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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 
 
Den første landbruksplanen for Eidsvoll ble utarbeidet av Eidsvoll kommune, Landbrukskontoret i 
1994-1995. Den ble utarbeida som en delplan til Strategisk næringsplan for en periode på 10 år fra 
1995 til 2005, og ble revidert 1997 i forbindelse med innarbeidelsen i Strategisk næringsplan.  
 

Det er nå gått 10 år, og det er skjedd store endringer i rammebetingelsene for landbruket, med derav 

følgende tiltakende strukturendring. I tillegg er kommunen blitt delegert ny myndighet vedrørende 

fordeling av økonomiske virkemidler, og i saker etter bl.a. jordloven og konsesjonsloven. Fra 

regjeringshold legges det opp til at kommunen skal ta et stadig større ansvar for landbrukspolitikken, 

som et ledd i styrkingen av det lokale selvstyret. Det er derfor sannsynlig at kommunen i framtida får 

ennå flere landbrukspolitiske virkemidler til rådighet.  

 

Landbruksplanen er derfor moden for avløsning, og hovedutvalget for kultur og næring ble derfor den 

21. januar 2005 forelagt en sak (nr. 12/05) der det ble foreslått vedtatt å utarbeide en ny 

landbruksplan, hvorpå hovedutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:  

”Hovedutvalget ber om å få en sak angående problemstillinger/utfordringer for drøfting og 

målfastsettelse. Drøftingen/målutarbeidelsen skal danne grunnlag for det videre arbeidet med denne 

landbruksplan.”  

 

1.2  Formål 
 
Formålet med å utarbeide en ny landbruksplan for  Eidsvoll er å utforme en landbrukspolitisk plattform 
for Eidsvoll kommune, herunder å  
1. legge rammene for kommunens utøvelse av den myndighet kommunen har fått, og kan få seg 
delegert på landbruksområdet,  
2. sette opp mål og tiltak for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket i Eidsvoll, og  
3. definere funksjon og arbeidsområde for seksjon for landbruk og næring i planperioden.  

 

1.3  Organisering 
 

Seksjon for landbruk og næring har utført det praktiske arbeidet med planen. Hovedutvalget for kultur 
og næring har fungert som styringsgruppe for arbeidet, og har hatt planen oppe til behandling på flere 
stadier i planprosessen.  
 
Det tas sikte på å rullere planen en gang i hver valgperiode, dvs. hvert fjerde år.  

 
 

2 LANDBRUKET I EIDSVOLL – DAGENS SITUASJON 
 

2.1 Jordbruket 
 

2.1.1    Klimatiske forutsetninger 
 

Eidsvoll kommune, med unntak av områdene helt ned til Mjøsa og i de høgereliggende områdene av 
Feiring og Morskogen ligger i klimasone 5 som for øvrig dekker store deler av Akershus. Lokalklimaet 
varierer selvsagt noe fra sted til sted, men det meste av kommunen ligger dermed i et område hvor 
dyrking av matkorn klimamessig er mulig. 
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2.1.2   Jordbruksarealet  

 
2.1.2.1 Totalareal, jordarter, arrondering, kvalitet 

 
Løsmasseavsetningene, dvs. de masser som fra naturens side dekker fjellgrunnen, er med og danner 
grunnlaget for all biologisk produksjon i landbruket. Løsmassene i Eidsvoll kan grovt sett deles inn i 5 
typer etter hvordan de er danna (avsatt): 
 
1) Morene: Avsatt under og på sidene av breen under siste istid, med varierende tykkelse og 

sammensetning. Tynne morener finnes i åsene og er for det meste skogkledde. Enkelte steder er 
morenelaget tykkere og gir grunnlag for jordbruk. Dette er for det meste god jord, men den 
karakteriseres med at den stedvis er grunnlendt, steinrik og oppstykket, dvs. dårlig arrondert. 
Områdene med grunnest jord og dårligst arrondering egner seg kun til grasproduksjon. Dette er 
særlig tilfellet i Gullverket og mange steder i Feiring. I Åsleia, på Morskogen og flere steder i 
Feiring er morenejorda også godt egnet til kornproduksjon. Det er hovedsakelig for mye stein her 
til moderne fullmekanisert potetproduksjon. Klimaet på Morskogen og langs Mjøsa i Feiring gjør 
arealene her egnet til frukt- og bærdyrking. Jordbærdyrking var tidligere en viktig næring i Feiring.  
   

2) Breelvavsetninger: Sand og grus avsatt foran breen av smeltevannet fra denne ved slutten av 
istida. Finnes på Minnesund, Dokkenmoen og fra Råholt/Hjæra/Haga/Våler og sørover.   Dette er 
hovedsakelig flate arealer som fra naturens side er godt arrondert. De har imidlertid den ulempen 
at de er tørkesvake. Med vatning er disse arealene særdeles godt egna til alle aktuelle 
produksjoner, da særlig poteter, grønnsaker og bær, dvs. ”radkulturer”. Unntaket er de mest 
steinrike arealene lengst nord på Minnemoen og sørover mot Dal stasjon. Det mest tørkesvake 
arealet, dvs. Minnemoen er godt dekket opp av vatningsanlegg.  
 

3) Hav- og strandavsetninger: Leire, silt og sand avsatt under marin grense (ca 200 moh.) dvs. i 
havet som gikk inn til brekanten på slutten av siste istid. Det finnes på Østsida mellom skogen og 
Vorma, i  Midtbygda fra Dokken til Råholt/Hjæra/Haga/Våler, og på Vestsida fra Bårlidalen til 
Bårstad. Stedvis større flate områder, men hovedsakelig ravinelandskap med små flater med 
ravinedaler mellom. Arronderinga er opprinnelig svært varierende, men er bedret mye med 
bakkeplanering. Jordkvaliteten varierer fra den 
mest yterike jorda der det ligger et tynt lag 
finsand oppå leira via noe mer rålendte silt- og 
lettleiresletter til bakkeplanert mellomleire uten 
matjord. Leirbakkene i ravinene var for øvrig i 
hestens tidsalder de beste arealene for 
korndyrking da de var ”opplendte”, dvs. ikke 
hadde behov for drenering. Disse er i dag enten 
igjengrodd, lagt ut til beiter eller bakkeplanert.  
Arealene er godt egnet til korn- og 
grasproduksjon. Der jorda er sandig nok er 
poteter og grønnsaker også aktuelt. Vatning er 
som regel ikke nødvendig, med unntak av på de 
mangelfullt matjordbelagte, bakkeplanerte 
arealene, som for øvrig egner seg godt til 
grasproduksjon og høstkorndyrking. Vårkornet er 
her utsatt for sterkt varierende avlinger.  
 

4) Elveavsetninger: Sand avsatt av elvene etter 
siste istid. Stedvis på begge sider av Vorma 
mellom Sundet og Minnesund. Stort sett godt 
arronderte, men tørkesvake sletter. Her finnes 
ikke stein. Ellers er forholda som på breelvavsetningene.  
 

5) Myr: Spredt over hele bygda, stort sett i skogområdene. Kun små områder er oppdyrket, 
Ulvinmyra og noen flekker rundt omkring. Arealene er stort sett rålendte og krever stadig 
vedlikehold av grøftesystemer for å kunne gi avling. Stort sett bare egnet til grasproduksjon.  

 
Totalt er det ca 50.900 daa jordbruksareal i kommunen, dvs. ca 11 % av det totale landarealet på 
456.000 daa. Dette arealet fordeler seg på de ovennevnte typer slik figur 1. viser. 

Figur 1: Jordbruksarealet fordelt på 
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2.1.2.2 Eiendommer og driftsenheter 

 
Landbrukseiendommene i Eidsvoll kommune er i gjennomsnitt små i romerikssammenheng. Det har 
tradisjonelt sett vært få virkelig store bruk sammenlignet med f.eks. i Nes.  
Landbrukstellinga fra 1989 viser dette forholdsvis klart (Figur 2). Eiendomsstrukturen har endret seg 
forholdsvis lite etter dette, selv om det de seinere åra er solgt en del landbrukseiendommer som 
tilleggsjord. I 1989 ble det registrert 646 eiendommer med over 5 daa jordbruksareal. Disse fordelte 
seg slik: 

Figur 2: Landbrukseiendommer etter størrelse på jordbruksareal
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Det var altså kun 31 eiendommer over 300 daa. Tilsvarende tall var for Nes og Ullensaker hhvis. 141 
og 99. Vi har ikke nøyaktige tall for situasjonen i dag, men antallet har nok økt litt de siste 15 åra.  
 
Som vi ser er det svært mange landbrukseiendommer i Eidsvoll. Det karakteristiske er imidlertid at 
svært mange leier bort jorda si til andre. I 1989 var I følge Landbrukstellinga snaut 16.000 daa 
bortleid. I 2006 hadde dette tallet steget til ca 24200 daa.  
 
Pr. 1.8.2006 er det 200 registrerte driftsenheter som driver i gjennomsnitt ca 255 daa jordbruksareal. 
Figur 3 viser hvordan disse fordeler seg etter størrelse: 

Figur 3: Antall driftsenheter etter størrelse på jordbruksarealet (Fra 

prod.till.søknader 1.8.2006)
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2.1.2.3 Dagens arealfordeling 

 
Figur 4 viser hvordan den fulldyrka jorda i Eidsvoll, i alt ca 45700 daa, ble drevet i 2006: 
 
 

Figur 4: Arealfordeling i daa av ulike vekster i 2006

 (Fra prod.till.søknader 1.8.2006)
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Som vi ser, er det korndyrkinga som dominerer i Eidsvoll med ca 62 % av det fulldyrka areal. En 
stadig økende del av dette er matkorn. I forhold til mange andre kommuner i Akershus er imidlertid 

engarealet betydelig med ca 33 % av fulldyrka areal i 
tillegg til ca 4600 daa beite og ca 600daa overflatedyrka 
jord (jord som kan høstes maskinelt, men ikke pløyes til 
full dybde (20 cm)). 
Som nevnt over er de vatna sandjordsområdene godt 
egna til radkulturer, derav såpass mye poteter og 
jordbær. Det dyrkes derimot ikke lenger grønnsaker av 
betydning i Eidsvoll.  
”Annet areal” er hovedsakelig grønngjødsling og brakk i 
forbindelse med økologisk korndyrking.   
 
 

 

2.1.3     Husdyrproduksjon 
 

2.1.3.1 Arter og antall 
 
Eidsvoll er fortsatt en betydelig husdyrkommune i Akershussammenheng. Tabell 1 viser dyretallet pr 
1.1.2006:  
 

 

Tabell 1: Dyretall i 2006 (Fra produksjonstilleggssøknader 2006): 

Mjølke-
kuer 

Amme-
kuer 

Ungdyr Avls-
purker 

Slakte-
gris 

Vinterfôra 
søyer 

Lam på 
beite  

Slakte-
kylling 

Høner 

573 383 1.531 258 8.800 3.800 4.579 111.090 7.765 
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Det spesielle med Eidsvoll i forhold til nabokommunene er det omfattende saueholdet. 
Mjølkeproduksjonen ligger på nivå med Nannestad, Ullensaker og Nes, mens fjørfeholdet er lite 
omfattende. 
 

2.1.3.2 Besetningsstruktur og fordeling i kommunen 
 
Tabell 2 viser antall bruk med de forskjellige husdyrslaga samt gjennomsnittlig besetningsstørrelse. 
 

Tabell 2: Antall bruk med husdyr/ gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

 Mjølke-
kuer 

Amme-
kuer 

Avls-
purker 
(>5) 

Slakte-
gris 
(>40) 

Vinter-
fôra sauer 

Lam på 
beite  

Slakte-
kylling 

Høner 
(over 20) 

Antall 
besetninger 

27 29 7 17 63 49 1 4 

Gj.snittlig 
Dyretall 

19,8 12,7 34,7 518 60 89 111.090 1.922 

 
Noen brukere har flere husdyrslag. Antall bruk med husdyr er derfor færre enn 
summen av antall besetninger. Pr 1.1.2006 var det husdyr på 124 gardsbruk i 
Eidsvoll.  
 
Mjølkeproduksjon:  
Antall mjølkeprodusenter har blitt nær halvert de siste 10 åra. I 1996 hadde 55 
produsenter til sammen 4 067 550 liter i mjølkekvote. Kjøp og salg av 
mjølkekvoter har ført til at gjennomsnittskvoten og besetningsstørrelsene har økt.  
Gjennomsnittlig mjølkekvote er i 2006 på 112.573 liter mot et landsgjennomsnitt 
på ca 100 000 liter. 1.1.2006 var samla mjølkekvote 3 264 619 liter.  
Mjølkeproduksjonen er litt ulikt fordelt i kommunen. Hovedtyngden finnes i midt- og sørbygda.   
 
