satsing på bioenergi: Stimulere til bruk av halm

Virkemidler

5. Avrenning til vassdrag og kyst
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Utfordringer
Jordbruket er en stor bidragsyter til utslipp 
av klimagasser, spesielt metan (CH4) og 
lystgass (N2O).

Utslipp av lystgass kan blant annet re-
duseres med optimal gjødsling og god 
drenering for å unngå vassmetta jord. 
Innføring av tilskudd til grøfting kan bidra 
til økt grøfting i jordbruket og slik bidra til 
redusert vassmetting av jord. 

Metan kommer for en stor del fra husdyr 
og husdyrgjødsellager. Tiltak som reduserer 
slike utslipp er viktige, men det er ikke lagt 
opp til regionale/lokale tiltak og tilskudd for 
disse programmålene i Nasjonalt miljøpro-
gram.

Det er i foregående programperiode gjen-
nomført et nasjonalt prøveprosjekt om 
tiltak og tilskudd til miljøvennlig spredning 
av husdyrgjødsel. Oppland var ikke del av 
dette prosjektet.

Fylkene kan selv velge å innføre tilskudd til 
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i 
regionalt miljøprogram (nedlegging/nedfell-
ing, bruk av slangeutstyr, rask nedmolding 
og spredning i vår/vekstsesong). Oppland 
får imidlertid ikke økt sin årlige tildeling. 
Kostnadene ved en eventuell innføring 
av dette tiltaket må derfor dekkes ved å 
redusere budsjettet for ett eller flere av 
tidligere innførte tiltak.

Tiltak
• Bruke miljøvennlige spredemetoder
• Sikre god lagring av husdyrgjødsel.
• Informasjonstiltak om miljøvennlige 

spredemetoder

6. Utslipp til luft

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Ingen planlagte virkemidler.

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Tilskudd til grøfting. Innføres med øremerkede midler fra 2013.

Andre 
virkemidler:

·	 Gi støtte til informasjonstiltak om miljøvennlige spredemetoder 
og bruk av husdyrgjødsel.

Virkemidler

Begge foto: Stig Horsberg. Kyr på beite på Soleggen og erosjonsskadet åker.
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Utfordringer
Det finnes varslingstjeneste for skade-
gjørere i plantekulturene (VIPS) og det 
gjøres forsøk for å finne tilpasset bruk 
av plantevernmidler. Det en utfordring å 
tilpasse bruken av plantevernmidler til et 
lavest mulig forbruk som tar hensyn til å op-
prettholde god kvalitet og avling og gi minst 
mulig belastning på miljøet. 

Innen flere kulturer er godkjenningen av en-
kelte midler trukket tilbake og ikke erstattet 
med nye midler. Næringen trenger å finne 
varige, alternative metoder for kulturer som 
ikke lenger har godkjente kjemiske midler 
til plantevern

Tiltak 
• Erstatte kjemisk plantevern med andre 

metoder der en har kjente tiltak som 
alternativ

• Støtte utprøving av alternative metoder 

som kan erstatte bortfall av plantervern-
midler

• Kurs knyttet til autorisasjonsordning for 
kjøp og bruk av plantevernmidler

6. Plantevernmidler

Regionale 
miljøtilskudd:

·	 Tilskudd til ugrasharving (korn)

·	 Tilskudd til hypping/radrensing (potet og grønnsaker)

·	 Tilskudd til flamming (grønnsaker)

Spesielle 
miljøtiltak:

·	 Støtte utprøving av alternative metoder for bekjempelse av ska-
degjørere

Andre 
virkemidler:

·	 Tilskudd til informasjons- og utredningstiltak om alternative 
metoder og redusert risiko ved bruk av plantevernmidler

Virkemidler

Kommunikasjon og kopling av virkemidler
Det utarbeides en informasjonsstrategi 
for regionalt miljøprogram, rettet både 
mot næringsutøverne i jordbruket og for 
å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats mot 
allmennheten. Det etablerte nettstedet 
for Miljøprogram i Oppland videreføres og 
utvikles med supplerende faginformasjon 
og veiledning om tilskuddsforvaltningen.

