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Hovudmål i St.prp. Nr 1 (2006-2007)

• ”Ein landbruks- og matpolitikk som held 
ved lag eit levande landbruk over heile 
landet. Politikken skal gi grunnlag for 
auka verdiskaping og livskvalitet basert 
på ei bærekraftig forvalting av 
landbrukets og bygdenes ressursar”
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Virkemidlene i landbrukspolitikken

• Grensevern – en forutsetning for et 
multefunksjonelt landbruk

• Generelle støtteordninger
• Miljøvinkling – Miljøprogrammer

– Nasjonalt
– Regionalt 
– Kommunale virkemidler

• Miljøplan på alle bruk
• Næringsutvikling

– Tradisjonell 
– Nye næringer - nyskaping



4

”Landbruk – mer enn landbruk” (1)
- areal- og bygningsressurser
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Ta landet i bruk!

Landbruks- og matdepartementets strategi
for næringsutvikling 2007-2009

•Verdiskapingsprogram for mat
•Verdiskapingsprogram for tre
•Bioenergiprogram
•Nasjonal reiselivssatsing
•Sentrale bygdeutviklingsmidler
•Fylkesvise 
bygdeutviklingsmidler
•Økologisk landbruk, nasjonale 
prosjekter og helkjedeavtaler
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Nasjonale satsingsområder og mål

• Mat – mål: Økt verdiskaping basert på råvarer fra 
det norske landbruket

• Økologisk produksjon – mål:15 prosent av 
matproduksjonen skal være økologisk i 2015

• Trevirke – mål: Økt bruk av tre og økt 
lønnsomhet i hele verdikjeden

• Bioenergi – mål: Økt sysselsetting og økte 
inntekter innenfor landbruket, og i tilknyttede 
virksomheter

• Reiseliv og opplevelsesproduksjon –
mål: Økt bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på
mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser

• Inn på tunet – mål: Økt lønnsomhet gjennom 
langsiktige avtaler for gode kvalitetssikrede tjenester

• Annen grønn vare- og 
tjenesteproduksjon

- men alle typer lønnsom næringsutvikling med 
utgangspunkt i gårdens ressurser bygger opp 
under hovedmålet for landbrukspolitikken
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Regionale strategier for næringsutvikling
-mulighet for skreddersøm

• Økt regionalt ansvar
• Regional samarbeidsmodell, 

FM, IN, FK, 
næringsorganisasjonene i 
landbruket m.f.

• Grunnlag for å prioritere 
prosjekter regionalt

• Mulighet til å se virkemidler 
mer i sammenheng 



8

Drivkrefter - Røros
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Oppnådde resultater

•Sterk regional satsning på mat
•Sterke samarbeidsrelasjoner og synergier mellom reiseliv, 
handelog matproduksjon.
•Fra idealisme til kommersiell virksomhet
•Smakeriet og Rørosmartnaen.
•Årets lokalmatbutikk - Coop Røros.
•Etablering av Rørosmat AS – som sikrer rasjonelle og 
effektive løsninger innen salg, markedsføring, logistikk osv.
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Drivkrefter - Valdres
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Rakfisk fra Valdres

•Historien
•6 produsenter etablerer en produsent-

sammenslutning.
•Produktutvikling

–Bruksområder, oppskrifter og 
tilgjengelighet.
–Mild, lagret og vellagret.
–Vakumpakket og ferdig filetert.

•Kvalitetssikring 
•Opprinnelsesmerking, Beskyttet 
betegnelse
•Design og emballasje
•Rakfiskfestival
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Festival med 20.000 besøkende 

”Den 15. rakfiskfestivalen er i havn, og enda en gang er alle 
stående rekorder erstattet med nye. Arrangøren Fagernes 
Handelsstands Forening regner med at godt over 20.000 
mennesker besøkte festivalen i år.”

Tilleggsaktiviteter:
- lokalmatmarked, med regionale lokalmatleverandører
- tilbehør, flatbrød, poteter, rømme osv.
- konkurranser – folkets favoritt og fagjury
- rakefisk akevitt (3500 flasker ”rives bort i løpet av 2 timer”)
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http://www.visitnorway.com/templates/NTRlistArticles1Col2LevelLocalMenu.aspx?id=156012
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KULTURLANDSKAP:

• Historiebok

• Identitet 

• Kulturarv

• Biomangfold

• Rekreasjon

• Opplevelser 

• Reiseliv - turisme 

• Næringsutvikling

• Trivsel !
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Kulturlandskap politisk mål:

Spesielt verdifulle 
kulturlandskap
skal dokumenteres og få en 
særskilt forvaltning 
innen 2010

Områder som gror igjen må
skjøttes med tanke på både 
næringsmessig bruk og 
rekreasjonsverdi
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Kommunale miljømidler

Regionalt miljøprogram

Nasjonalt miljøprogram
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Estetikk i kulturlandskapet

• Gamle bygninger uten bruk…
• Nye bygninger til framtidens landbruk…
• Rundballer……….
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Jordvern politisk mål :

• Den årlige omdisponeringen av de 
mest verdifulle jordressursene skal 
halveres innen 2010



21

Et levende landbruk med et attraktivt 
kulturlandskap
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Hva skjer?

•www.dep.no/lmd/
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