Spesialisert storfekjøttproduksjon (ammekuer): 
Denne har ikke noe stort omfang i kommunen og karakteriseres av små besetninger, og at den drives 
i kombinasjon med annet dyrehold (f.eks. mjølkeku eller sau) eller kornproduksjon. Noen tidligere 
mjølkeprodusenter driver fortsatt kjøttproduksjon, og ammekutallet har økt en del de siste 10 åra.   
 

Gris: 
Også her har antall besetninger blitt sterkt redusert det siste 10-året, mens 
besetningsstørrelsen har økt. Til sammenligning hadde 27 bruk mer enn 5 
purker i 1998, med et gjennomsnitt på 17 purker. Den samme utviklingen har 
vi sett når det gjelder slaktegris.  
 
 

 
Sau:  
Utviklingen i saueholdet skiller seg litt fra de øvrige produksjoner. Her har 
antall besetninger hatt en svak økning de seinere år. Samtidig har sauetallet 
økt med 35-40% de siste 10 åra. Sauen er lokalisert i de områder av 
kommunen som har tilgang til store beiteområder i utmarka. Feiring skiller seg 
ut her. Av totalt 46 bruk med selvstendig drift har hele 34 bruk i Feiring sau i 
større eller mindre målestokk.   
 
Fjørfe: 
En produsent har kapasitet på ca 7000 høner. Den nest største har under 200. De øvrige har bare 
noen få. Småprodusentene selger alt direkte til forbruker.  
 
 

2.1.4 Økologisk jordbruk 
 

Økologisk jordbruk er en måte å dyrke jorda på som skal ta hensyn til jordas naturlige 
næringsbalanse, dvs. det skal ikke tilføres kunstige næringsstoffer i form av 
mineralgjødsel (kunstgjødsel). Det brukes husdyrgjødsel og noen naturlige mineraler 
fra knuste bergarter i denne produksjonen. Kjemiske plantevernmidler skal ikke 
benyttes, i stedet kan ugraset bekjempes mekanisk, for eksempel ved ugrasharving. I 
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økologisk husdyrproduksjon skal det fra august 2005 bare benyttes økologisk korn i kraftfôret til alle 
husdyrslag. Tidligere har det vært tillatt med en viss innblanding av konvensjonelt korn i kraftfôret. Alt 
grovfôr i økologisk husdyrproduksjon skal være økologisk dyrket. Den overordnede politiske målsetting i 
Norge er at 15 % av produksjon og forbruk skal være økologisk dyrka innen 2015. Kontrollorganet 
Debio godkjenner økologisk jordbruksproduksjon i Norge. Debio er delegert denne oppgaven fra 
Mattilsynet. 
 
Tabell 3 viser arealfordeling innen økologiske jordbruksproduksjoner i Eidsvoll pr 1.8.2006 
 

Tabell 3: Økologisk areal (i daa) fordelt på ulike vekster i 2006 (Fra prod.till.søk. 1.8.2006) 

Beite Overflate-
dyrka jord 

Eng og 
fôrvekster 

Bygg/havre 
(fôrkorn) 

Rug/hveite 
(matkorn) 

Poteter Grønnsaker Grønngjødsling 
(brakket areal ved 
øko-korndyrking) 

420 80 1778 1849 364 70 1 65 

 
Totalt ble 4.627 daa eller ca 9 % av totalt dyrka areal i kommunen økologisk drevet i 2006. 
Ytterligere 1500 daa vil være omlagt til økologisk i 2008. Da vil vi i Eidsvoll være oppe i 11,8 %. Kun 6,9 
% av matkornarealet var økologisk dyrka i 2006. Tilsvarende tall for potet var 5 %.  Når vi tar i 
betraktning at avlingsnivået i øko-produksjonen ligger på omtrent det halve av konvensjonell 
produksjon, ser vi at det er langt igjen til regjeringens mål for Eidsvolls vedkommende i disse 
produksjonene.   
 
Det er pr 1.8.2006 i alt 23 bruk som helt eller delvis driver økologisk landbruksproduksjon i Eidsvoll.  
Tabell 4 viser antall økologiske husdyrbrukere og husdyrslaga i Eidsvoll pr 1.8.2006 (fra søknad om 
produksjonstillegg 1.8.2006) 
 

Tabell 4: Antall økohusdyrbesetninger/gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

 Mjølkekuer Ammekuer Øvrige storfè Vinterfôra sauer 

Antall besetninger 3 0 3 3 

Gj.snittlig dyretall 27 0 35 20 

 
Det er økologisk mjølkeproduksjon som er den største økologiske husdyrproduksjonen i Eidsvoll, det 
gjelder både økonomisk og i arbeidsomfang. Det er til nå 4 bruk som driver økologisk mjølkeproduksjon. 
To av disse bruka er i samdrift. Denne samdrifta blir fra våren 2007 utvidet med ytterligere 3 bruk. Da vil 
det bli produsert nær 1 mill liter økologisk mjølk i Eidsvoll pr år. Dette vil bli ca 1/3 av den samla 
mjølkeproduksjonen i kommunen. 
 
Noe sauekjøttproduksjon er økologisk, hvilket ikke er overraskende, fordi produksjon av sauekjøtt må 
sies å være den mest ekstensive jordbruksproduksjonen i utgangspunktet, også konvensjonelt sett. Mye 
av produksjonsgrunnlaget er utmarksbeite (skogsbeite), som verken gjødsles eller sprøytes i 
vekstsesongen. De økologiske sauebesetningene er imidlertid svært små.  
 
 

2.1.5 Miljøstatus i jordbruket 
 
Det er stadig økt fokus på miljøsidene ved landbruksproduksjonen, og det er flere miljøvirkemidler som 
er satt inn i så henseende i de siste 15 åra. Det er to hovedkategorier av miljøtilskudd fra 2005:  
De regionale virkemidlene, som forvaltes av Fylkesmannen, og de kommunale miljøvirkemidlene. 
Sistnevnte ordning kalles tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, forkortet SMIL.  

 
Av de regionale miljøvirkemidlene er ordningen tilskudd til endret 
jordarbeiding viktigst. Den går ut på at det gis tilskudd til de 
gardbrukerne som ikke høstpløyer eller reduserer jordarbeidinga om 
høsten for eksempel ved bare å harve eller direkteså (dvs. så kornet rett 
i halmstubben, uten tradisjonell jordarbeiding). Hensikten er å redusere 
erosjon (jordtap) og avrenning (næringstap) fra den fulldyrka jorda mest 
mulig. Det overordnede politiske mål i Oslo og Akershus, er at 50 % av 
vårkornarealet skal ligge urørt (i stubb) hver høst. Landbruksavdelingen 
står for størstedelen av saksbehandlingen rundt denne ordningen.  
 
 

 

Åker i stubb 
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SMIL-ordningen omfatter i hovedsak 2 tiltakskategorier; 
forurensingstiltak og kulturlandskapstiltak. 
Forurensingstiltaka har til hensikt å hindre avrenning og 
erosjon fra dyrka arealer, ved først og fremst å sørge for 
at de hydrotekniske anleggene (kummer og rør) på 
dyrkamarka fungerer som de skal.  
Av kulturlandskapstiltak er det flere typer: De vanligste er 
prosjekter som går ut på å hindre gjengroing av gammel 
beitemark, restaurere freda eller verneverdige bygninger, 
eller restaurere eller vedlikeholde kulturminner. 
  
Ettersom det innen SMIL-ordningen er begrensede 
midler, ble det i januar 2005 utarbeidet en ”Strategi for 
miljøtiltak i Eidsvoll” for årene 2005 - 2010. De lokale 
jordbruksorganisasjonene var med på utformingen av 
denne strategien. Den viser hvilke tiltak som skal prioriteres i Eidsvoll de kommende årene, og hvilke 
tilskuddssatser som skal gjelde for de ulike tiltakene. Tabell 6 viser omsøkte SMIL-prosjekter i årene 
2002 – 2006. 

 
 

Tabell 5: Arealer i stubb i perioden 1999 - 2006 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Areal i stubb 10 700 13 200 14 200 15 900 15 000 15 800 16261 15450 

Antall søkere 118 125 130 122 118 110 128 113 

%-andel av 
vårkornareal 

36 48 49 55 54 56 58 59 

 
Som en ser av tabell 5, har det stort sett vært en økende oppslutning om endra jordarbeiding i de 
senere årene, hvilket indikerer at gardbrukerne i Eidsvoll ser fordelen av å beholde jorda der den skal 
være, på jordet. Fra 2002 har over 50 % av vårkornarealet ligget i stubb over vinteren. 
 
 

Tabell 6. Oversikt over omsøkte SMIL- tiltak i Eidsvoll siste 5 år. 

År Type tiltak Antall søkere Sum søkere av miljøtilskudd 

2002 
Kulturlandskap: 
Forurensing: 

9 
4 

13 

2003 
Kulturlandskap: 
Forurensing: 

7 
4 

11 

2004 
Kulturlandskap: 
Forurensing: 

6 
5 

11 

2005 
Kulturlandskap: 
Forurensing: 

13 
6 

19 

2006 
Kulturlandskap: 
Forurensing: 

11 
4 

15 

 
 
Som en ser av tabell 6, har det vært en jevn søkermasse om tilskudd til miljøtiltak i perioden 2002-
2006.  Innen kulturlandskapstiltak har særlig rydding og inngjerding av gjengrodde kulturbeiter vært 
omsøkt, men også restaurering av verneverdige bygninger. Innen forurensingstiltak er det utbedring 
av drens- og lukkingssystemer som har dominert. 
 
Tiltaksstrategien nevnt over, omfatter også tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

Igjengrodd beite som er ryddet. Igjengrodd beite som er ryddet. 
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2.2     Skogbruket 
 

2.2.1 Areal og eiendomsstruktur 
 

I motsetning til i jordbruket har eiendomsstrukturen i skogbruket endret seg lite de siste årene.  Det er 
heller ikke vanlig med bortleie av arealene.  Det har imidlertid blitt mer og mer vanlig at skogen drives 
med leid hjelp, men for eiers regning.  Det meste av arbeidet i gårdsskogene blir i dag drevet med 
innleide entreprenører eller gjennom Mjøsen skogeierforening.  Skogeiers egeninnsats i skogen har 
gått drastisk ned de siste årene.  Dette er spesielt tilfelle ved sluttavvirkning av skog.  Det gjør at 
nettoinntekten fra skogbruket også har gått ned da skogeierne i mye mindre grad enn tidligere har 
vesentlig arbeidsinntekt fra skogen. 
 

Eidsvoll er den tredje største skogkommunen i Akershus fylke 
med et skogareal på 291.000 daa.  Av dette er 265.500 daa 
produktiv skogsmark.  Det betyr at 64 % av kommunens areal 
er dekket av skog. I kommunen er det registrert skogareal på 
680 forskjellige eiendommer.  Av disse har 450 eiendommer 
mer enn 25 daa skog, og utgjør det vi kan kalle 
skogeiendommer.  Gjennomsnittsstørrelsen på disse 
skogeiendommene er ca. 600 daa produktiv skog pr. eiendom.  
Mange eiendommer har dessuten flere skogteiger.  Det gjør at 
eiendomsstrukturen i skogen er preget av betydelig 

teigblanding og svært mye eiendomsgrenser.  Med så mange teiger og eiendommer vil det bli mange 
forskjellige måter å drive skogen på, noe som gjør at det blir stor variasjon i skogbildet.  
 
Kommunens største skogeier er Eidsvoll allmenning som har 47.100 daa produktiv skog. 60 % av det 
totale skogarealet er gårdsskoger, det vil si skog som eies i kombinasjon med jordbruksareal som en 
samlet landbrukseiendom. 
 

Tabell 7.  Fordeling av skogareal på eiergrupper 

Kommuneskog        3.800 daa         1,5 % 

Allmenninger 53.700 daa 20,1 % 

Private skogeiendommer        49.800 daa         18,8 % 

Gårdsskoger      158.200 daa         59,6 % 

 
2.2.2 Bonitetsfordeling 

 
Bonitetsfordelingen må en kunne si er forholdsvis god da ca. 28 % av det produktive skogarealet er av 
høg bonitet, ca. 65 % er av middels bonitet og ca. 7 % er av lav bonitet.  Dette er tall fra 
områdetaksten i 2003/2004.   

Figur 5. Bonitetsfordeling (daa)

Uproduktiv ; 

25600Høg bonitet; 

75200

Middels 

bonitet; 

171300

Låg bonitet; 

18900
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Terrengvariasjonene innen kommunen er store.  De varierer fra 
flate grusmoer til nærmest "Vestlandsterreng" på begge sider av 
Mjøsa.  Stort sett må en kunne si at framkommeligheten er god og 
at det aller meste av terrenget er drivverdig for skog.  Mye av 
skogarealene som grenser ned til Mjøsa er meget produktive og 
botanisk sett svært interessante.  Disse arealene har også et 
gunstig klima som gjør at artssammensetningen av både trær og 
blomsterflora er sammensatt og rik til å være så langt mot nord.  
Mange av disse arealene er imidlertid svært vanskelig tilgjengelig 
for et normalt skogbruk. 
 

