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Innspill til melding om jordbruksnæringen
Fylkesmannen i Østfold stiller seg bak innspillet som tidligere er levert i høringsmøte den
12.01.16 av Landbruksdirektørenes Arbeidsutvalg.
I tillegg ønsker vi å understreke noen av de utfordringene som ble tatt opp i innspillet, og
også legge til noen utfordringer som er særlige for Østfold.
Østfold er opptatt av at meldinga tar opp i seg de «nye begrepene» bioøkonomi og «Det
grønne skiftet», og gjør de til «sine». Landbruket ER nettopp disse begrepene. Det må vi
utnytte til landbrukets fordel. Landbruket vil spille en viktig rolle i forhold til
fastlandsøkonomien.
Vi støtter også særlig opp om innspillet vedrørende trippel definisjonen av begrepet
«bærekraftig landbruk», der både miljø, samfunnsansvar og driftsøkonomi inngår. Vi
oppfordrer til at meldinga ser hele dette bildet. Et våtere og villere klima vil kreve økt
innretting av miljøvirkemidlene, for å få gjennomført tiltak for å redusere utslipp av
klimagasser, og tilpasse landbruket til et mer ekstremt vær. Det vil bli økt behov for støtte til
investeringer og omlegging til fornybar energi. Vi er avhengig av en langsiktig politikk for å
sikre matproduksjonen i Norge i en situasjon med mer usikker tilgang fra verdensmarkedet
Nedgangen i korndyrkingen i våre områder fortsetter. Dette ser vi på med bekymring. I
Østfold ser vi en tydelig økning av grasareal med miljøstøtte på bekostning av kornareal. Det
kan være en ønsket utvikling i forhold til miljømålene, men er en målkonflikt opp mot økt
matproduksjon. Videre kan denne utviklingen være starten på en rekanalisering med økt
melkeproduksjon i våre områder. Denne målkonflikten er vi opptatt av at drøftes. Videre
foreslår vi at det lages en handlingsplan for økt kornproduksjon.
Jordvernet må høyt på dagsorden. Vi forventer at ambisiøse målsettinger settes og følges
opp. Det vil også være behov for forsterket fokus på jordvern og arealøkonomisering i
planarbeidet i kommuner, og også innenfor infrastruktur og utbygging. Økt innsats med fokus
på informasjon og kunnskap hos aktørene er viktige tiltak.
Vi er glade for signalene fra ministeren om økt satsing på rekruttering til landbruket. Vi mener
utdanningsinstitusjonene i landbruket har, og bør fortsatt ha en sentral rolle i dette arbeidet,
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En økt satsing på rekruttering må ha fokus på landbruksskolene og økt kunnskap om
matproduksjon.
Økt verdiskaping er viktig. Fylkesmannens landbruksavdeling opplever samarbeidet med
Fylkeskommunen og Innovasjon Norge som svært godt, videre har vi god dialog med
næringa. Gjennom det gode samarbeidet i Partnerskapet opplever vi både økt samhandling
og forståelse for hverandres utfordringer, og at utviklingsmidlene brukes på best mulig måte
innenfor fylket og på tvers av fylker. Vi oppfordrer til at Partnerskapet fortsetter som et viktig
forum for verdiskaping og samarbeid.
Fylkesmannen i Østfold har store ambisjoner for landbruket og økt verdiskaping i landbruket i
vårt fylke. Vi ser frem mot ei landbruksmelding som gir oss gode verktøy og målsettinger for
fremtiden.
Lykke til med arbeidet!

Med hilsen
Nina Glomsrud Saxrud
landbruksdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent

