
 
 
 

Landbruket i 

Innlandet skaper 

verdier! 
 

 
 

 



 

Hedmark og Oppland 
dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge. 41 prosent av 

avvirkningen og 20 prosent av jordbruksproduksjonen i landet skjer i 

Innlandet. I tillegg kommer alle foredlingsbedriftene basert på råvarer fra 

skog- og jordbruk. Innlandet hadde vært et helt annet uten et aktivt 

landbruk. 

 

Verdens viktigste produksjon 
Vi kan ikke spise annet enn mat. Produksjon av mat er verdens viktigste 

næring, og blir bare viktigere etter som verdens befolkning øker. Bruken av 

fossilt brensel, blant annet til transport, har ført til klimaendringer som truer 

den verden vi kjenner i dag. Kortreist, sunn og egenprodusert mat blir bare 

viktigere i åra som kommer. 

 
Hedmark og Oppland har drøye en million dekar dyrket mark hver, og er 

landets to største landbruksfylker med til sammen 20 prosent av 

jordbruksarealene. Hedmark rommer 20 prosent av landets samlede 

skogressurser, og er landets desidert største skogbruksfylke. I Oppland er det 

også store skogressurser. Tømmeret som råvare er grunnlaget for 

arbeidsplasser innen transport, på sagbruk, trelast- utsalg og for store 

industriarbeidsplasser som Moelven Industrier.  Landbruket danner 

grunnlaget for viktige kunnskaps- og forskningsmiljøer. Noen av landets 

fremste miljøer innen landbruksforskning finner vi i Innlandet som Bioforsk, 

Norsvin, Geno og Graminor. 

 

Landbrukets primærproduksjon og industri sysselsetter nesten 14.000 

personer i Hedmark og nesten 12.000 personer i Oppland. Dette utgjør 11 

prosent av verdiskapningen i Hedmark og 8 prosent i Oppland (NILF, 2012). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Kulturlandskapet 
Landbruket er ei stor og viktig næring i Innlandet. Menneskers slit gjennom 

århundrer har dannet det landskapet vi kjenner i dag: slake jorder langs 

Mjøslandet, bratte lier oppover Gudbrandsdalen, beitedyr i seterområdene 

på fjellet og store skogeiendommer i Østerdalen. Det er dette 

kulturlandskapet vi som bor her og alle tilreisende forbinder med Innlandet.  

Det er dette varierte kulturlandskapet som danner grunnlaget for reiseliv og 

turisme som også er ei stor næring i vårt område. Uten et levedyktig 

landbruk, har vi lite å tilby dem som vil tilbringe ferie og fritid i Innlandet. 

 

Landbruket skaper verdier 
Landbruket er en betydelig bidragsyter til verdiskapningen i Innlandet. 

Landbruket er grunnlaget for det kulturlandskapet vi er kjent for, det er 

grunnlaget for arbeidsplasser og verdiskaping i foredlingsindustrien, og det 

bidrar med sunn og trygg mat på frokost- og middagsbord over hele landet.  

Halvparten av det vi spiser er laget av råvare fra norske bønder. 

 
 

 
 

 
 

 



 

Hva kan du som forbruker gjøre for å 

bevare Innlandet som i dag? 
 
 

Velg norske produkter når du handler 

til deg sjøl og dem du er glad i! 