2.2.3 Dagens produksjon 

 
Den årlige netto tilveksten av tømmer i Eidsvolls skoger er ca. 89.000 m

3
.  I områdetaksten er det 

beregnet et vedvarende netto hogstkvantum på ca. 65.500 m
3
 pr. år til en førstehåndsverdi på ca. 22 

mill. kr.  Om alt tømmeret ble brukt til å bygge hus, vil den årlige tømmerproduksjonen i Eidsvoll gi nok 
tømmer til 1.700 bolighus.  Avvirkningen har normalt svingt en god del.  De siste årene har den årlige 
avvirkningen vært slik figur 6 viser: 

Figur 6. Oversikt over årlig avvirkning i m
3
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Det er granskogen som dominerer skogbildet i Eidsvoll da 81 % av den stående kubikkmassen er 
gran, 11 % er furu og 8 % er lauvskog, vesentlig bjørk og gråor. 
 

2.2.4 Investeringer 
 

Hvert år investeres det en god del i skogbruket.  Det er to 
hovedtyper investeringer. Det er investeringer i å få opp ny 
skog av god kvalitet og mengde, og det er investeringer i 
skogbrukets infrastruktur. 
Når det gjelder investeringer i å få opp igjen god ny skog så 
har dette gått nedover for flere tiltak de siste årene.  
Årsakene til dette er mange.  En generell dårligere 
lønnsomhet i skogbruket demper helt sikkert også 
investeringslysten.  Diverse statlige tilskudd til skogkultur 
har de siste årene vært ustabile og blitt gradvis redusert til å 
falle helt bort i 2003.  Det har aldri vært gitt tilskudd til 
planting av ny skog i vårt distrikt.  Plantingene har derfor 

Utsikt over Feiring Utsikt over Feiring 

Her er det grankongler på gang 
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også holdt seg på et forholdsvis jevnt nivå selv om de svinger en god del fra år til år. Det er imidlertid 
mye som tyder på at de burde vært på et høyere nivå.  Når det gjelder investeringer i ungskogpleie og 
markberedning må variasjoner i tilskuddsnivået ta mye av skylden for at det har gått veldig mye tilbake 
de siste årene.  Det er imidlertid også klart at det de seinere årene har blitt vanskeligere å finne 
arbeidskraft til å utføre slike arbeider når skogeieren selv er mer opptatt med annet arbeid utenom 
gården. Tilskuddene ble helt borte i 2003. Fra 2004 er disse midlene overført til kommunal bruk 
(NMSK), og vi har på nytt innført tilskudd til skogkultur. For 2006 gis det 40 % tilskudd til skogkultur i 
Eidsvoll kommune. 
 

Tabell 8. Oversikt over utførte skogkulturarbeider i Eidsvoll 

Tiltak/år    1998   1999    2000   2001   2002   2003   2004 2005 

Nyplanting (antall 
planter) 

147.300 245.400 145.400 208.600 203.100 142.500 195.000 208.000 

Supplering (antall 
planter) 

52.500 93.100 37.500 43.100 43.100 10.000 4.500 38.500 

Ungskogpleie 
(daa) 

3.339 3.119 3.016 1.764 1.701 940 844 2.160 

Markberedning, 
(daa)  

1.075 850 374 235 385 388 328 91 

 
Investeringer i skogbrukets infrastruktur dreier seg stort sett om investeringer i veier. I Eidsvoll er det 

bygget ca. 270 km reine skogsbilveier. Vi regner med at vi på det 
nærmeste er ferdig med nybygging av skogsbilveier. Om det 
skulle komme flere veier vil det være helt marginale 
veistrekninger. Veistandarden er forholdsvis bra, og veiene er godt 
framkommelige.  For enkelte veier vil det likevel være nødvendig 
med en del opprusting og heving av standarden for å fylle dagens 
krav til skogbilvei kl. III, som er den mest vanlig 
skogsbilveistandarden i dag.  Selv om veien har en brukbar 
standard merker vi stadig at det blir stilt større krav til snuplassene 
på veiene.  Dette gjelder både antall snuplasser, og utforming og 
romslighet på plassene. 
 
 

I Eidsvoll kommune er det foretatt en ny områdetakst for skogarealene. På grunn av kommunens 
størrelse ble arbeidet fordelt på to år.  Skogregistreringen ble utført i 2003 og 2004 som en kombinert 

fototakst med kontroll i marka.  Det ferdige resultat av taksten forelå i 
2006.  Det er utarbeidet en egen skogbruksplan for hver enkelt 
eiendom som har bestilt plan.  Skogeierne har sluttet godt opp om 
denne områdetaksten.  Det er bestilt plan på litt over 90 % av hele 
skogarealet i kommunen.  Det er resultater av denne taksten som blir 
oppgitt for alle skogdata i denne landbruksplanen. 
 
Samtidig med takstarbeidet blir det foretatt en helhetlig registrering 
av alle biologisk viktige områder (BVO) med tanke på at slike 
områder bør bevares for å sikre det biologiske mangfoldet og sikre 
eventuelt sjeldne arter som måtte forekomme. 

 

2.3 Tilleggsnæringer 
 
Svært mange gardbrukere i Eidsvoll har en eller annen sysselsetting i tillegg til 
jordbruket. De fleste har skog, men svært mange har en eller annen hel- eller 
deltidsjobb utenom. Atter andre driver en såkalt tilleggsnæring, dvs. en 
selvstendig virksomhet som ikke er jord- eller skogbruk, men som baserer seg på 
gårdens ressurser på en eller annen måte.  
Det har siden 1993 vært gitt bygdeutviklingsmidler (BU-midler) til småskala 
næringsutvikling i landbruket. Vi har gjennom alle årene etter hatt en jevn strøm av 
prosjekter som har fått midler, dog ikke så mange som enkelte av 
nabokommunene. Av disse er det en del vellykkede, og en del som ikke har vist 
seg liv laga. Smaragdgruvene på Byrud er et eksempel på et vellykket prosjekt, 
Grenaker Bondemøbler v/David Jensen et annet. Noen har startet tilleggsnæring 
uten offentlig støtte. Tømtetunet er et eksempel på dette. 

Nyopprusta skogsbilveg Nyopprusta skogsbilveg 

Fra smaragdgruvene 

på Byrud 

Sjelden gulveis i BVO 
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2.4 Kommunal landbruksvirksomhet 
 
Etter at gardsbruket på Brensmork ble solgt består den kommunale landbruksvirksomheten 
hovedsakelig av drifta av kommuneskogen. Kommunen eier også 3 små jordbrukseiendommer, dvs. 
skolejorda på Dokken, Habberstad og Ulvin, som leies bort.  
 
Kommuneskogen har et produktivt skogareal på 3.800 daa.  Eiendommene er spredt over hele 
kommunen og er fordelt på 19 adskilte skogteiger.  Eiendommene bestyres av skogbrukssjefen i 
kommunen.  Det er for øvrig ingen fast ansatte.  Alt arbeid utføres med innleid hjelp. 
 

2.5  Verdiskaping og sysselsetting 
 
Verdiskapningen i landbruket kan framstilles på flere måter. En vanlig måte er å beregne samla 
førstehåndsverdi, dvs. verdien av de produkter som selges fra gårdene. I 2005 var denne ca 72 mill kr. 
fra tradisjonell jordbruksproduksjon. Skogbruket solgte tømmer for en samla sum av ca 28 mill kr. 
Skog og annen utmark bidrar i tillegg med jaktinntekter på ca 1 mill kr. Landbruket solgte dermed for 
en samla sum av ca 100 mill. kr. i 2005 . 
I tillegg kommer omsetning i tilleggsnæringer. Denne har vi ikke noen god oversikt over, men den 
utgjør svært lite i forhold.  
 
Den vanskeligste verdiskapningen å måle er imidlertid de øvrige verdier landbruket leverer til 
storsamfunnet. Uten et aktivt jordbruk ville kulturlandskapet fort gro igjen, og hvilken verdi et velpleid 
kulturlandskap har for folks fysiske og psykiske helsetilstand er vanskelig å fastslå. 
Jobben med å holde kulturlandskapet åpent betales det imidlertid for av staten i form av 
kulturlandskapstillegg. Til sammen utgjorde dette ca 9 mill. kr i 2005.   
En ikke ubetydelig, men - igjen - vanskelig målbar verdi av skog og utmark, er verdien som 
friluftsområde. Skogen er viktig som turterreng, og for noen også som terreng for bær- og 
soppsanking. 

 
Det viser seg at det ikke er enkelt å skaffe tilveie sikre tall for hvor mange personer som er sysselsatt i 
landbruket i kommunen. Statistisk sentralbyrå opererer med ca 200 hel- og deltids sysselsatte i jord- 
og skogbruk i 2004. Dette kan vi imidlertid med sikkerhet si er feil. Antall driftsenheter som hadde 
tilskuddsberettiget produksjon samme år var ca 210.  Vi vet at det på mange av driftsenhetene var 
flere sysselsatte på hel- eller deltid. Kvalifisert gjetning tilsier at det gjennomsnittlige antall sysselsatte 
pr. driftsenhet er ca 2. Vi anslår derfor antall sysselsatte til mellom 400 og 450. Av disse er ca 70 
heltidsbeskjeftiget i jord- eller skogbruk.  
 

 

3 RAMMEBETINGELSER OG VIRKEMIDLER 
 

3.1 Lover og forskrifter 
 

3.1.1 De viktigste lovene  
  

 Jordloven av 12. mai 1995 
 

Jordloven har som formål å legge forholdene til rette for at arealressursene kan bli brukt på den måten 
som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket, jf. jordlovens formålsparagraf, 
§ 1. I begrepet ”gagnlig for samfunnet” ligger også krav om at det skal tas hensyn til den verdien 
arealressursene kan ha for framtidige generasjoner. Dette skal bringes inn i vurderingene omkring 
hvorvidt et areal skal tillates omdisponert. 
Lovens § 9 inneholder et forbud mot bruk av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn 
jordbruksformål. Dyrka og dyrkbar jord skal ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til 
jordbruksproduksjon i framtiden. 
Lovens § 12 setter forbud mot deling av landbrukseiendom. Bondevik II -regjeringen la ut på høring 
forslag om bl.a. delvis opphevelse av delingsforbudet. Etter negative uttalelser fra et stort flertall av 
høringsinstansene valgte Stoltenberg II-regjeringen å trekke tilbake endringsforslaget sommeren 
2006.   
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 Konsesjonsloven av 28. november 2003 

I lovens formålsparagraf (§ 1) heter det: 

”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for 
utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til 
bosettingen” 

Dette betyr at det er konsesjonsplikt på erverv av fast eiendom. Det er imidlertid en rekke unntak fra 
konsesjonsplikten.  

Videre pålegger loven bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom av konsesjonspliktig størrelse 
(over 20 daa fulldyrka mark eller over 100 daa totalt). 

 Odelsloven av 28. juni 1974  

Det meste av loven omhandler privatrettslige forhold, men har likevel noen bestemmelser som 
kommunen kommer i befatning med fra tid til annen: 

Loven pålegger bo- og driveplikt ved erverv av odelspliktig eiendom (§§ 27, 27a, 28 og 29) 

Videre gir loven åpning for å frigjøre eiendommer for odel under bestemte forutsetninger (§ 31).    

 Skogbruksloven  

Det er kommet ny skogbruksloven som gjelder fra 1.1.06. Stortinget har slått fast at den nye loven skal 
være en næringslov bygd på prinsippet om frihet under ansvar slik den gamle også var. Samtidig 
understrekes nå skogbrukets ansvar for miljøet og for friluftsliv.  Den nye loven fører ikke til store 
forandringer for skogbruket i forhold til den loven vi har hatt.  Departementet har nå fått hjemmel til å 
fastsette i forskrift hva som ligger i skogeierens miljøansvar.  Skogeiernes ansvar for å sikre ny skog i 
å komme opp er mer tydeliggjort i den nye loven da det nå er satt en frist på 3 år for å legge til rette for 
tilfredsstillende foryngelse etter hogst.  Det kan føre til vesentlig merarbeid om dette pålegget skal 
følges godt opp av kommunen. 

 

3.1.2 De viktigste forskriftene  
 

De følgende berører saker som behandles politisk: 

 Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven. 

 Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved 
konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord  

 Forskrift om nydyrking. 
 

De følgende omhandler økonomiske virkemidler: 
 Forskrift om produksjonstillegg i jordbruket 
 Forskrift om tilskudd til avløsning 
 Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere  
 Forskrift om miljøplan 
 Forskrift om midler til bygdeutvikling 
 Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk 

og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen. 

