
Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Telemark 2013  

 
Bakgrunn 

Gjennom Landbruks- og Matmeldinga ”Ta landet i bruk”, ble vi i desember 2011 gjort kjent med 

forventninger om fylkesvise regionale planer for de ulike virkemidlene. Dette ble gjentatt på 

landbruksdirektørmøtet i mars 2012, og LMD fulgte opp med brev om dette i juni og november 2012. 

Bestillingen om regionale program er tydelig, men samtidig er det rom for store lokale tilpasninger og 

egne utforminger. I Telemark er Regionalt bygdeutviklingsprogram og de regionale 

underprogrammene tatt opp til diskusjon i kontaktgruppa 3. oktober 2012. Fylkesmannens 

landbruksavdeling har med bakgrunn i signaler gitt i møtet, utarbeidet forslag til de ulike 

programmene. Utkast ble sendt kontaktgruppa og landbruksforvaltninga i kommunene 30. november 

2012 for innspill. Programmene er videre diskutert i kontaktgruppa 5. desember. Programmene er etter 

innspill fra møtet og innspill fra den kommunale landbruksforvaltninga endelig utarbeidet og sendt til 

LMD 18.12.2012.  

 

Det Regionale Bygdeutviklingsprogrammet (RBU) består av tre hovedelementer: 

 

 Regionalt næringsprogram (RNP) 

 Regionalt miljøprogram (RMP) 

 Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) 

 

De regionale bygdeutviklingsprogrammene skal inneholde regionale planer og virkemidler for å 

fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet. Et overordna mål med 

Regionalt bygdeutviklingsprogram er å styrke og samordne det regionale miljø- og næringsarbeidet.  

 

Telemark Fylkeskommune er i gang med å utarbeide en egen Landbruks- og Matmelding for 

Telemark. Fylkesmannen i Telemark er representert i dette arbeidet både i referansegruppe og 

prosjektgruppe. Samarbeidet er godt og tett. Vi har i samråd med organisasjonene bestemt at 

Landbruks- og Matmeldinga vil være ensbetydende med Telemark sitt Regionale 

Bygdeutviklingsprogram. Landbruks- og Matmeldinga blir utformet etter samme prosesser som er 

anbefalt for RBU, og den vil også ha et overordna fokus på muligheter og utfordringer for 

landbruksnæringa i fylket vårt. Vi ser derfor ikke behov for å lage to parallelle regionale planer i 

Telemark. 

 

Landbruks- og Matmeldinga for Telemark skal etter planen opp til politisk behandling oktober 2013. 

Før dette skjer, skal det gjennomføres forskningsarbeid med fokus på verdiskaping og ringvirkninger 

av landbruket i fylket vårt, og en skal se på rammebetingelsene i landbruket og hvilken betydning 

dette har for næringa. Arbeidet skal utføres av  NILF og Telemarksforskning. Resultatene vil gi nyttig 

bakgrunns- og datagrunnlag til meldinga. Arbeidet med Landbruks- og Matmelding for Telemark 

startet opp i mai 2012. Det er allerede avholdt flere dialogmøter og fagmøter så langt i prosessen.  

 

Fram til Landbruks- og Matmelding foreligger, vil Fylkesmannen i Telemark bare ha et helt enkelt 

regionalt bygdeutviklingsprogram som fungerer som en paraply for underprogrammene. RBU skal 

vise synergier og sammenhenger mellom delprogrammene og annet planverktøy i fylket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fakta og utviklingstrekk for Telemark 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



Samhandling innen satsingsområder og virkemidler 

 

Naturlige fortrinn for visse produksjoner 

 

Frukt 

I Midt-Telemark har vi et godt og stabilt klima svært egnet for fruktproduksjon. Hvert 4. eple som 

selges i butikken stammer fra Telemark. Området har nok areal som kan egne seg for framtidig 

fruktproduksjon, og markedet etterspør norsk frukt til både frisk-konsum og press. Fruktproduksjon 

har et særlig fokus i RNP. Frukt som satsingsområdet er også satt opp i Innovasjon Norge avd. 

Telemark sitt strategidokument, og i Telemark Fylkeskommune sitt handlingsprogram for 2013 knyttet 

til Regional plan for Innovasjon og Næringsutvikling.  

 

Grovfôretende husdyr 
Fylket har store grasarealer og utmarksområder godt egnet for storfe og sau. Beitebruken blir 

imidlertid utfordret av hyttebygging og rovdyr i enkelte områder. Omfanget av sauehold er redusert de 

siste åra. Grovfôretende husdyr og kulturlandskap har fått spesiell fokus i både RNP og RMP. Det er 

en større satsing på sau i Telemark gjennom saueprosjektet ”Sauekjøtt, ja d e gøtt” som skal gå over 3 

år og som startet i 2011 Fylkesmannens landbruksavdeling og Telemark Fylkeskommune finansierer 

prosjektet. Innovasjon Norge har et spesielt fokus på investeringssaker som springer ut av denne 

satsingen.  

 
Spesielle utfordringer i fylket 

 

Rekruttering og kompetanse  

Rekruttering vil ha tydelig fokus i alle satsingsområder i RNP. Rekruttering til landbruket er også et 

overordna mål i strategiplaner og for middelbruken hos Telemark Fylkeskommune og Innovasjon 

Norge.  

 

I Telemark er gjennomsnittsalderen for overtakelse av gårdsbruk ca. 50 år. Ny driver har ofte en faglig 

og yrkesmessig bakgrunn i en helt annen næring. Kompetansen innen moderne landbruksproduksjon 

er svært begrenset. Dagens regelverk og krav til effektivitet utløser store investeringer på mange 

gårdsbruk. Det er nødvendig med god kompetanse for å ha kontroll med økonomien etter slike 

investeringer. Vår RNP vil samhandle med investeringsvirkemidlene til Innovasjon Norge for å plukke 

ut satsingsområder for kompetansebygging og oppfølging.  

 

Søve videregående skole er eneste landbruksfaglige videregående skole i fylket. Skolen har et tett 

samarbeid med landbruksnæringa i fylket. Skolen ønsker å utvikle og tilby kurs og etterutdanning 

innen prioriterte fagområder både for skoleelever og yrkesbønder. 

 

 

Miljø/klima 

Fylkesmannens landbruksavdeling sitter med flere virkemidler som er rettet inn mot miljø og klima. 

Av disse vil vi nevne: 

-  Tiltak for å hindre erosjon, utgraving og forurensning fra jordbruksarealer: RMP og SMIL. 

-  Bygging av skogsbilveger som tåler endrede klimaforhold: RSK. 

-  Stimulere til større bruk av bioenergi: RSK og regionalt program for bioenergi. 

-  Stimulere til god og bærekraftig skogsdrift med fokus på foryngelse: RSK og de kommunale  

    midlene NMSK.  

 