Samvirkning mellom de regionale miljøtil-
skuddene og SMIL-ordningen må ivaretas 
ved mer systematisk kommunikasjon 
mellom Fylkesmannen og kommunene. 
Kommunene oppfordres til å strukturere 
innholdet i kommunale tiltaksstrategier 
for SMIL-ordningen etter de nasjonale 
aktivitetsområdene i miljøprogrammet når 
tiltaksstrategiene rulleres i 2013. Det forut-
settes også at kommunene vurderer de 
føringene som ligger i Regionalt miljøpro-

gram ved rullering av tiltaksstrategiene. Se 
også punktet om tildeling og bruk av SMIL-
midler i første del av programmet.
Fylkesmannen bør ta initiativ til dialog med 
kommunene og andre aktører om bruk og 
samordning av virkemidlene, bl.a. lovfor-
valtning, prosjekter og informasjonskam-
panjer. 

Det er også behov for se bruken av SMIL-
tilskudd og regionale miljøtilskudd i sam-
menheng med:
• Fylkesmannens informasjons- og ut-

viklingsmidler for miljøtiltak i jordbruket
• Tilskudd til forebygging av rovdyrskader
• Tilskudd til forvaltning av verneområder 
• Kulturminneforvaltningens tilskudd til 

skjøtsel og tilrettelegging av kulturmin-
ner 

• Tilskudd fra Norsk kulturminnefond

Fylkesmannen er videre pålagt å samo-
rdne landbrukspolitiske og miljøpolitiske 
virkemidler i områder der det kan oppstå 
konflikter mellom beiteinteresser og vern 
av rovvilt.  

Fylkesmannens bruk av midler til infor-
masjons-/utredningstiltak om miljø/klima/
kulturlandskap (jf. nasjonalt Klima- og 
miljøprogram) skal støtte opp om målene 
og tiltakene i Regionalt miljøprogram og 
bidra til målrettet bruk av de økonomiske 
virkemidlene. 
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Hamar/Lillehammer, 12.12.2012
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Det er det tradisjonelle landbruket som 
er bærebjelken i næringslivet i mange av 
bygdene i Oppland.
Det regionale partnerskapet er sammen om 
mange satsinger i fylket som har som mål  
å styrke næringsgrunnlag og sysselsetting  
i bygdene. Av større satsinger kan nevnes:

1.
RULL - Rekruttering, utdanning og like-
stilling i landbruket
Prosjektet ledes av Oppland fylkeskom-
mune, og i dialog med det regionale part-
nerskapet og faglaga i landbruket. Arbeidet 
har foregått over flere år og har gitt gode 
resultat; bl.a. har vi i Oppland fått et meget 
ettertraktet voksenagronomtilbud.  
Prosjektet setter fokus på å få flere til å 
søke naturbruksutdanning. 
Økonomisk ramme er ca. 1,6 mill. kr årlig 
som tildeles av LMD og  forvaltes av  
Oppland fylkeskommune.

2.
Inn på tunet
Landbruks- og matdepartementets nasjo-
nale strategi for Inn på tunet er det fastsatt 
følgende mål:
«Å utvikle kvalitetssikrede og samfunns-
nyttige velferdstjenester med gården som 
arena.»

Fylkesmannen i Oppland har gjennom ulike 
prosjektsatsinger de senere åra bidratt til 
å drifte «Inn på tunet Oppland» som en 
betydelig satsing. SSB-telling fra 2010 viser 
at Oppland et det største IPT-fylket. På  
slutten av 2011 ble en ny medlemsorga-
nisasjon stiftet. Den er tilbydernes egen 
videreføring av den næringsrettede delen 
av Inn på tunet-arbeidet.
Fra myndighetenes side prioriteres nå 
arbeidet med kvalitetsstandarder med økt 
mulighet for individ- og brukertilpasning. 