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

 Forskrift om skogfond 

 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 
 

De følgende går på produksjonstekniske forhold: 

 Forskrift om gjødslingsplanlegging 
 Forskrift om plantevernmidler. 
 Forskrift om hold av storfe 



 15 

 Forskrift om hold av svin 
 Forskrift om gjødselvarer mm. av organisk opphav 
 Forskrift om floghavre 
 Forskrift om bærekraftig skogbruk 
 

Det finnes en rekke andre forskrifter som gjelder landbruket, men som en i kommunal sammenheng 
sjelden kommer borti. 
 

3.1.3 Andre bestemmelse 
 Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging.  

 

 

3.2 Økonomiske virkemidler  
 

3.2.1 Distriktstilskudd til mjølk og kjøtt 
 

Distriktstilskudda utbetales over produsentoppgjør for kjøtt og mjølk, og er differensiert etter soner. 
Hele kommunen ligger i sone B for mjølk hvilket gir en utbetaling på ca 8 øre pr. liter. Feiring, 
Gullverket og Ørbekk-Morskogen ligger i sone 2 for kjøtt, mens resten av bygda ligger i sone 1. Det 
utbetales ikke distriktstilskudd i sone 1, mens det utbetales snaut 4 kr pr kg i sone 2. Dette utgjør i 
mange tilfeller forskjellen på lønnsom og ulønnsom kjøttproduksjon, og er årsaken til at spesialisert 
kjøttproduksjon på storfe ikke er noen vekstnæring i Eidsvoll.   
 

3.2.2 Produksjonstillegg og avløserrefusjon 

 
Produksjonstillegg er en statlig tilskuddsordning hvor det gis tilskudd til produksjon av følgende 
jordbruksprodukter: husdyr (produksjonsdyr, avlsdyr og slaktedyr), korn, grovfôr, (gras, beite og 
grønnfôr) frukt, bær, grønt, kjøtt og mjølk. Tilskuddssatsene blir bestemt hvert år i jordbruksoppgjøret 
mellom landbruksorganisasjonene og staten. Kommunen behandler og innvilger søknadene, Statens 
landbruksforvaltning (SLF) utbetaler tilskuddet. Kontrollorgan for ordningen er Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus v/ landbruksavdelingen.  
 
Avløserrefusjon er en form for refusjon hvor gardbrukere får refundert lønnsutgifter de har i forbindelse 
med innleid hjelp til ferie- og fritid eller ved sjukdom. Størrelsen på refusjonen avhenger av dyretallet 
på hver enkelt driftsenhet pr. 1. januar hvert år. Det gis en viss tilskuddsats pr. dyr. Satsene 
bestemmes i Jordbruksoppgjøret. Kommunen behandler og innvilger søknader om avløsertilskudd ved 
ferie- og fritid og SLF utbetaler tilskuddet. Fylkesmannen utbetaler avløsertilskudd ved sjukdom, etter 
kommunens saksbehandling og innvilgning. Felles for disse ordningene er at alle utgifter må 
dokumenteres på forhånd, før tilskuddet utbetales. 
 
 

3.2.3 Landbruksvikaren 
 
Landbruksvikaren er kommunalt ansatt, og har som hovedoppgave å holde drifta i gang under akutt 
sjukdom hos husdyrbrukere i kommunen. Det er svært vanskelig å få tak i annet personell som kan ta 
over gårdsdrifta på kort varsel. I slike tilfeller gjør landbruksvikaren en uvurderlig innsats. Nåværende 
landbruksvikar har vært ansatt i over 20 år, og er svært dyktig og svært godt likt blant brukerne.  
 
 

3.2.4 SMIL-midler 

 

Jfr. kap. 2.1.5. Midlene ble kommunale fra 2004, men bevilges fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
v/ landbruksavdeling. Tilskuddene skal gå til forurensingstiltak og kulturlandskapstiltak som 
kommunen i sin tiltaksstrategi til enhver tid prioriterer. Kommunen behandler og avgjør søknadene. 
Fylkesmannen utbetaler tilskudd og har kontrollfunksjon for ordningen. Den samlede SMIL-
bevilgningen for fylket bestemmes i jordbruksoppgjøret hvert år. Fylkesmannen innvilger en ”SMIL-
pott” til hver kommune. Bevilgningen baserer seg på ulike kriterier; tiltaksstrategien, landbruksareal, 
aktivitetsnivå, m.m. 



 16 

 

3.2.5 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
 

For NMSK-midlene gjelder samme saksbehandling som for SMIL-midlene ovenfor.  De overføres 
samlet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvert år.  Under skogmidlene er det nå mulig å gi 
tilskudd til:   

 skogbruksplanlegging med mijøregistreringer,  

 skogkultur,  

 opprusting av skogsbilveier,  

 erstatningsordninger for biologisk viktige områder som blir satt av urørt. 
 

3.2.6 Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 
 

BU-midlene er en statlig tilskudds- og låneordning forvaltet gjennom Innovasjon Norge. Ordningen gir 
investeringtilskudd, rentestøtte og lån til utvikling av tradisjonelle landbruksnæringer og til 
tilleggsnæringer på landbrukseiendommer. Det er kommunen som behandler søknadene, mens 
Innovasjon Norge prioriterer og evt. innvilger samt utbetaler midlene. Det utarbeides en fylkesvis 
strategi for bruk av midlene. Størrelsen på den samlede potten av BU-midler bestemmes i 
Jordbruksoppgjøret hvert år. 
 
 

3.3 Nasjonale føringer: 
 

3.3.1 ”Landbruk pluss” 
 

Landbruks- og Matdepartementet satte i 2004, som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 19 (2001-
2002) "Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå", i gang en kommunerettet satsing 
etter bl.a. følgende mål og prinsipper:  
 
I denne sammenheng lanserte departementet begrepet "Landbruk Pluss". Målene med Landbruk 
Pluss er:  
 

 Levende bygder med gode og moderne bo- og levevilkår. 

 Markedsrettet produksjon av varer og tjenester. 

 Økt demokratisering og overføring av myndighet til regionalt og lokalt nivå innen jord- og 
skogbrukspolitikk.  
 

Departementet påpekte under Bondevik II-regjeringa at det var viktig å legge til rette for en lokalt 
tilpasset politikk for bosetting og næringsutvikling for derigjennom å utvikle mer robuste og 
framtidsrettede bruk som kunne sikre bedre inntjeningsmuligheter for de som fullt ut vil leve av 
gårdsdriften. Samtidig skulle det satses på å skape alternative sysselsettings- og inntektsmuligheter 
på gårdsbruk der jord- og skogbruket har fått redusert betydning. Denne strategien er noe modifisert 
av den rødgrønne regjeringa, noe vi kommer tilbake til under. Strategien som går ut på at kommunene 
skal få et sterkere grep om landbrukspolitikken, blir for øvrig videreført.  
Det til nå mest konkrete utslaget av dette er delegeringen av vedtaksmyndighet i saker etter 
konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven som ble gjennomført fra 1.1.2004.  
 
Reint konkret går delegasjonen for Eidsvoll kommunes del ut på at alle lovsaker som er viktig for 
landbruket skal avgjøres av Hovedutvalget for kultur og næring. Etter kommunestyrets 
delegasjonsvedtak av 02.02.04 skal hovedutvalget avgjøre søknader om:  
  

 konsesjon for erverv av landbrukseiendommer,  

 lemping på eller fritak fra bo- og driveplikten etter konsesjonsloven og odelsloven,  

 omdisponering og/eller deling etter jordlovens §§ 9 og 12, 

 tillatelse til nydyrking, 

 lemping på vilkår satt av HKN. 
 

Hovedutvalget kan trekke tilbake en konsesjon det har gitt, ved brudd på vilkår. I tillegg skal 
hovedutvalget avgi uttalelse i odelsfrigjøringssaker. 
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3.3.2  ”Landbruk mer enn landbruk” med tillegg fra februar 2006 
 
”Landbruk mer enn landbruk” er den gjeldende nasjonale strategien for næringsutvikling. Som et 
sammendrag sier regjeringa følgende:  
 
Regjeringa vil arbeide for å: 

 opprettholde et levende landbruk over hele landet, 

 sikre et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet, 

 prioritere bønder som henter en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården. 
 

I en bebudet rullering av denne strategien, med oppstart høsten 2006, vil disse punktene sammen 
med innsamlede innspill ligge til grunn. En effekt av dette er at regjeringen har som sentralt mål å 
styrke familiebrukene, dvs. enkeltbruk med personlig eierskap, der bruket fungerer både som 
arbeidsplass og bolig. Regjeringa vil ikke legge ensidig vekt på effektivisering og 
strukturrasjonalisering, men ønsker å bedre kapitaltilgangen i næringa slik at nye krav til dyrevelferd 
og fornyelse av driftsapparatet kan imøtekommes.   
På tilleggsnæringsfronten vil regjeringa satse videre på bla. reiseliv, bioenergi, grønn omsorg (”Inn på 
tunet”) og økologisk landbruk. Regjeringa ”vil bidra til å definere landbruket bredest mulig, og stimulere 
til å utvikle stadig nye markeder for produkter fra norsk landbruk”. 
 

3.3.3 Jordvern 

 
Sentrale myndigheter har i den seinere tid satt økt fokus på jordvern. Fylkesmannen har utarbeidet en 
jordvernstrategi som på en utmerket måte summerer opp alt som er kommet fra staten og fylket om 
jordvern de siste 15 – 20 åra. Fra denne strategien siteres følgende som er relevant for kommunen 
(sterkt forkortet):  
 

” Kommunen har nå fått utvidet sitt ansvar som landbruksmyndighet. For å sette tilstrekkelig fokus på jordvern- 

og kulturlandskapshensyn har Landbruks- og Matdepartementet (LMD) i St.prp. nr 1 2004-2005 fremmet 

målsetninger om at omdisponeringen av de beste jordressursene skal halveres innen 2010. …. 

Det er opp til kommunen som plan- og landbruksmyndighet å velge hvordan målsetningen om halvering av 

omdisponeringstakten skal løses. Det er sentralt at kommunen ser behovet for å utvikle en lokal 

landbrukspolitikk med målsetninger for forvaltningen av de grønne arealene i kommunen. … 

 

Overordnet målsetning:  
Omdisponeringstakten for verdifulle jordressurser og kulturlandskap i Akershus skal halveres innen 2010. 

 

Delmål 1:  

Forbruket av arealer med verdifulle jordressurser i hovedstadsregionen må reduseres.  

Strategier: 

1.1 Det settes krav om effektiv arealutnyttelse innenfor byggesonen for å redusere behovet for omdisponering 

av nye Landbruks-, Natur-, og Friluftsområder (LNF-områder). Dette i form av omforming og ”fortetting 

med kvalitet”, dvs. fortettingen må i nødvendig grad ivareta hensyn som grønnstruktur, kulturminnevern, 

lekearealer mv. 

1.2 ”Gamle arealer” skal utnyttes før nye tas i bruk. 

1.3  Det settes krav om høy utnyttelse dersom det skal omdisponeres jordbruksarealer og arealer nær 

sentrum/kollektivknutepunkt.  

 

Delmål 2:  

Det må etableres et bærekraftig utbyggingsmønster i fht. jordressurser og kulturlandskap i hovedstadsregionen. 

 

Strategier: 

2.1 Arbeid med utbyggingsmønster på regionalt nivå må prioriteres. Jordvernhensyn må tillegges stor vekt ved 

valg av langsiktig utbyggingsmønster.  

2.2 Det må legges vekt på klare og langsiktige grenser mellom bebyggelse og landbruks-, natur- og 

friluftsområdene. Spesielt må sammenhengende arealer i de beste klimasonene og med den beste 

jordkvalitet vernes mot nedbygging og fragmentering. Nye utbyggingsområder må kunne betjenes effektivt 

med et kollektivtransportsystem. 

……..” 
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3.4 Internasjonale føringer 
 

Fordi norsk landbruk etter internasjonal målestokk er svært kostnadskrevende pga. kort vekstsesong, 
små enheter, dårlig arrondering og ikke minst høgt lønns- og kostnadsnivå i samfunnet for øvrig, er 
norsk landbruk avhengig av et velfungerende importvern. Nå består dette i vernetoll på en del 
utenlandske matvarer. Utviklingen til nå har gått i retning av lågere tollsatser og et derav følgende 
svakere importvern. De pågående WTO-forhandlingene vil kunne bli avgjørende for effektiviteten av 
tollvernet. Det arbeides der for en ytterligere reduksjon av tollsatsene, hvilket vil gjøre utenlandske 
råvarer billigere å bruke i forhold til norske. Endringer her berører jordbruket i vår kommune direkte. 
De vil også i stor grad kunne endre virkemiddelbruken overfor jordbruket, og dermed også 
kommunens rolle i landbrukspolitikken. Det er imidlertid for tidlig (mars 2006) å si hva slike endringer 
konkret vil gå ut på. 

