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INNSPILL TIL REGIONALT BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM 2018

Regionrådet for Fjellregionen er opptatt av å være en aktiv pådriver for å bidra til gode rammevilkår
for en positiv samfunnsutvikling i Fjellregionen. I den sammenheng benytter vi muligheten til å
komme med innspill til regionalt bygdeutviklingsprogram som Fylkesmannen i Hedmark og Oppland
skal utarbeide i fellesskap.
I vår strategiske plan står følgende:
Delmål:
Befeste Matregionen Røros som det fremste mat- og landbruksområdet i landet, med Røros som
nasjonal lokalmathovedstad.
Strategi:
Aktivt arbeide for å synliggjøre potensiale og verdien av landbruket i regionen, rammebetingelser
som opprettholder bruksstrukturen og øker verdiskapningen i hele verdikjeden innen landbruk og
mat.
I denne forbindelse har Fjellregionen utviklet en matstrategi som legges ved.

Tilbakemeldingen fra politisk ledelse i våre kommuner er at det eksisterende
bygdeutviklingsprogrammet har truffet bra både med tiltak og fordelingsnøkler. Det er viktig å ta
utgangspunkt i det som fungerer bra og se på hva det er ønskelig å endre for å bidra til en ønsket
utvikling.
Følgende punkter spilles inn:
•

•

Det er flere stortingsmeldinger hvor jordbruk(setring, tilleggsnæringer, turisme),
kulturlandskap, kulturminner og utmark blir løftet opp med noen tilhørende tiltak. Det er
viktig å se disse i sammenheng med dette arbeidet slik at det ikke blir doble
tilskuddsordninger. SMIL-midler er også en del av dette.
Av landbrukspolitiske innspill har regionrådet for Fjellregionen spilt inn til andre fora at:
o Det er viktig å utnytte tilgjengelige grovforressurser i utmark. Vi har nasjonalt viktige
og gode beiteområder som må prioriteres som beiteområder.
o Vi har mye tilgjengelige dyrkingsressurser
o Setring er noe vi ønsker det satses på fordi det er en viktig del av kulturlandskapet i
enkelte våre områder, utnytte areal langt unna bygdene, utnytte utmarksareal og
kan gi grunnlag for turisme.
o Vi har sterke produsentmiljøer som et viktig grunnlag for videre eksistens og utvikling

o
o
o
o

Det må satses mer på mellomstore bruk. Vi legger ved en utregning vi fikk gjort av
VEKSTRA i fjor om økonomien i mellomstore mjølkebruk versus store mjølkebruk.
Landbruket settes under press i klimaspørsmål, og det er viktig å gjøre gode effektive
klimatiltak.
En økt satsing på økologisk landbruk er viktig for vår region for en ytterligere
verdiskaping gjennom Rørosmat.
Skogskjøtsel og ungskogpleie er viktig for å åpne opp våre attraktive kulturlandskap.
Kan flistilskudd av bjørk frigjøre flere beiteområder som preges av gjengroing? Det
kan også unyttes gjennom Holmen biovarme og Glommen som har en aktiv satsing
på dette.

Vi vil også benytte anledningen til å gi Fylkesmannens landbruksavdeling honnør for måten dere
kombinerer tilsynsrollen og utviklerrollen. Vi mener dette er nyttige erfaringer å dra med seg i
arbeidet med det nye Innlandet hvor en regionvis og kommunevis får tildelt prosjektmidler for å
bidra til en ønsket utvikling både ut fra deres faglige synspunkt, men ikke minst fra ønsker som
kommer fra næringa og de enkelte landbrukskontorene om hvor og hvordan man bidra. Når de
enkelte landbrukskontorene gis anledning til å sitte i «førersetet» for prosjektgjennomførelsen, så
bidrar dette også til viktig kunnskap i utviklerrollen. Vi håper dere bringer dette videre inn i
utformingen av oppgaveløsning i den nye regionen.
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