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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Høringssvar - ny folkehelselov fra  
Landbruks- og matdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet ser positivt på at en av målsettingene med 
samhandlingsreformen er at det skal  
satses mer på forebygging for å redusere sykdom og å øke egenmestring, og 
at dette også skal gjenspeiles i de  
nye lovene som nå utarbeides. 
  
Vi er enig i at det er viktig med en tverrfaglig tilnærming til 
folkehelsearbeidet og at alle sektorer i samfunnet bør  
drive med folkehelsearbeid og samarbeide på tvers av sektorene. Det er 
videre nødvendig at folkehelsearbeidet  
får en politisk behandling gjennom de alminnelige planprosessene i 
kommunene. 
  
Det står i notatet at et effektivt folkehelsearbeid må utøves i alle 
samfunnssektorer og i felles innsats på tvers av  
sektorene. Vi vil understreke at flere departementer og statlige etater 
utenfor helsesektoren har oppgaver på  
folkehelsefeltet, og at disse har en viktig rolle i å understøtte 
kommunesektoren i deres folkehelsearbeid..  
Landbruket er sammen med en rekke andre, viktige bidragsyter i dette 
arbeidet. 
  
Matproduksjon 
Det vises i høringsnotatet til at Landbruks? og matdepartementet 
forvalter primærproduksjon av landbruksvarer  
som inngår i matproduksjon og ivaretar herunder mattrygghets? og 
matforsyningsperspektivet. Produksjon og bruk  
av trygg og næringsrik mat er avgjørende for helsetilstanden i 
befolkningen.¨ 
  
Vi vil i tilknytning til dette notatet peke på kunnskap, produksjon og 
tilberedning av mat som en viktig del av arbeidet  
med å forebygge sykdom. Det er viktig at både skoler og barnehager blir 
sentrale aktører i dette arbeidet. Vi vet at  
det er stadig mindre kunnskap i befolkningen om norsk matproduksjon. Det 
er derfor nødvendig å nå barn og  
ungdom med informasjon om dette. Dette kan være i form av 
informasjonsarbeid, men også som gårdsbesøk for  
skoleklasser og barnehager.  
  
Tjenester innen helse og omsorg – Inn på tunet  
Landbrukssektoren har også mye å bidra med innenfor bl.a. pleie og 
omsorgssektoren.”Inn på tunet” er et  
tilrettelagt tilbud på gårdsbruk som omfatter tilbud til alle 
aldersgrupper. Tilbud som Inn på tunet/grønn omsorg er et  



velprøvd tilbud som har gitt gode resultater blant grupper i alle aldre. 
Det er i dag om lag 850 gårdsbruk fordelt på  
store deler av landet, som tilbyr slike tjenester. Dette er i hovedsak et 
tjenestetilbud som foregår i nært  
samarbeid med oppvekst/skole-, helse-, omsorgs- og sosialsektor i 
kommunen. 
  
Arbeids og velferdsetaten (NAV) har utarbeidet en egen veileder for Grønt 
Arbeid, som er et av NAV `s tilbud for  
mennesker med psykiske lidelser.I regi av Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse er det gjennomført  
prosjekter med dagtilbud på gård til aldersdemente. ”Inn på Tunet” bør 
derfor være tiltak som vil passe godt inn i  
både Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015. Det er utviklet et eget 
kvalitetssikringsverktøy og en status for  
kunnskapsbehov og forskning. 
  
Gårdbrukeren  
Bønder er en høyt utdannet yrkesgruppe. Mange gårdbrukere har i dag en 
utdanning i tillegg til det å være bonde.  
Vi vet gjennom undersøkelser at mange gårdbrukere har kompetanse innen 
helse og omsorg, skole etc.   
Gårdbrukere er derfor en viktig ressurs når framtidens 
omsorgsutfordringer skal løses.   
  
Lokalsamfunn 
I framtiden må en tenke seg nye måter å organisere helsetjenestene på, 
Inn på tunet kan være en innovativ løsning  
å møte utfordringene på for flere brukergrupper. Ved å bruke gården, 
bruker en også lokalsamfunnets ressurser i  
helse og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element. Aktive 
lokalsamfunn med et bredt kultur – og tjenestetilbud  
er viktig i et forebyggende perspektiv. I framtiden kan en se for seg mer 
bruk av landbruket og bygdas samlede  
ressurser i et folkehelseperspektiv. Det viset til Stortingsmelding 39, 
om distrikts? og regionalpolitikken, og at god  
samfunnsutvikling er avhengig av menneskelige ressurser, så vel 
helsemessig som intellektuell, kulturell og sosial  
kapital hos innbyggerne. 
  
Kulturlandskapet 
Kulturlandskapet er for mange et hverdagslandskap. Det er her man ferdes 
til og fra jobb, det er denne utsikten  
man har fra kjøkkenvinduet, og det er her man trener. Dette er et viktig 
element i framtidens omsorgsutfordringer.  
Det er her folk bor og det er derfor viktig å legge til rette nærområder 
med tanke på at folk både skal bruke dem.  
Landbruket gjennom skjøtsel av kulturlandskap og kommunen gjennom 
arealforvaltning er viktige i denne  
sammenhengen. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 
viser sammenhengen mellom  
menneskers helse og grøntarealer. Gjennom kommunenes reguleringsplaner 
bestemmes i stor grad folk flest sin  
reelle adgang til aktiv bruk av naturen rundt der de bor og dermed også 
mulighetene for å ta vare på helsa med en  
mer aktiv livsførsel. Ettersom svært mange lidelser i dag er 
livsstilsbetinget, vil en helhetstenking fra kommunene  
påvirke årsakene til svekket folkehelse på en god måte. 
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