 

4 SPÅDOMMER OM FRAMTIDEN (SCENARIER)  
 
Det som populært kalles scenarier er egentlig mer eller mindre velbegrunnede spådommer for 
framtida. De bære ofte sterkt preg av håp og/eller frykt. Vi vil nevne to slike spådommer som vi tror 
kan være sannsynlige.  
 

4.1 Scenarie 1: Framskriving av dagens utvikling 
 

Ut i fra den utvikling vi har sett de siste årene med tanke på struktur og produksjoner vil vi nok kunne 
forvente at dette fortsetter de neste årene. Ser vi ut over landegrensen til våre nordiske naboer og 
videre til resten av verden vil den følgende utviklingen være sannsynlig. Vi vil få to hovedkategorier 
innen landbruksproduksjon, den effektivt produserende og den eksklusivt produserende gården. 
Den effektivt produserende gården vil drive større enn det som har vært vanlig til nå både med tanke 
på antall produserte enheter og produksjoner totalt. Den nåværende regjeringens politikk vil trolig 
dempe hastigheten på denne utviklinga noe, men ikke stoppe den. 
Denne utviklingen er uansett avhengig av at rammebetingelsene er levelige, dvs. 1) at markedet 
finnes og at det er villig til å betale tilstrekkelig for varene og 2) de statlige tilskuddsordningene 
svekkes i liten grad.  
 

Den effektivt produserende gården: 
 

 Mjølkeproduksjon 
 
I Eidsvoll vil det være flere samdrifter med nye fjøs hvor ny 
teknologi og effektiv drift vil gi lavere arbeidsinnsats pr. 
produsert liter mjølk og kilo kjøtt. Det vil også være enkelte 
familiebruk som drives etter disse prinsippene, men disse 
vil være avhengig av ansatte i tillegg til familiens 
arbeidsinnsats. Blant begge disse brukstypene vil det også 
være en del som også vil drive planteproduksjon og 
kjøttproduksjon i forholdsvis stor skala sammen med 
mjølkeproduksjonen. Mjølkebruk som ikke investerer og utvider, vil høyst sannsynlig avslutte 
mjølkeproduksjonen i løpet av noen år eller seinest ved overdragelse til neste generasjon.  
 

 Sau 
 
Saueholdet i Eidsvoll vil nok preges av flere store besetninger (over 150 vinterfôra). Dette er 
selvfølgelig avhengig av politiske føringer. De tidligere typiske 30-40 sauers-besetningene vil antakelig 
nesten forsvinne etter hvert som behovet for investeringer i driftsutstyr melder seg og eierens 
interesse forsvinner sammen med inntektene. Noen vil det nok bli igjen av ”hobbymessige” grunner. 

 Samdriftsfjøs under bygging  Samdriftsfjøs under bygging 
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 Gris 
 
Denne produksjonen har allerede vist seg å gå mer og mer over til at de som fortsatt produserer har 
en produksjon som ligger helt opp mot konsesjonsgrensen. Denne tendensen vil nok om mulig bli 
enda klarer blant de som har svineproduksjon som eneste husdyrproduksjon. Blant de som 
kombinerer slaktegrisproduksjon med andre produksjoner vil nok det produserte antallet variere fra 
noen hundre til opp i mot konsesjonsgrensen. Om det vil bli etablert en egen purkering eller være 
satelitter i Eidsvoll er nok avhengig av markedet. Det vil i alle fall bli færre, men større produsenter. 
 

 Fjørfe 
 
Denne produksjonen vil være preget av få nyetableringer om ikke politiske føringer skulle endres 
radikalt.  
 

 Korn, poteter o.a.: 
 
Mange av de små kornproduksjonsenhetene vi har i dag vil legge ned drifta ettersom 
investeringsbehovet melder seg og lønnsomheten derved blir borte. Jorda vil bli leid bort til 
heltidsbønder som driver store arealer på leiebasis. Enhetene vil dermed bli færre og større. 
Potetproduksjonen vil bestå i sandjordsområdene der vatning er mulig (Minnesund), og vil muligens i 
sterkere grad enn i dag suppleres med bær og grønnsakproduksjon. 

 

Den eksklusivt produserende gården 
 
Innen denne gruppen vil vi finne et meget variert spekter av produksjoner og tjenester. Her vil vi finne 
gårder hvor husdyrholdet er sterkt knyttet til produksjon av andre tjenester så som grønn omsorg eller 
opplevelser av forskjellig karakter. Husdyra her vil være en miljøfaktor framfor en produksjonsfaktor. 
Produksjonen av matprodukter vil være sterkt preget av eksklusivitet framfor kvantitet. På den 
eksklusivt produserende gården vil produsert mengde være begrenset, men prisen vil være 
tilsvarende høyere. Det har vist seg de senere år at forbrukerne er villige til å betale så lenge de får 
noe spesielt.  
 
 

4.2 Scenarie 2: ”Det frie verdensmarked” 
 
Dette forutsetter at WTO-forhandlingene ender med at tollbarriærene rundt norsk landbruk senkes så 
mye at verdensmarkedets varer blir vesentlig billigere på det norske markedet enn norskproduserte. 
Oppstår en slik situasjon vil prisnivået på landbruksvarene synke, og enda viktigere, markedet for 
norske varer vil skrumpe vesentlig inn fordi det av hensyn til inntjeninga i matvarekjedene vil være 
interessant å selge utenlandske varer i større grad. 
 
Forutsatt at Stortinget ikke er villig til å kompensere fullt ut for tap av inntekter, vil det i dette scenariet 
ikke være plass til den effektivt produserende gården i særlig stor grad fordi effektiviteten vil måtte 
måles mot utenlandske konkurrenters effektivitet. Klima- og arronderingsmessig og ikke minst 
kostnadsnivåmessig både i primærproduksjon og i foredlingsleddene ligger norsk landbruk svært 
dårlig an i forhold til f.eks. dansk jordbruk. Volumproduksjon vil i liten grad bli lønnsomt under slike 
forutsetninger.   
Vi står da igjen med den eksklusivt produserende gården. Mange flere vil nok prøve å skaffe seg et 
levebrød på den måten som det er beskrevet ovenfor. Imidlertid vil det ikke på noen måte være 
mange nok og store nok nisjer å fylle til at det blir mulig å utnytte dagens ressursgrunnlag fullt ut, og 
det vil være stor fare for at en del av dyrkamarka vil gro igjen eller bli planta til med skog.  
 
Scenarie 1 er preget av håpet om levelige forhold for jordbruket også i framtida. Scenarie 2 er preget 
av frykten for det motsatte. Det er imidlertid svært sannsynlig at forholdene framover vil ligge et sted i 
mellom de to beskrevne utviklingslinjene, og vi legger dette til grunn for mål og tiltak i planen.  
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5 KOMMUNAL LANDBRUKSPOLITIKK 
 

5.1 Hva kan kommunen påvirke? 
 
Som vi ser over er det svært mange utenforliggende faktorer som påvirker framtida for landbruket i 
Eidsvoll. Oppgaven blir derved først å finne fram til de muligheter vi har for å påvirke, dvs. på hvilke 
områder kommunen i større og mindre grad kan bidra til en ønsket utvikling av landbruket. Noe er 
beskrevet mer inngående over, men de viktigste områdene kan oppsummeres slik: 

 
 Bevaring av ressursgrunnlag og miljø: 

- Jordvern: Saksbehandling etter jordlov og plan- og bygningslov  

- Forvaltning av SMIL- og NMSK-midler 

- Endret jordarbeiding. 

- Kloakkslam: Disponering av egenprodusert slam  

- Forvaltning av SMIL- og NMSK-midler 

 Eiendomsforvaltning:  

- Veiledning i landbrukseiendomsmarkedet 

- Konsesjonsbehandling 

- Bo- og driveplikts-behandling 

 Næringsutvikling: 

- Veiledning og informasjon om økonomiske virkemidler, bl.a. BU-midler 

- Byggesaksbehandling 

- Arealdisponering/arealplanlegging i samsvar med plan- og bygningsloven. 

 Landbruksvikaren. 

 Drift av kommuneskogen. 

 Informasjon og saksbehandling for øvrig:  

- Produksjonstillegg og velferdsordninger 

- Andre ordninger av betydning for landbruket i kommunen  

 
Målsettingene under er satt opp i tråd med dette. 
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5.2 Overordnet målsetting 
 

Størst mulig verdiskapning i landbruket i Eidsvoll i dag og i framtida.   
 
Dette gjelder både økonomiske verdier for landbruksnæringa og samfunnsverdier som ikke er direkte 
økonomisk målbare.  

 

5.3 Delmål 
 

5.3.1 Jordvern 

Samlet avgang av dyrka og dyrkbar mark skal halveres innen 2010. Omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark i de store og sammenhengende jordbruksområdene skal i størst mulig grad 
unngås.  

 
Dette er i tråd med den sentrale jordvernmålsettingen. Jordbruksarealet i de sentrale deler av 
kommunen er egnet til matkorndyrking og derfor spesielt verneverdige. 
  

5.3.2 Kulturlandskap 

Igjengroinga av kulturlandskapet skal stanses, og aller helst reverseres. Tilgjengeligheten i 
kulturlandskapet skal bedres. 

 
Med kulturlandskap menes her alt landskap som er preget av kort eller lengre tids jordbruksdrift. 
Kulturlandskapet har verdi ut over det reint økonomiske i form av produksjon av jordbruksprodukter. 
Dette er det reint visuelle, dvs. at landskapet er pent å se på til glede for både fastboende og turister, 
men også som turterreng i ordna former. Biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og områdenes 
egenverdi er også av betydning.  
   

5.3.3 Miljø 

Landbruket i Eidsvoll skal bli så miljøvennlig som det lar seg gjøre innenfor rammene av en 
økonomisk forsvarlig jord- og skogbruksdrift. 

 
Det er gjennom de siste 15 år gjort en betydelig innsats for å gjøre landbruket i kommunen mest mulig 
miljøvennlig, men det vil alltid være mer å hente på dette området.  
  

5.3.4 Bruksstruktur 

Det skal så langt det er mulig tilstrebes rasjonelle eiendoms- og driftsenheter i landbruket. 

 
En mer rasjonell bruksstruktur og forbedret arrondering vil være positivt for verdiskapningen i 
jordbruket. Også i skogbruket er det gevinster å hente her.  
 

5.3.5 Bosettingsmønster 

Det skal tas sikte på å bevare, evt. videreutvikle, dagens bosettingsmønster i kommunens 
”utkantområder”.  

 
Med utkantområder menes de områdene der det er problemer med å opprettholde bosettinga. Feiring, 
Morskogen og Gullverket er eksempler på slike områder. Her er en opprettholdelse av bosettinga 
avgjørende for å bevare kulturlandskapet, og omvendt. 
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5.3.6 Næringsutvikling i tradisjonelt landbruk 

Produksjonen i det tradisjonelle landbruket skal bevares og helst økes. 

 
Det er fortsatt et husdyrmiljø i Eidsvoll. Det er særlig viktig at dette bevares som grunnlag for økt 
verdiskapning.  
De vannede sandjordsområdene på Minnesund har potensial for en mer intensiv produksjon, f.eks. 
grønnsaker og bær. Her ligger det muligheter som det kan ses nærmere på. 
 
Skogbruket er en konkurranseutsatt næring hvor prisene på verdensmarkedet er svært avgjørende for 
tømmerprisene her hjemme.  Det er tilbud og etterspørsel på tømmer i det internasjonale 
verdensmarkedet som danner grunnlaget for prisene på tømmeret.  Det vi kan påvirke lokalt er å 
sørge for at vi har mest mulig tømmer av god kvalitet og varierte sortiment for salg til en hver tid. 

5.3.7 Økologisk jordbruk 

Andelen av økologisk produksjon skal økes til 15 % i 2015. 

 
Dette er i tråd med sittende regjerings målsetting for jordbruket på landsbasis. Jordbruket i Eidsvoll 
har samla sett potensiale til å kunne oppfylle et tilsvarende mål. For mjølke vil målet allerede være 
nådd og vel så det i løpet av 2007. For korn er målet mye vanskeligere å nå fordi avlinga blir vesentlig 
redusert på øko-arealet, pga næringsmangel.  

5.3.8 Utvikling av tilleggsnæring 

Sysselsetting og produksjon i tilleggsnæringer til tradisjonelt landbruk skal økes. 

 
I et lite marked som det norske vil nisjene aldri kunne bli så store at de vil kunne erstatte det 
tradisjonelle landbruket. Nisjeproduksjon/tilleggsnæringer bør imidlertid utvikles til å bli et nyttig 
supplement også i Eidsvoll.  

 

5.3.9 Landbruksvikaren 

Dagens landbruksvikarordning skal videreføres. 