Mål: 
• Å ta vare på eksisterende og øke antallet 

Inn på tunet gårder i Oppland 
• At potensielle kjøpergrupper er godt 

kjent med merkevaren Inn på tunet og 
om mulighetene som ligger i å samar-
beide med landbruket om å løse viktige 
velferdsoppgaver

3. 
Mat og reiseliv 
Samarbeidsplanen “Strategi for lokal-
matsatsing i Oppland for 2013-2016” er 
utarbeidet i regi av Oppland fylkeskom-
mune, Innovasjon Norge Oppland og 
Fylkesmannens landbruksavdeling. Oppland 
har lang og god erfaring med oppbygging 
av gardsmat og bygdeturisme; først Norsk 

Gardsmat, så Norsk Bygdeturisme, deretter 
Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG) 
og til slutt HANEN. I forkant av dette bygde 
Oppland opp god kompetanse på feltet i 
forbindelse med Landbrukets OL-utvalg før, 
under og etter OL i 1994.  

4.
Økologisk landbruk
Her har Oppland og Hedmark en felles 
“handlingsplan for økologisk landbruk i Inn-
landet 2010- 2015” med følgende strategier 
for å nå målet om at 15% av produksjonen 
og forbruk i Innlandet skal være økologisk 
innen 2020.

5.
Forskningsinstitusjoner og FoU 
Bl.a
- Rapport Verdiskaping i landbruk og land-

bruksbasert virksomhet i Oppland  
(Rapport 2012-1). Utført av NILF,  
sammen med Østlandsforskning og 
Trøndelag FoU

- BioForsk og deres arbeid med fjell- 
landbruket og kvalitetsprodukter  
i Valdres

- NINA, Østlandsforskning og høgskole-
miljøets arbeid med næringsutvikling  
i og rundt nasjonalparkene i Oppland.

- Østlandsforskning, bl.a. deres rapport 
om Maten og matressursene i Gud-
brandsdalen (ØF-rapport 03/2012)

Næringssatsinger i Oppland

Vedlegg 1
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Oppland er et viktig landbruksfylke;  
10%-fylke i landbrukssammenheng i landet. 
Vi har 8% av alle landets landbrukseien-
dommer, men under 4% av befolkningen  
i Norge. Ca. 4.800 foretak søker produk-
sjonstillegg, og vi har ca. 1 mill. daa jord-
bruksareal i drift. Gjennomsnittlig jord-
bruksareal per foretak i 2013 var 207 dekar.  
Produksjonen av kumjølk er den økonomisk 
viktigste enkeltproduksjonen i jordbruket i 
Oppland. I 2013 var det slik produksjon på 
26% av foretakene i Oppland. Nedgangen 
i antall mjølkebruk fra 2012 til 2013 var 59 
eller 4,1%. Nedgangen i landet som helhet 
var 5,0%. Antall mjølkeku per bruk i  
Oppland var 23,0 i 2013 (24,3 i landet).
 
Antall mjølkeproduksjonsbruk har gått ned 
fra 2.485 i 2001 til 1.266 i 2013, altså en 
halvering.  Nedgangen i antall mjølkekyr 
har vært ca. 6.800 i Oppland i 12-årsperi-
oden (ca. 19% nedgang), mens økningen i 
antall ammekyr har vært litt over 5.500 kyr. 
Nedgangen i antall mjølkekyr er altså langt 
på veg kompensert av økningen i antall 
ammekyr.  

Vi har betydelige beiteressurser i fylket 
og det ble sluppet 42.330 storfe, 245.716 
søyer og lam, 5.848 geiter og 813 hester 
på utmarksbeite i 2013. Antall storfe på ut-
marksbeite har økt med 17 % siste 12 år, fra 
36.170 i 2001 til 42.330 i 2013. Fôrverdien 
på utmarksbeite utgjør minst 150 mill kr.

