
Regionalt bygdeutviklingsprogram for Vestfold – Overbygning 
 
I Melding til Stortinget 9 (2011-2012) «Velkommen til bords» ønsker Regjeringen å fremme en 
politikk mer tilpasset regionale muligheter og utfordringer. Regjeringen vil styrke det regionale 
handlingsrommet gjennom å legge til rette for at næringsutviklingsmidlene i større grad forvaltes 
regionalt. For å bidra til dette opprettes det Regionale bygdeutviklingsprogram. 
Bygdeutviklingsprogrammet inneholder tre hovedelementer, jfr. figuren nedenfor. 
 

 
 
Regionalt næringsprogram (RNP) 
Regionalt næringsprogram beskriver den regionale satsingen innen landbruksrelatert 
næringsutvikling. Næringsprogrammet fastsetter retningslinjene for bruk av både de fylkesvise 
bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) til utredning og tilrettelegging og de bedriftsrettede BU-
midlene, samt tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket (RLK-midlene).  
 
Regionalt miljøprogram (RMP) 
Regionalt miljøprogram er en videreføring av tidligere ordning, med et forsterket klimaformål. 
Miljøprogrammet ble innført for å øke målrettingen mot de regionale miljøutfordringene i 
landbruket og til bedre synliggjøring av landbrukets samlede miljøinnsats. I henhold til «Velkommen 
til bords» skal miljøinnsatsen i enda større grad målrettes med vekting av kostnadseffektivitet, og 
samtidig i minst mulig grad redusere matproduksjonen da økt matproduksjon er et viktig mål i den 
nye meldingen. 
 
Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) 
Skog- og klimaprogrammet består av ordningene tilskudd til skogbruksplanlegging med 
miljøregistrering og tilskudd til skogsbilveger og drift med taubane og hest. Tilskudd til 
skogbruksplanlegging reguleres av en egen tilskuddsforskrift, og tilskudd til skogsveier og drift med 
taubane og hest reguleres av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
 
 
I «Velkommen til bords» opereres det med følgende fire overordnede mål: Matsikkerhet, Landbruk 
over hele landet, Økt verdiskaping og Bærekraftig landbruk. Noen av målene på landbruks- og 
matområdet er sammenfallende og forsterker hverandre, mens det på andre områder vil være 
dilemmaer og målkonflikter. I Regionalt bygdeutviklingsprogram for Vestfold er målene forsøkt 
balansert slik at forholdene skal ligge best mulig til rette for økt matproduksjon. Tabellen på neste 
side viser hvordan de tre delprogrammene bygger opp mot overordnede mål for landbruks- og 
matpolitikken.   
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Tema: Matsikkerhet Bærekraftig landbruk Økt verdiskaping 

RNP
1
: Målsetning om å øke 

produksjonen av mat. 
Jordvern er en viktig miljøinnsats som 
ikke er definert inn i Nasjonalt 
miljøprogram. RNP fokuserer på at 
landbrukets næringsarealer må 
beskyttes. 

 
Målsetning om å øke bruken av tre. 
Dette vil bidra til en ytterligere lagring av 
klimagassen CO2. 

Fokus på å utnytte landbrukets 
samlede ressurser. 
 
 

RMP: Miljøtiltak som i minst 
mulig grad er 
produksjonsbegrensende 
er vektlagt. 

Program for målrettet innsats mot 
regionale miljøutfordringer, med et 
forsterket klimaformål. 
 
Kostnadseffektive miljøtiltak er vektlagt. 

Miljø, kultur- og landskapskvaliteter 
er viktig for utvikling av produkter for 
opplevelser og rekreasjon m.m. 

RSK:  Skogbruksplanlegging med 
miljøregistreringer gir oversikt over 
skogsområder hvor hensynet til biologisk 
mangfold bør veie tyngst. 
 
Rasjonell adkomst til skogen gir bedre 
muligheter for drifts- og 
foryngelsesmetoder som kan gi positive 
miljøgevinster. 

Et hensiktsmessig skogsveinett bidrar 
til kostnadsreduksjoner knyttet til 
skogsdrift og eiendomsforvaltning. 
 