 
Dette er en viktig velferdsordning for husdyrbrukerne i Eidsvoll, som er med på å holde husdyrmiljøet 
og derved verdiskapinga oppe. 
 

5.3.10 Kommuneskogen 

Kommuneskogen skal drives best mulig både med hensyn til økonomi og miljø. 

 
Eidsvoll kommunes skogeiendommer skal drives i samsvar med ny skogbruksplan som er utarbeidet 
for eiendommene i 2005.  Dette vil sikre at eiendommene blir godt utnyttet og at de blir drevet etter 
standardene som er satt i "Levende skog".  På den måten vil en sørge for et vedvarende, bærekraftig 
skogbruk på arealene samtidig som en også sikrer allmennhetens tilgang til skogen.  I forbindelse 
med skogbruksplanen er hele skogeiendommen undersøkt og det er registrert og kartlagt arealer med 
biologisk viktige områder. 

5.3.11 Øvrig landbruksrelatert virksomhet på seksjon landbruk og næring 

Seksjon for landbruk og næring skal holde gårdbrukerne oppdatert på gjeldende regelverk, og 
sørge for at de får de tilskudd de har rett på.  
For øvrig skal alle dem som henvender seg til seksjonen gis slik service at de blir fornøyd. 

 
Informasjonsvirksomhet og holdningsskapende arbeid hører naturlig inn under mange av delmålene 
over, men det rutinemessige arbeidet med tilskuddordninger og regelverk faller utenfor disse, og mål 
for dette arbeidet tas inn her. Det samme gjelder for seksjonens funksjon som serviceorgan for 
allmennheten, for øvrig en ikke uvesentlig del av landbruksseksjonens virksomhet. 
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5.4 Tiltak 
 

Tiltaka følger samme inndeling som delmåla, og er oppbygd etter følgende mal: Først en kort 
beskrivelse av behovet/årsaken, deretter selve tiltaket/tiltakene og til slutt den/de ansvarlige. Er det 
tidsavgrensa tiltak er fristen hengt på til slutt. Tiltak uten frist regnes for å være varige. 
For oversiktens skyld er delmåla repetert først i hvert kapittel. 
 

5.4.1 Jordvern 
 

Samlet avgang av dyrka og dyrkbar mark skal halveres innen 2010. Omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark i de store og sammenhengende jordbruksområdene skal i størst mulig grad 
unngås.  

 
5.4.1.1 Kommuneplanprosessen 
 

Arealdelen i kommuneplanen er et svært viktig redskap i jordvernsammenheng, all den tid de 
omdisponeringer som foretas gjennom revisjon av denne er rettsgyldige. Arealdelen danner i sin tur 
grunnlaget for hva som kan reguleres i den etterfølgende 4-årsperiode. Det er således under arbeidet 
med arealdelen de viktigste slaga om jordvern står i kommunen. Kommunens jordvernmyndighet, dvs. 
seksjon for landbruk og næring og hovedutvalg for kultur og næring, har kun i ubetydelig grad blitt tatt 
med på råd under arbeidet med de foregående revisjoner. Det er uttalt klart fra sentrale 
landbruksmyndigheter, dvs. Statens landbruksforvaltning (SLF) og Fylkesmannens landbruksavdeling 
(FMLA) at kommunenes landbruksfaglige personell skal ha en aktiv rolle i kommuneplanarbeidet.  

 
Tiltak:  

 Delmålet om jordvern skal tas inn i kommuneplanens tekstdel.  

 Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalget for kultur og næring skal medvirke 
aktivt i hele prosessen ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette skal 
skje etter initiativ fra styringsgruppa for kommuneplanrevisjonen. 
 

Ansvarlig:  Styringsgruppa for kommuneplanrevisjonen. 
 
 
5.4.1.2 Behandling av reguleringsplaner 

 
I reguleringsplanene fastsettes bestemmelsene for utnyttelsen av arealene. Dette gjelder for en stor 
del arealer som tidligere er omdisponert gjennom kommuneplanvedtak. Utnyttelsen av slike arealer er 
imidlertid viktig for hvor fort det vil oppstå behov for å omdisponere nye landbruksarealer. Derfor er 
utforminga av reguleringsplaner svært viktig for jordvernet på lengre sikt.  
 
Tiltak: 

 Det må etableres en løpende dialog mellom arealplanavdelingen og seksjon for 
landbruk og næring i planprosesser der ubebygd mark behandles.  

 Planutkastene sendes på intern kommunal høring med kort frist, deriblant til seksjon 
for landbruk og næring, før de gjøres endelig klare for utleggelse til offentlig ettersyn.  
 

Ansvarlig:  Arealplanavdelingen. 
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5.4.1.3 Jordlovsaksbehandling 

 
Det omdisponeres årlig et mindre antall dekar dyrka mark gjennom slik behandling. Slik 
omdisponering bør søkes redusert enda mer.  
 
Tiltak: 

 Gjennom samtaler med tiltakshaver, forsøke å avverge de ”verste” søknadene om 
fradeling og omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark 

 Følge en restriktiv linje ved behandling av søknader om fradeling og omdisponering av 
dyrka og dyrkbar mark i de beste jordbruksområda, og/eller der alternativer på mindre 
verdifull mark finnes. 

 Sørge for at det ikke følger med unødig mye dyrkamark ved fradeling av tunet ved 
salg av hele landbrukseiendommer som tilleggsjord.  

 Veilede grunneierne med den hensikt å unngå forbruk av dyrkamark ved bygging av 
landbruksbygg (som er unntatt fra omdisponeringsforbudet i § 9). 
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalget for kultur og næring. 
 
 

5.4.2 Kulturlandskap 
 

Igjengroinga av kulturlandskapet skal stanses, og aller helst reverseres. Tilgjengeligheten i 
kulturlandskapet skal bedres. 

 
5.4.2.1 SMIL-midlene 

 
SMIL-midlene tildeles fra sentralt hold, men disponeres av kommunen ut fra en tiltaksstrategi lagt av 
kommunen selv: ”Strategiplan for miljøtiltak i landbruket”. Målet er størst mulig tildeling av midler, og 
en best mulig utnyttelse av disse.  
 
Tiltak:  

 Løpende oppdatering av tiltaksstrategien for 
bruken av SMIL-midlene for å fange opp nye 
signaler fra høgere myndigheter og nye behov 
lokalt.   

 God veiledning av grunneiere som ønsker å 
søke om SMIL-midler til kulturlandskapstiltak. 

 Kritisk prioritering av søknader ved tildeling av 
midlene. Det skal legges spesielt vekt på 
fjerning av piggtråd. 

 Utarbeide områdeplaner for gjenåpning av 

gamle beiteområder spesielt ved Vorma.  
 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 

 
5.4.2.2 Tilgjengelighetstiltak 

 
Tilgjengeligheten til mye av Eidsvolls kulturlandskap, særlig i ravinene ned mot elvene, er dårlig pga 
vanskelig terreng og raskt voksende vegetasjon. Dette landskapet er imidlertid rikt på opplevelser og 
bør gjøres tilgjengelig til fots i større grad.  
 
Tiltak:  

 Det opprettes en kommunal tilskuddsordning til tilgjengelighetstiltak. Tilskuddet kan 
gis både til grunneiere og lag og foreninger som ønsker å sette i verk tiltak som bedrer 
allmennhetens tilgang til kulturlandskapet. Ordningen skal forvaltes av seksjon for 
landbruk og næring etter retningslinjer gitt av KS/HKN. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalget for kultur og næring. 
Frist:   Foreslås i budsjettet for 2008. 
 

Beite som er i ferd med å gro igjen 
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5.4.2.3 Bakkeplanering 

 
Bakkeplanering er en sjelden foreteelse i dag, men behov kan forekomme. Planeringsforskriften er 
fjernet, og det er kun plan- og bygningslovens bestemmelser som gjelder. Hvem i kommunen som gjør 
hva, og hvordan er nå uklart. 
  
Tiltak:  

 Det utarbeides kommunale rutiner for 
behandling av søknader om 
bakkeplanering   

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring i 
  samarbeid med teknisk etat. 
 
Frist:   1.1.2008 

 
 
 
 

5.4.3 Miljø  

 

Landbruket i Eidsvoll skal bli så miljøvennlig som det lar seg gjøre innenfor rammene av en 
økonomisk forsvarlig jord- og skogbruksdrift. 

5.4.3.1 Avrenning fra jordbruket 

Avrenning av næring og jord skal begrenses så mye som mulig da det foruten å 
være skadelig for miljøet også er ugunstig for lønnsomheten i jordbruket. 
 
Tiltak: 

 Drive aktiv markedsføring av tilskudd til endra jordarbeiding (RMP). 

 Utarbeide gjødselplaner som hindrer overforbruk av husdyrgjødsel 
og handelsgjødsel. 

 Gjennomføre kontroll av alle gjødsellager i løpet av en 5-
årsperiode. 

 Kontrollere hydrotekniske anlegg under stikkprøvekontrollen av 
produksjonstilleggssøkere. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring. 
 
 

5.4.3.2 Naboulemper fra husdyrgjødsellagring og husdyrhold 

 

Det er en tendens til økning i antall klager særlig på lukt og fluer fra husdyrgjødsellager og husdyrhold. 
Slike klager må i størst mulig grad unngås. 
 
Tiltak:  

 Utarbeide kommunale retningslinjer for plassering av nye husdyrbygninger med 
tilhørende gjødsellager, der det bl.a. legges vekt på hensyntagen til naboer ved 
planlegging av nye anlegg ved at det utformes klare kriterier for minsteavstand fra 
utildekket lager til bolighus på naboeiendom. 

 Gjennomføre en informasjonskampanje overfor hesteholdere og hobbyhusdyrholdere 
mht. gjødsellagring, etterfulgt av en kontroll av alle slike virksomheter i løpet av en 5-
årsperiode. 

 
Ansvarlig: Seksjon for landbruk og næring i samarbeid med byggesaksavdelingen. 
  
 

Bakkeplanering 

Ødelagt overvannskum 
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5.4.3.3 Bruk av avløpsslam i jordbruket 

 

Lukt er den største begrensende faktor for fornuftig lagring og bruk av slam i kommunen i dag. Dette 
gjør det lite attraktivt for potensielle mottakere. Kloakkslam er imidlertid en ressurs som inneholder 
næringsstoffer som bør forbli i kretsløpet. Det bør derfor være et mål at mest mulig av slammet skal 
tilbakeføres til jordbruksarealene. 
 
Tiltak:   

 Søke å utvikle hygieniseringsprosessen for slam slik at luktulempen reduseres og 
slammets attraktivitet som jordforbedringsmiddel økes. 

 Informasjonskampanje om kloakkslam og bruk av dette i jordbruket. 

 Utarbeidelse av et fast opplegg for varsling av naboer ved mellomlagring og spredning 
av slam. 

 Utarbeidelse av en slambruksanvisning for mottaker.  
 
Ansvarlig:   Seksjon for landbruk og næring og teknisk etat. 
 
Frist:   To siste kulepunkter: 1.6.2007 
 

5.4.3.4 Innsamling av landbruksplast 
 

Landbruket er storforbruker av plast. Rundballeplasten utgjør størstedelen. Det er i dag ingen 
organisert innsamling av denne. Kommunen har inngått en intensjonsavtale med firmaet Retura GLT 
Gjenvinning AS om henting av landbruksplast til gjenvinning. Avtalen fordrer at gardbrukerne frakter 
plasten til oppsamlingssted i perioden 15.4 – 31.10, og betaler for frakta. Avtalen gjelder foreløpig for 
2006.  
 
Tiltak:  

 Avtalen med Retura videreføres og gjøres gjeldende for en 5-årsperiode. 

 Det opprettes en eller flere faste oppsamlingssteder for plasten. 

 Det fastsettes en eller to faste datoer for avhenting for å redusere transportkostnadene. 

 Kommunen sørger for aktiv markedsføring av ordningen. 
 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring i samarbeid med faglaga i jordbruket.  
 
Frist:   1.4.2007 
 

5.4.3.5 Opprydding på gardstun/landbrukseiendommer 
 

Det er ikke til å stikke under en stol at det på enkelte landbrukseiendommer, og spesielt på enkelte 
gardstun, er i overkant rotete. Dette er ikke noen god reklame for landbruket, særlig ikke der 
skrammelet ligger ”rett i glaninga”. Derfor bør det være i landbruksnæringas interesse å få ryddet opp i 
dette, noe Norges Bondelags landsomfattende skrotaksjon sommeren 2006 er et bevis for. Mye 
jernskrot er levert til gjenvinning også i Eidsvoll, men det er mye igjen. Rein søppeldeponering er et 
forekommer også, både med og uten grunneiers samtykke. Det meldes med ujevne mellomrom om at 
søppellass dumpes for eksempel langs skogsveger. Generell uryddighet gir også sine utslag hos 
enkelte. Målet er å få slutt på denne søppeldumpinga, og at alle gårdstun skal framstå slik at de gir et 
positivt bilde av landbruket. I skogen ligger/henger det enkelte steder gammel piggtråd som kan være 
til skade spesielt for vilt, men også for folk. Det bør være et mål å få fjernet mest mulig av denne.  
 