Det grovfórbaserte husdyrholdet er bære-
bjelken i mange bygder. Selv om produk-
sjonen holder seg noenlunde begynner 
det å bli langt mellom produsentene 
flere steder.  Men vi har mange sterke 
produksjonsmiljøer som f.eks. støls- og 
mjølkeproduksjonsmiljøet i Valdres, sterke 

Landbruket og verdiskaping i Oppland

Vedlegg 2

Produsentutvikling innen mjølk og sau: 
 

 
 
 
Sau 
Pr. 1.1.2013 var det 113.256 vinterfôra sau i Oppland fordelt på 1311 bruk. Det betyr 86 vinterfôra 
sau pr bruk i gjennomsnitt, og som nevnt totalt nesten 246.000 søyer og lam på utmarksbeite.  
 
 
Mjølk 
Mjølkeproduksjon og mjølkeprodusenter fordelt mellom regionene i Oppland: 
 

Mjølkeproduksjon i 
Oppland 

Ant. produ-
senter 
01.01.2001 

Ant. 
produ-
senter 
01.01.2013 

Dyretall 
01.01.2013 

Andel 
prod-
usenter i 
fylket 

Andel 
dyretall i 
fylket 

Antall 
sluttet 
siste 12 
år 

% sluttet  
siste 12 år 

Nord-Gudbrandsdal 706 360 8 497 28 % 29 % 346 49 % 
Midt-Gudbrandsdal 351 176 4 285 14 % 15 % 175 50 % 
Lillehammer-
regionen 371 184 4 582 15 % 16 % 187 50 % 
Gjøvikregionen 417 205 5 581 16 % 19 % 212 51 % 
Hadeland 108 45 1 315 4 % 5 % 63 58 % 
Valdres 532 296 4 916 23 % 17 % 236 44 % 
Sum 2485 1266 29 176 100 % 100 % 1219 49 % 

 
Tabellen viser en lik trend over hele fylket. I løpet av 12 år varierer avgangen av mjølkeprodusenter 
fra 44 % i Valdres til 58 % på Hadeland. I antall har flest sluttet i Nord-Gudbrandsdal, 346 
produsenter, og færrest på Hadeland, 63 besetninger.  
 
 
Utviklingen i planteproduksjonen har vært slik: 
Produksjon Areal 2013 Endring areal siden 2001 Endring i % 
Korn 183066 daa - 62548 daa -25,5 % 
Grovfor 790475 daa +30633 daa +4,0 % 
Potet 10207 daa -7390 daa -42,0 % 
Grønnsaker 8719 daa +2673 daa +44,2 % 
Frukt og bær 1418 daa -735 daa -34.1 % 
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Oppland: 1200 bruk med ku og 650 
sauebruk borte på 12 år 
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mjølkeproduksjons- og sauemiljøer i  
Gudbrandsdalen. Hele 17 av Opplands 26  
kommuner er definert som fjellkommuner  
(dvs. at 50% av arealet i kommunen ligger 
over 700 moh.), og 62% av jordbruksfore-
takene er lokalisert i disse kommunene. 
Grovfôrbasert husdyrhold dominerer  
i fjellområdene.

Mjølkeproduksjon  
i Oppland

Ant. 
produ-
senter 
01.01.01

Ant. 
produ-
senter 
01.01.13

Dyretall 
01.01.13

Andel 
prod. i 
fylket

Andel 
dyretall 
i fylket

Antall 
sluttet 
siste  
12 år

% sluttet  
siste  
12 år

Nord-Gudbrandsdal 706 360 8 497 28% 29% 346 49%

Midt-Gudbrandsdal 351 176 4 285 14% 15% 175 50%

Lillehammerregionen 371 184 4 582 15% 16% 187 50%

Gjøvikregionen 417 205 5 581 16% 19% 212 51%

Hadeland 108 45 1 315 4% 5% 63 58%

Valdres 532 296 4 916 23% 17% 236 44%

Sum 2 485 1 266 29 176 100% 100 % 1 219 49%

Tabellen viser en lik trend over hele fylket. I løpet av 12 år varierer avgangen av mjølke-
produsenter fra 44% i Valdres til 58 % på Hadeland. I antall har flest sluttet i Nord- 
Gudbrandsdal, 346 produsenter, og færrest på Hadeland, 63 besetninger.