Erfaring viser at utbedringer av 
skogsveinettet fører til både økt 
avvirkning og økt aktivitet i forhold til 
å bygge opp kvalitetsskog for 
framtiden. 

 
 
Landbrukets ressursgrunnlag 
Landbrukets viktigste oppgave er å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet. For å kunne 
øke matproduksjonen i takt med en økende befolkning vil tilgang på produksjonsarealer være 
avgjørende. I Vestfold har vi et godt jordsmonn og et gunstig klima som gjør at vårt område er blant 
de beste dyrkningsområdene i landet, med gode betingelser for dyrking av matvekster. I store deler 
av landet for øvrig er det lavere arealproduktivitet (ca 2/3 av jordbruksarealet i Norge er grasarealer) 
hvor produksjonen må foredles gjennom husdyr. Produksjonsarealene i vårt fylke er således svært 
verdifulle for norsk matproduksjon.  
 
Matjord, som er grunnlaget for all landbasert matproduksjon, dannes gjennom en svært tidkrevende 
biologisk prosess, der dannelsen av noen få centimeter med matjord kan ta fra flere hundre år til opp 
mot tusen år. Mye av den beste matjorda ligger i umiddelbar nærhet til byer og tettsteder, og 
naturlig nok er det i disse områdene at det er størst press på arealene. Hvert år blir det åpnet for å ta 
i bruk matjord til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette til tross for at matjord (dyrka og 
dyrkbar mark) er en begrenset, verdifull og ikke-fornybar ressurs. I løpet av de siste 40 årene er antall 
dekar dyrket mark per innbygger i Vestfold redusert med nesten 30 prosent.  
 
De dyrkbare arealene, hvor vi også finner de mest produktive skogsarealene, representerer en 
betydelig ressurs med tanke på framtidig matproduksjon. Ved nydyrking av slike arealer kan man 
imidlertid ikke forvente like store avlinger som på godt etablerte produksjonsarealer. Dette har blant 
annet sammenheng med at de beste arealene allerede er dyrket opp, og at det tar tid å få etablert en 
jordstruktur som er gunstig for jordbruksproduksjon. Da det er summen av dyrka og dyrkbar mark 
som utgjør det totale ressursgrunnlaget for framtidig matproduksjon, er det i et langsiktig perspektiv 
ingen løsning å dyrke opp nye arealer som kompensasjon for den dyrka marka som omdisponeres. 
 

                                                           
1
 «Miljø og klima» er ett av fire gjennomgående vurderingskriterium i RNP. Kriteriet skal legges til grunn for 

vurderingen av alle tiltak og bruk av virkemidler.  
 



Regionalt bygdeutviklingsprogram er i utgangspunktet ikke et program for vern av landbrukets 
produksjonsarealer. Vi har likevel valgt å sette fokus på temaet da det er avgjørende både i forhold til 
å kunne øke matproduksjonen, utnytte landbrukets samlede ressurser, samt at jordvern i seg selv er 
en viktig miljøinnsats. Matjord som en begrenset og ikke-fornybar ressurs må løftes fram som et 
viktig tema i alle prosesser som angår arealdisponeringer, ikke minst i Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA).   
 
 
Faktagrunnlag 
Begrepet «regionalt bygdeutviklingsprogram» ble innført da Landbruks- og matdepartementet 
høsten 2011 la fram meldingen «Velkommen til bords». I Vestfold hadde vi på dette tidspunktet 
utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med tanke på revisjon av «Regionale strategier for landbruksbasert 
næringsutvikling i Vestfold 2010-2011». Pågående revisjonsarbeid ble tilpasset ny landbruksmelding, 
og kunnskapsgrunnlaget som forelå ble tatt inn som en egen faktadel i det regionale 
næringsprogrammet (RNP). Del 2 i RNP beskriver status og utviklingstrekk innenfor flere temaer i 
landbruket, og vil således også inneholde nyttig bakgrunnsstoff for både Regionalt miljøprogram og 
Regionalt skog- og klimaprogram. Opplysninger om miljøstatus framgår av Regionalt miljøprogram.  
 