Tiltak: 

 Gjentatt Informasjon til aktuelle grunneiere om leveringsmuligheter for metallskrot. 

 Holdningskampanje for ryddigere gårdstun gjennom aktiv bruk av ”Gullkornet”.  

 Pålegg om opprydding med hjemmel i forurensningslovens § 28 der skrotet er 
"skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet" 

 Fysisk stenging av alle plasser der folk kaster søppel ulovlig.  

 Holdningskampanje mot dumping av søppel og skrot i utmarka. 

 Ta i bruk de tiltak forurensningsloven hjemler mot de som dumper søppel og skrot  
ulovlig, jf. lovens §§ 28, 37 og 79. 

 Pålegge fjerning av piggtråd i utmark med hjemmel i gjerdeloven. 
  

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring i samarbeid med teknisk etat. 
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5.4.3.6 Bevaring av Biologisk Viktige Områder (BVO) i skog 

 
En av utfordringene for norsk skogbruk er å drive bærekraftig, det vil si å drive et langsiktig, 
vedvarende skogbruk som balanserer hensynene til økonomi, økologi og sosiale forhold. For få til 
dette ble det i 1998 vedtatt "Levende Skog Standarder" som er en samarbeidsavtale mellom en bredt 
sammensatt gruppe med representanter fra skogeiere, skogindustri, arbeidstagere, 
miljøorganisasjoner, friluftsliv, forbrukere og myndigheter. 
Gjennom en sertifiseringsordning har skogbruket i Norge forpliktet 
seg til å følge standardene i Levende Skog.  For Østlandet er det 
utarbeidet 23 standarder som skal følges.  Standardene gir enten 
konkrete anbefalinger til behandling av skog eller legger seg på et 
høgere ambisjonsnivå enn det gjeldende lov- og regelverk krever. 
 
Levende Skog standard nr. 4 sier at det skal gjennomføres 
nøkkelbiotopregistreringer og at verdiene i disse nøkkelbiotopene 
skal dokumenteres og ivaretas.  Landbruksdepartementet utga i 
2001 instruks og retningslinjer for hvordan en kunne registrere det 
biologiske mangfoldet i skogene, Miljøregistrering i Skog (MiS).  I 
forbindelse med områdetaksten for skogene i Eidsvoll ble det 
samtidig foretatt en MiS-registrering på hver enkelts eiendom. 

 
Målet er å bevare det biologiske mangfoldet i naturen, og å sikre 
gode muligheter for rekreasjon, opplevelse og friluftsliv 
 
Tiltak: 

 Arbeide for at all yrkesvirksomhet i skogen utføres 
etter Levende Skog sine standarder. 

 Etablere og holde àjour databaser for registrerte 
Biologisk Viktige Områder, spesielle naturtyper og 
viltområder. 

 Informere om spesielle leveområder for vegetasjon og dyr, særlig med tanke på 
avsetting av nye områder til diverse utbygging. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring. 
 

5.4.3.7 Kjøreskader etter hogst 
 
Den tømmerkjøpende industrien ønsker og forlanger nå en jamn tilførsel av ferskt tømmer gjennom 
hele året.  Samtidig foretas nå omtrent all avvirkning og framkjøring av tømmer av store og tunge 
maskiner.  Dette resulterer i at skader på terrenget kan oppstå i regnfulle perioder av året, og når det 
kjøres på skogsmark som har dårlig bæreevne.  Dette ser ut til å ha blitt en virkelighet vi må leve med 
i årene som kommer.  Denne type kjøreskader er imidlertid ikke ønskelig med tanke på at vi ønsker å 
drive et flersidig og miljøtilpasset skogbruk.  I følge "Levende Skog Standardene" er opprydding etter 
hogst skogeierens ansvar, men det viser seg at det vil være nødvendig at de blir passet på.  
Kommunen er ansvarlig for å følge opp at kjøreskader blir unngått eller utbedret om skaden allerede 
er gjort.  Det samme gjelder for skogeieres ansvar for å holde mye brukte turveger og stier åpne og 
ryddige. 
 
Tiltak: 

 Arbeide for at avtaler om utbedring av kjøre- 
kader etter drifter blir tatt inn i driftsavtalene  
mellom skogeier og entreprenør. 

 Kontrollere og sørge for at sjenerende  
kjøreskader blir utbedret så snart som  
praktisk mulig og innen en nærmere fastsatt 
frist etter at skogsdrifta er avsluttet. 

 Påse at mye brukte stier og turveger holdes 
ryddige og åpne for allmenn ferdsel til fots. 

Ansvarlig: Seksjon for landbruk og næring. 
 
 

Eksempel på biologisk mangfold: 

"Rødliste"-arten LUNGENEVER 

Kjøreskader er intet vakkert syn 
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5.4.4 Bruksstruktur 
 

Det skal så langt det er mulig tilstrebes rasjonelle eiendoms- og driftsenheter i landbruket. 

 
5.4.4.1 Makebytte: 

 
Teigblanding er en uting i den forstand at det mange steder hindrer effektiv drift uten at det er til noen 
berikelse for kulturlandskapet. 
  
Tiltak:  

 Gjennomgang av gårdskarta for å finne aktuelle bytter. 

 Foreslå bytte for partene.  

 Hvis interessen fenges, følge opp med praktisk hjelp til gjennomføring.  
 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring i samarbeid med oppmålingsavdelingen.  
                                                                                                                                 

5.4.4.2 Oppløsning av sameier: 
 

Det finnes en del små sameier særlig i skogen, men som også berører jordbruket. Det er vanskelig å 
få til god drift i sameier på grunn av kryssende interesser for og holdninger til jord- og skogbruk blant 
sameiere. Oppløsning er derfor en fordel. Det er svær ønskelig å få oppløst disse. 
  
Tiltak:   

 Gjennomgang av lokalkunnskap og kartverk for registrering av sameier. 

 Lufte interessen for oppløsning for partene. 

 Hvis interessen fenges, følge opp med praktisk hjelp til gjennomføring.  
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring i samarbeid med oppmålingsavdelingen 
        

5.4.4.3 Medvirke til en gunstig fordeling av leiejord: 
 
 I 2005 var 45 % av jordbruksarealet drevet på leiebasis. Det er svært mange som leier jord, men vi 
ser en tendens til at noen få drar fra hva gjelder størrelsen på driftsenheten. Dette fører i mange 
tilfeller til at leiejorda blir liggende spredt i forhold til driftssentrum, og det fører dermed til økt 
transportbehov og krysskjøring blant ulike leietakere. Dette kan vi kalle en ”makroteigblanding”: Det 
bør settes inn tiltak for å hindre dette.  
 
Tiltak:  

 Foreslå nærmeste leietaker ved henvendelser om bortleie. 

 Foreslå ”makebytte” mellom leietakere ved ugunstige driftsforhold som lang kjøreveg. 

 Motvirke oppsamling av leiejorda på for få hender. 
  

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring.  

5.4.4.4 Medvirke til gunstigst mulige salg av tilleggsjord/-skog: 

 
Landbruks- og matdepartementet har ved rundskriv lagt føringer for salg av tilleggsjord som langt på 
veg hindrer kommunen som landbruksmyndighet i å nekte konsesjon ved salg som gir uheldige 
driftsmessige løsninger. Kommunen bør likevel være aktiv for å hindre de verste utslagene. 
 
Tiltak:   

 Følge aktivt med i tilleggsjordmarkedet for å oppdage mulige salg på et tidlig 
tidspunkt. 

 Kontakte selgere og foreslå driftsmessig gunstige kjøpere. 

 Nekte konsesjon der det er påkrevd og det ikke strider mot sentrale retningslinjer og 
likebehandlingsprinsippet. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalget for kultur og næring.  
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5.4.4.5 Behandling av søknader om inngrep i kulturlandskapet: 
 
Det er en forutsetning for å motta produksjonstillegg 
at det ikke gjøres inngrep i kulturlandskapet, så som 
bekkelukking, bakkeplanering, fjerning av åkerholmer 
og åkerreiner mv. Slike inngrep kan dog gjøres etter 
tillatelse fra kommunen. Det er som oftes etter kjøp 
av tilleggsareal at slike tiltak kan være aktuelle for å 
oppnå den rasjonaliseringsgevinsten som ligger i 
ervervet.  
 
Tiltak:  

 Gi en positiv behandling av søknader 
der tiltaket gir god 
rasjonaliseringsgevinst.  

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5 Bosettingsmønster: 
 

Det skal tas sikte på å bevare, evt. videreutvikle, dagens bosettingsmønster i kommunens 
”utkantområder”.  

 
5.4.5.1 Skjøtsel av kulturlandskap med tanke på bomiljø: 

 
Utsikt er et vesentlig kriterium når folk velger bosted. Særlig i Feiring og på Morskogen er 
utsiktspotensialet stort. Mange steder er høg vegetasjon på landbrukseiendommene til hinder for 
utsikten og et trivelig bomiljø.  
 
Tiltak:  

 Generell oppfordring til eierne av landbrukseiendommer om å ta hensyn til 
naboeiendommene og allmennheten ved skjøtsel av sine kulturlandskap.  

 Bidra aktivt til å løse ”skyggingskonflikter” mellom naboer.  

 Innføre en kompensasjonsordning tilknyttet SMIL- og/eller NMSK-midlene ved ”pålagt” 
hogst av generende produksjonsskog. Midlene fordeles etter retningslinjer fastlagt av 
hovedutvalget for kultur og næring. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalg og kultur og næring 
 
Frist:   Siste kulepunkt: Ved neste rullering av Strategi for miljøtiltak i landbruket i Eidsvoll, 
  våren 2007. 
 
For øvrig:  Alle tiltak som bidrar til et attraktivt kulturlandskap vil være positive for   
  bosettingsmønsteret.  

Eksempel på åkerreiner som er tillatt fjernet på 

grunn av god arronderingsgevinst 
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5.4.5.2 Fremme boligbygging i ”utkantområdene” 

 
Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom bosetting og kulturlandskapspleie i de mindre sentrale 
strøk av kommunen. Uten fastboende er det ingen som etterspør en god kulturlandskapspleie, og uten 
et attraktivt kulturlandskap er det vanskelig å få folk til å bosette seg. Ut fra denne tankegangen er det 
gunstig å gjøre det enklere å bygge bolighus i disse områdene, i første rekke Feiring, Morskogen og 
Gullverket. Dette er tilfellet i de såkalte B-områder i gjeldende kommuneplanen, jfr. kommunepl. § 4.  
 
Tiltak: 

 Utvide eksisterende B-områder i kommuneplanen 

 Legge ut flere B-områder. 
 

Ansvarlig:  Kommuneplangruppa, Kommunestyret. 
 
Tiltak: 

 Ved behandling av saker etter jordlovens § 9 og 12: Innta en noe mindre restriktiv 
holdning til boligbygging på eller i nærheten av dyrka mark hvis andre alternativer ikke 
finnes. 
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring og hovedutvalg for kultur og næring.  
 
 

5.4.6 Næringsutvikling i tradisjonelt landbruk 
 

Produksjonen i det tradisjonelle landbruket skal bevares og helst økes. 

 
5.4.6.1 Mjølkeproduksjonen 

 
Mjølkeproduksjonen i Eidsvoll bør opprettholdes av hensyn til den samlede verdiskapning i Eidsvoll-
landbruket, til utnyttelsen av beiteressursene og skjøtselen av kulturlandskapet.  

 
Tiltak:  

 Opplyse mulige opphørskandidater om mulighetene for å gå inn som aktiv eller passiv 
medlem av samdrift 

 Hjelpe til med inngåelse av samdriftsavtaler, registrering i Brønnøysund mm. 

 Sørge for at så mye BU-midler som mulig tilflyter mjølkeprodusenter som ønsker å 
investere 

 Tilby hjelp til økonomisk planlegging 

 Bistå i byggesøknadsprosessen  

 Oppmuntre mjølkeprodusentene til å benytte seg av alle muligheter til kvotekjøp 

 Foreta beregninger av lønnsomheten i kvotekjøp for de som ønsker det  
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 
 

5.4.6.2 Sau og kjøttfé 
 

Saueholdet er omfattende i Eidsvoll. Dette bør utvikles. Likeledes innbyr de store beitearealene til økt 
storfekjøttproduksjon. Lønnsomheten i disse produksjonene er heller dårlig og med dette kan 
kommunen lite gjøre.  
 
Tiltak:  

 Legge til rette for økt beitebruk ved prioritering av inngjerding av beiter ved fordeling 
av SMIL-midler. 