Utviklingen i planteproduksjonen har vært slik:

Produksjon Areal 2013 Endring areal siden 2001 Endring i %

Korn 183 066 daa - 62 548 daa - 25,5 %

Grovfor 790 475 daa + 30 633 daa + 4,0 %

Potet 10 207 daa - 7 390 daa - 42,0 %

Grønnsaker 8 719 daa + 2 673 daa + 44,2 %

Frukt og bær 1 418 daa - 735 daa - 34.1 %

Produsentutvikling innen mjølk og sau:

Mjølkeproduksjon og mjølkeprodusenter fordelt mellom regionene i Oppland:

Kornproduksjonen i fylket har gått tilbake 
de senere åra. Kornarealet var på ca. 
183.000 dekar i 2013 som var 14600 dekar 
eller 7,4% mindre enn i 2012. Sett i forhold 
til 2001 var arealet i 2013 hele 62.500 dekar 
mindre, en nedgang på vel 25%.

Bioenergimiljøet på Hadeland/Land og  
grøntmiljøet på Toten er eksempler på 
sterke produksjonsmiljøer innen plante-
produksjoner og bygdenæringer 

Sau
Pr. 1.1.2013 var det 113.256 vinterfôra sau 
i Oppland fordelt på 1311 bruk. Det betyr 
86 vinterfôra sau pr bruk i gjennomsnitt, og 
som nevnt totalt nesten 246.000 søyer og 
lam på utmarksbeite. 
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Tradisjonelt landbruk

 2009 2010 2011 2012 2013

Region Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000

Nord-Gudbrandsdal 9 902 7 313 7 934 21 5 574 29 7 096

Midt-Gudbrandsdal 14 3 990  4 305 14 4 195 17 7 679 17 7 417

Lillehammer-regionen 15 4 198 9 2 974 9 2 210 10 3 546 12 3 737

Gjøvik-regionen 24 10 291 15 5 526 27 7 080 19 7 321 17 5 920

Hadeland 6 1 795 6 2 468 6 2 199 4 2 328 7 3 406

Valdres 26 6 124 14 4 677 18 5 325 11 4 718 12 5 106

SUM 36 300 27 263 28 943 31 166 32 682

Bygdenæringer

 2009 2010 2011 2012 2013

Region Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000 Antall Kr i 1000

Nord-Gudbrandsdal 1 271 1 250 632 12 3 070 9 1 841

Midt-Gudbrandsdal 7 1 322 6 407 1 173 1 205 5 918

Lillehammer-regionen 2 329 6 1 105 5 681 5 645 4 845

Gjøvik-regionen 9 2 138 11 2 572 10 3 354 10 1 773 7 1 011

Hadeland 1 90 4 527 2 382 4 764 5 1 083

Valdres 5 854 4 255 5 1 041 5 1 628 6 2 311

SUM 6 004 6 116 6 263 8 085 6 926

Bruk av BU-midler til tradisjonelt landbruk  
og bygdenæringer i Oppland 2009-2013

Vedlegg 3

Økologisk godkjent landbruksareal i 
2013 var 29 690 dekar, og totalt utgjorde 
godkjent økologisk areal og areal som var 
under omlegging (karensareal) til sammen 
3,0% av landbruksarealet i fylket. 

Bygdenæringer (tilleggsnæringer) betyr 
mye i Oppland. I 2010 var det i følge SSB’s 
totale landbrukstelling en eller annen form 
for tilleggsnæring på 57% av bruka i fylket. 
NILF’s verdiskapingsrapport har beregnet at 

arbeidsinnsatsen i tilleggsnæringer i fylket 
var 410 årsverk i 2010. Verdiskapingen 
av tilleggsnæringer, definert som brut-
toprodukt, var samme år beregnet til 365 
mill. kr. Blant kommunene var det størst 
verdiskaping på Østre Toten (29 mill. kr), 
deretter kom Gjøvik og Gran, med hhv. 26 
og 21 mill. kr.

