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4.13 Landbruk (VO nr. 61)
4.13.1 Innledning
Den kommunale landbruksforvaltningen omfatter vedtaksmyndighet som førsteinstans, samt
innstillingsmyndighet for en rekke økonomiske og juridiske virkemidler i landbruket.
Landbrukskontoret er også kontrollmyndighet for ulike tilskuddsordninger. Enheten har også ansvar
for landbruksvikarordningen, klinisk veterinærvaktordning, kommunalt fellingslag for rovvilt samt
natur- og viltforvaltning. Enheten skal jobbe for næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og
bygdenæringer, og er en viktig aktør inn mot arbeidet til Innovasjon Norge. Landbrukskontoret har et
godt samarbeid med næringsmiddel- og foredlingsindustrien og andre landbruksrelaterte FoUvirksomheter i kommunen og regionen, samt deltar i nettverksbygging mellom aktører i regionen.
Enheten betjener om lag 1.700 eiere av landbrukseiendommer, herav 550 aktive jordbruksforetak og
1.100 skogeiere.
Hovedmål:
Landbrukskontoret skal arbeide aktivt for å utvikle og styrke landbruket i hele kommunen gjennom
offensiv næringsutvikling, innovasjon og forvaltning.
4.13.2 Oversiktstabeller
Tabell 4.13.2.1 Personalressurser (årsverk)
Budsjett
31.12.2015
2016
Årsverk samlet
10,09
10,09

Forslag
2017
9,09

Forslag
2018
9,09

Forslag
2019
9,09

Forslag
2020
9,09

I Ringsaker har det vært to kommunalt ansatt landbruksvikarer, men den ene stillingen har vært vakant
de siste to årene. Fra 2017 reduseres antall kommunalt ansatte landbruksvikarer fra to til én. Begge
stillinger har vært finansiert gjennom avtale med landbrukstjenester Hedmark og brukerbetaling.
Avtalen fortsetter i 2017 med en landbruksvikar, og medfører ingen kutt i budsjettrammen til enheten.
Landbruksvikaren ivaretar husdyrbruk og dyrevelferd ved sykdom hos bonde, eller andre kritiske
forhold i en stor og viktig husdyrkommune som Ringsaker.
Tabell 4.13.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
Forslag
2015
2016
2017
Driftsutgifter
10 149
8 889
9 122
Driftsinntekter
4 403
2 832
2 854
Netto driftsutgifter
5 746
6 057
6 268
Investeringsutgifter
0
0
0
Investeringsinntekter
0
0
0
Netto investeringsutgifter
0
0
0

Forslag
2018
9 122
2 854
6 268
0
0
0

Forslag
2019
9 122
2 854
6 268
0
0
0

Forslag
2020
9 122
2 854
6 268
0
0
0

4.13.3 Behovsvurderinger
Med en økende omstillingstakt i landbruket er det viktig at kommunen har kompetanse og kapasitet til
å bidra til at det opprettholdes og videreutvikles et aktivt og robust landbruk i Ringsaker. Landbruket
er ei regulert næring hvor mye av forvaltningen er lagt til kommunen. Landbrukskontoret legger stor
vekt på en klar og forutsigbar forvaltning gjennom de ulike økonomiske og juridiske virkemidlene,
samt en god viltforvaltning.
Satsingsområder
Ringsaker er Norges største landbrukskommune med stor verdiskaping innen produksjon av mat og
tømmer og innen bygdenæringer. Kommunen har et stort ansvar for oppfølging av nasjonale mål for
økt matproduksjon. Den viktigste oppgaven er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet.
Landbruket spiller også en viktig rolle for å sikre miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold,
kulturlandskap, og skogens og jordas funksjon som karbonlager.
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Det er et mål å opprettholde og øke volumproduksjonen innen plante -og husdyrproduksjonene, samt
utnytte produksjonsevnen på skogarealene bedre med mål om økt tømmerproduksjon. Dette må gjøres
på en slik måte at potensialet i jord, skog og bygningsmassen utnyttes optimalt samtidig som at klimaog miljøgevinster oppnås. Et offensivt og sterkt landbruk er avgjørende for hele den landbruksbaserte
industrien i kommunen. Det er et mål at verdiskapningen innen landbruket i Ringsaker i årene som
kommer skal ha større økning enn andre sammenlignbare kommuner og regioner i landet. Videre er
det også et mål å øke verdiskapningen innen bygdenæringer på en slik måte at menneskelige ressurser
og skaperlyst utløses. Satsingsområder er reiseliv, «Inn på tunet» og et større mangfold av lokal mat.
Profilering av landbruket er viktig i denne sammenhengen.
For å nå disse målene er en avhengig av å drive en aktiv næringsutvikling innen tradisjonell landbruk
og ulike typer bygdenæringer. Landbruket i Ringsaker har de senere år hatt en markant
produksjonsøkning, spesielt innen det tradisjonelle landbruket, men også innen lokalmat og reiseliv.
Det er viktig å satse innen de muligheter markedet og ulike trender gir. Kommunen skal også i årene
som kommer, bidra til å øke verdiskapingen og mangfoldet i Ringsaker. Dette vil gjennomføres i
samarbeid med ulike aktører, ulike målrettede prosjekter og med ryddig forvaltning.
I samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter er landbrukskontoret sentral i forhold til et
prosjekt i regionen for å øke verdiskapning og produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Det bygges
også opp en regional merkevare innen storfekjøtt basert på lokale ressurser sammen med Nortura,
Strand Unikorn og storfe-produsenter. Gjennom et fellesprosjekt i regionen har kommunen vært med
på å legge til rette for gode samlingspunkt for lokalmatprodusenter og et nytt nettverk for aktørene.
I samarbeid med grunneiere i fjellet og beitelagene utarbeides det en beitebruksplan for fjellet som
skal sikre en mest mulig optimal utnyttelse av beiteressursene, samtidig som andre interesser i området
ivaretas. Landbrukskontoret har tatt initiativ til gjennomføring av et prosjekt i Furnes og Veldre hvor
dagens bruk av de bygdenære innmarksbeitene kartlegges for å øke utnyttelsen i fremtiden. Fortsatt
sterk fokus på skogkultur og ungskogpleie med gode skogsbilveier for å sikre ny fremtidig
produksjonsskog, vil være vesentlige satsingsområder. God vekst i skogen er også vesentlig i et
klimaperspektiv. Fjorårets elgbeitetaksering fortsetter med den hensikt å ha et enda bedre
beslutningsgrunnlag for å sikre god forvaltning av kommunens elgstamme.
Landbruket står overfor store utfordringer samtidig som norsk matproduksjon og skogbruk har et stort
potensiale i årene som kommer. Dette potensialet skal kommunen bidra til å utnytte i samarbeid med
gårdbrukere, ulike fagmiljøer, næringsmiddel- og foredlingsindustri og landbruksrelaterte FoUvirksomheter i regionen.
Det legges opp til å benytte enhetens mindreforbruk fra tidligere år for å stimulere til økt
næringsutvikling innen tradisjonell landbruk og bygdenæringer, der Ringsaker har et betydelig
potensiale.
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4.13.4 Resultatmål – styringskort
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Dialog med brukerne
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning
Tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse
Medarbeiderskap
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett
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Målemetode/kilde

Mål

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
Ind./5,0

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

Brukerundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
3,0 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