 Tilrå søknader om BU-midler til investeringer i bygninger til sau og kjøttfé. 

 Tilby hjelp til enkel teknisk planlegging 

 Tilby hjelp til økonomisk planlegging 

 Bistå i byggesøknadsprosessen  
 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 
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5.4.6.3 Planteproduksjon 

 
De vatna sandjordsarealene på Minnesund er svært godt egna til mer intensiv produksjon enn korn. 
Det drives allerede nå en utstrakt potet- og jordbærproduksjon her. Grønnsakproduksjon ville gitt en 
ytterligere økning i verdiskapningen.  
 
Tiltak: 

 Oppmuntre til oppstart av grønnsakproduksjon på Minnesund. 
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 
 
 

5.4.6.4 Foryngelse og stell av skog 
 
Innsatsen i tradisjonelle skogkulturarbeider som planting og ungskogpleie er svært langsiktige, men 
viktige investeringer som først gir utbytte mange 10-år fram i tiden.  Disse arbeidene er svært viktige 
for å kunne sikre framtidige skogressurer av god kvalitet og rikelig mengde.  De siste årene har 
innsatsen på dette feltet gått noe ned, først og fremst på grunn av dårligere lønnsomhet i skogbruket,  

dårligere rammebetingelser fra Staten og også mangel på 
egnet arbeidskraft.  Denne trenden må vi forsøke å snu.  Vi har 
fått ny skogbrukslov gjeldende fra 01.01.2006 med tilhørende 
forskrift om bærekraftig skogbruk gjeldende fra 01.07.06.  I 
disse er skogeiers plikt til å forynge skog etter hogst mye mer 
tydeliggjort enn i den gamle skogbruksloven.  Skogeier er etter 
loven pålagt å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre 
tilfredsstillende forynging innen tre år etter hogst.  Kommunen 
skal føre tilsyn med at dette blir gjort på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Å få utført nødvendig ungskogpleie i form av avstandsregulering 
er den aller viktigste oppgaven for å sikre en høg produksjon av 
kvalitetstømmer for framtiden.  Sammen med 
skogeierforeningen kan kommunen påvirke skogeierne til slikt 
arbeid gjennom opplysningstiltak, prosjekter, skaffe til veie 
egnet arbeidskraft samt sørge for tilskuddsmidler til tiltakene. 

 
 
 
Tiltak 

 Tilby økt veiledning om skogkultur gjennom 
prosjekter og direkte informasjon. 

 Prioritere bruken av tilførte tilskuddsmidler til 
markberedning, suppleringsplanting og 
ungskogpleie. 

 Tilby tilstrekkelig med skogplanter av god 
kvalitet. 

 Tilby kvalifisert arbeidskraft til alle 
skogkulturarbeider. 

 Gjennomføre kontroll av minst 10 
foryngelsesfelt og minst 10 ungskogfelt pr. år. 

 
 
 
Ansvarlig:   Seksjon for landbruk og næring i samarbeid  
  med Mjøsen Skog.  
   

2006 var et godt frøår. Kongler 

med frø er nødvendig for 

skogforyngelsen 

                  Ungskog i god vekst 
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5.4.7 Økologisk jordbruk 
 

Andelen av økologisk produksjon skal økes til 15 % i 2015. 

 
5.4.7.1 Generell informasjonsvirksomhet 
 

Eidsvoll kommune er nå best i Akershus på økologisk landbruk, både hva gjelder areal og 
mjølkeproduksjon. Det er imidlertid ingen grunn til å slakke av på innsatsen. Målet om 15 % økologisk  
produksjon er kun nådd i mjølkeproduksjonen. Det er langt igjen i de andre produksjonene, for 
eksempel gris, korn og poteter. 
 
Tiltak: 

 Drive aktiv markedsføring av økologisk jordbruk som driftsform. 

 Gi regelmessig informasjon om tilskuddsordningene knytta til omlegging til og løpende 
drift av økologisk jordbruk. 

 Gi gardbrukere som vurderer omlegging, oppdatert informasjon om 
omleggingsprosedyren. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 
 
 
 

5.4.7.2 Økologisk grønnsakproduksjon  
 
Grønnsakproduksjon generelt og økologisk grønnsak produksjon spesielt er ingen stor driftsform i 
Eidsvoll. I visse områder, spesielt områder med lett jord og vatning, ligger det, som nevnt over, godt til 
rette for grønnsakproduksjon. Det bør også i visse tilfeller være mulig å drive grønnsakproduksjon i 
kombinasjon med økologisk mjølkeproduksjon. Det bør derfor være et mål å starte opp med økologisk 
grønnsakproduksjon av et visst omfang i Eidsvoll.  
 
Tiltak:  

 Drive aktiv markedsføring av driftsformen overfor potensielle produsenter. 

 Gi søknader om BU-midler til investeringer knyttet til økologisk grønnsakproduksjon 
høg prioritet.  

 Oppmuntre til lokal foredling og salg av økologiske produkter.  
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring 

 
 
 

5.4.8 Utvikling av tilleggsnæring 
 

Sysselsetting og produksjon i tilleggsnæringer til tradisjonelt landbruk skal økes. 

 
5.4.8.1 Bioenergi 

 
Den siste tids fokusering på økte priser på olje og strøm har gjort 
det påkrevd å tenke nytt med tanke på andre muligheter for 
spesielt oppvarming av boliger og andre bygg.  Det er ikke lenger 
bare høge priser som har blitt en bekymring, men også at vi 
begynner å få mangel på tilgjengelig energi.  Søkelyset har i den 
forbindelse nå blitt rettet mot muligheten for å kunne øke bruken 
av bioenergi.  Biobrensel fra skogen kan være ved, flis, 
hogstavfall som topper og greiner, pellets og annet.  I Eidsvoll har 
vi store mengder av egnet virke som kan utnyttes til forskjellige 
former for biobrensel. 
 
For å øke andelen av oppvarming med biobrensel kan det 
arbeides etter to forskjellige hovedlinjer.  Det ene er å øke 

Bjørkeved er en god energikilde 
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Kontakt med dyr og Grønn 

omsorg hører gjerne sammen 

leveransene av flis og hogstavfall til eksisterende større biobrenselanlegg, som for eksempel 
fyringsanlegget på Gardermoen, dvs. som råstoffleverandør.  Det som vil være mer aktuelt med tanke 
på tilleggsnæring på gårdene er om bonden selv kan foredle råstoffene til ferdig ved eller endog ferdig 
varme til abonnent.  Gjennom slik foredling av råstoffene vil en kunne øke både sysselsettingen og 
inntjeningen på gårdsbruket.  I dag er det aktuelt å kunne starte opp biobrenselanlegg.  Anleggene 
kan variere fra mindre anlegg på den enkelte gård til større fjernvarmeanlegg som leverer varmt vann 
til flere abonnenter.  Arbeidet med bioenergianlegg er allerede i gang i kommunen. Flere anlegg av 
forskjellig type og størrelse er allerede på vurderings- og planleggingsstadiet. Mindre gårdsanlegg er 
også bygget og tatt i bruk. Landbruksseksjonen kan gjennom diverse opplysning om muligheter  for 
utbygging og diverse tilskuddsordninger være en pådriver til å øke andelen av oppvarming med 
biobrensel innen kommunen.   
 
Tiltak: 

 Stimulere til større satsing på biobrensel og biovarme innen kommunen gjennom 
påvirkning og informasjon rettet mot skogeierne.   

 
Ansvarlig:   Seksjon for landbruk og næring.                                                                         
 
 

5.4.8.2 Grønn omsorg 
 

Grønn omsorg går ut på at det tilbys omsorgstjenester med utgangspunkt i de ressurser som finnes på 
landbrukseiendommene. Det kan være tilbud til psykisk utviklingshemmede, tilbud til skoleelever med 
spesielle behov, barnehager med spesiell vekt på nærhet til husdyr osv. Viktige kundegrupper her er  
helse- og sosialetaten, grunnskolene og videregående skoler. Grønn omsorg er i dag et høyt prioritert 
ved tildeling av BU-midler. Det er til nå startet opp relativt få slike tilbud i Eidsvoll. Det bør være et mål 
å utnytte de mulighetene som ligger her. 
 
Tiltak:   

 Kartlegge kommunens behov for Grønn 
omsorg-tilbud. 

 Informere aktuelle tilbydere om de eventuelle 
behov som framkommer i ovennevnte 
kartlegging. 

 Informere aktuelle tilbydere om de 
finansieringsmuligheter som finnes og være 
behjelpelig gjennom søknadsprosessen. 

 
Ansvarlig: Seksjon for landbruk og næring  
 
Frist:   For første kulepunkt: 1.1.2008 
 
 

5.4.8.3 Øvrige tilleggsnæringer 
 
Vellykkede tilleggsnæringer til tradisjonelt landbruks har alltid sitt opphav i en god ide fra den som 
driver næringsvirksomheten. Ideen er gjerne blitt testa ut ved hjelp av etablererstipend fra BU-fondet, 
slik også de mindre gode ideene har blitt. Seksjon for landbruk og næring har til nå fungert som 
”fødselshjelper” for disse etablererne. Etablerersenteret på Øvre Romerike har ikke blitt koblet inn. 
Disse sitter på en del kompetanse som kan være nyttig for enkelte etablerere. Antallet etablerere har 
vært moderat i Eidsvoll i forhold til i nabokommunene. Vi bør gjøre hva vi kan for å snu denne trenden. 
 
Tiltak:  

 Informere jevnlig om mulighetene for å få finansiert oppstart av tilleggsnæring.  

 Gi folk med ideer de vil ha testa ut en nøktern vurdering av ideen ut fra de 
prioriteringer som til enhver tid gjelder for bruken av BU-midlene.    

 Gi aktuelle etablerere all nødvendig informasjon om finansieringsmulighetene 
gjennom BU-fondet, samt behandle søknadene raskt og effektivt.   

 Formidle kontakt til Etablerersenteret der det synes nødvendig. 
 

Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring  
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5.4.9 Landbruksvikaren 

 
Dagens landbruksvikarordning skal videreføres. 

 
Dagens landbruksvikarordning fungerer svært godt takket være en svært dyktig landbruksvikar. Nye 
tiltak er derfor ikke nødvendig.  
 
 

5.4.10  Kommuneskogen 
 

Kommuneskogen skal drives best mulig både med hensyn til økonomi og miljø. 

 
For de kommunale skogeiendommene er det i 2005 utarbeidet en egen skogbruksplan.  I denne 
planen er det laget egne kart over eiendommen med tilstandsrapport for hva slags skog som er på 
hver enkelt skogteig.  Kommuneskogen består av 19 forskjellige skogteiger.   
 
Tiltak: 

 Arbeide for at de biologisk viktige områdene, BVO, som er registrert i forbindelse med 
utarbeidelsen av skogbruksplanen blir tatt inn i kartene for eiendommen, og at 
områdene  blir bevart som spesialområder i minst 10 år. 

 Sørge for at det blir foretatt en mest mulig jevn avvirkning på eiendommen og at drifta 
går med overskudd hvert enkelt år som forutsatt i budsjettet. 

 Sørge for at tiltak blir satt i gang for å sikre tilfredsstillende foryngelse seinest 3 år 
etter hogst. 

 
Ansvarlig:  Seksjon for landbruk og næring. 
 

5.4.11 Øvrig landbruksrelatert virksomhet på seksjon landbruk og 
næring 
 

Seksjon for landbruk og næring skal holde gårdbrukerne oppdatert på gjeldende regelverk, og 
sørge for at de får de tilskudd de har rett på.  
For øvrig skal alle dem som henvender seg til seksjonen gis slik service at de blir fornøyd. 

 

Med dagens bemanningssituasjon, 3,3 årsverk fordelt på 4 
personer, fungerer denne virksomheten tilfredsstillende: 
 

 Alle frister satt av overordnet myndighet 
overholdes, og alle får de økonomiske 
overføringer de har krav på etter søknad.  

 Gjennom ”Gullkornet” som gis ut 5-6 ganger 

i året, gis de sysselsatte i landbruket 
regelmessig informasjon om aktuelle emner. 

 Saksbehandlingstida er i de fleste saker svært 
kort, og vi har ikke mottatt klager i så 
henseende de siste år.  

 De som henvender seg til landbrukssaks-
behandlerne virker å være fornøyd med den 
servicen de får.  

 
Etter dette synes det ikke å være behov for noen spesielle nye 
tiltak for denne delen av seksjonens virksomhet. Det er ikke 
dermed sagt at det nå er tid for å slappe av. Seksjonen er slett 
ikke feilfri, og det vil til enhver tid være forbedringspotensiale.  
Derfor må det også i framtida til enhver tid fokuseres på god 
service overfor brukerne av seksjonen enten de er privatpersoner, firmaer eller annen offentlig  
virksomhet.    