Skogbruket i Oppland er sammensatt slik:
Areal produktiv skog:  7,4 mill daa 

Ant. skogeiendommer 
over 25 daa:  10 757 

Gjennomsnitts- 
eiendommen (> 25 daa):  617 daa

Det ble avvirket 1,19 mill. m3 tømmer for 
salg til industri og sagbruk i 2013. Dette har 
en førstehåndsverdi på 345 mill. kr.

Vedlegg 2, forts.
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Regionalt miljøprogram. Søknadsomgangen 2013

Vedlegg 4  

Regionalt miljøprogram. Søknadsomgangen 2013 
 

 

Miljøtema Aktivitetsområde Tiltak Enhet Sats Antall Tilskudd Ant. søkn.

Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap daa 250 252 63 000 92
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap dyreenh / daa 20/15 90 987 658 595 732
Skjøtsel av bratt areal daa 95 101 190 9 613 050 2 568
Drift av beitelag dyr 12/22 320 913 4 193 578 96
Beite i utmark, hest, kastrat og geit dyr 135/605 12 110 4 410 670 790

Utvalgte naturtyper Skjøtsel av slåttemark daa 750 268 201 000 61
Slått av biologisk verdifulle arealer daa 750 751 563 250 83
Beite av biologisk verdifulle arealer daa 170 27 649 3 257 550 447

Husdyr, kulturplanter og 
genressurser Bevaringsverdige husdyrraser dyr 170 3 543 602 310 131

Drift av enkeltseter med melkeproduksjon stk 38 000 347 12 546 000 353
Drift av fellesseter med melkeproduksjon deltakere 41 000 277 1 158 642 92
Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap daa 42 119 340 5 009 256 1 856
Skjøtsel av gravminne stk 750 34 25 500 33
Skjøtsel av gravfelt beite/ slått daa 170/750 186 54 820 24
Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner daa 170/750 118 36 300 31
Ingen/utsatt jordarbeiding daa 65 -185 62 927 6 948 809 391
Fangvekster etter høsting daa 250 0 0 7
Grasdekt vannvei korn / potet m 19 / 31 13 461 281 751 19
Vegetasjonssone korn / potet m 19 / 31 12 555 281 565 25
Utsatt omlegging av eng daa 92 2 855 261 280 56
Ingen/utsatt jordarbeiding daa 60 - 170 34 985 3 632 200 541
Grasdekt vannvei korn m 17 2 370 40 290 12
Vegetasjonssone korn m 17 8 799 149 583 12
Ugrasharving daa 50 493 24 650 16
Hypping/radrensing daa 200 954 190 800 22
Flamming daa 200 1 200 1

Utbetalt 54 060 462

Kulturmiljøer og 
kulturminner

Setring

Automatisk fredede 
kulturminner

Kulturlandskap

Regionalt prioriterte 
kulturlandskap

Opprettholde 
kulturlandskapet

Biologisk mangfold Prioriterte naturverdier

Avrenning til vassdrag og 
kyst

Avrenning, prioriterte 
områder

Avrenning, andre områder

Plantevernmidler
Redusert bruk av kjemiske 

plantevernmidler

Vedlegg 4



     fylkesmannenoppland.wordpress.com
            youtube.com/fylkesmannenoppland
     twitter.com/fylkesmannenopp

Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:

• Landbruksavdeling
• Helse- og sosialavdeling
• Miljøvernavdeling
• Oppvekst- og utdanningsavdeling
• Administrasjonsavdeling

• Samordnings- og beredskapsstab

Bilder hvor fotograf ikke er oppgitt; Fylkesmannen i Oppland sitt bildearkiv.
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