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Støtte til lokalisering av Landbruksdirektoratet til Mysen i Eidsberg
kommune
Østfold Bondelag mener at dersom hele eller deler av Landbruksdirektoratet skal flyttes ut
av Oslo, er Mysen i Eidsberg kommune et naturlig sted å legge direktoratet. Dette
begrunner vi med følgende argumenter:
1. Mysen og Eidsberg ligger i Østfold, som er ett av landets ledende fylker innen jordog skogbruk. I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal, bare
Vestfold bruker mer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk
matproduksjons viktige produkter; korn, melk, kjøtt, egg, grønt og bær. Fylket er
størst i landet på kornproduksjon med 23 prosent av landets produksjon i 2016, og
er også store på fjørfe- og eggproduksjon. I Østfold utgjør det økologiske arealet 6
prosent, og den økologiske produksjonen utgjør en stor andel av total norsk
produksjon.
Fylket har en variert og sammensatt næringsmiddelindustri, med stor foredling fra
alle sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig foredles på Kalbakkenanlegget til Tine. Østfoldjordbruket omfatter totalt over 5 000 arbeidsplasser i
primærjordbruk og foredlingsindustrien. Antallet sysselsatte i
næringsmiddelindustrien er 3 100, og har ligget nokså stabilt siden årtusenskiftet i
Østfold. Antallet arbeidsplasser i øvrig industri har vært fallende i samme periode i
Østfold. Dette betyr at landbasert næringsmiddelindustri utgjør en større andel av
industriarbeidsplassene i dag enn i år 2000. Den totale verdiskapingen av
jordbruks- og næringsmiddelindustrien i Østfold består av 7 500 sysselsatte
(inkludert ringvirkninger). Alle tallene er hentet fra AgriAnalyse sin rapport 5/2017
«Jord- og skogbruket i Østfold – Sterke og mangfoldige verdikjeder».
2. Det er gode kollektiv- og veiforbindelser fra og til Oslo og Follo. Det vil følgelig
være mulig for de ansatte på Oslokontoret i Landbruksdirektoratet å
motstrømspendle til Mysen, hvis de ikke ønsker å flytte.
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3. Ved å legge Landbruksdirektoratet til Mysen vil man både kunne oppfylle ønsket
om å desentralisere arbeidsplasser, og beholde en relativt kort avstand til
myndigheter og organisasjoner som holder til i hovedstaden.
4. Det er ikke mange statlige arbeidsplasser i Indre Østfold, som er regionen Mysen
tilhører. Derimot opplever både regionen og Østfold fylke en stor lekkasje av
pendlere ut av regionen og fylket. Å legge landbruksdirektoratet til Mysen vil på
sikt kunne demme opp for denne lekkasjen, og sørge for sårt tiltrengte
arbeidsplasser.
5. Det er kort vei til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås,
hvor landets ledende forskere innen blant annet jord- og skogbruk befinner seg.

Med vennlig hilsen
Svend Arild Uvaag
Elektronisk godkjent, uten underskrift

Mina Mjærum Johansen

Østfold Bondelag er fylkeslag av Norges Bondelag, som er den ledende organisasjonen for
næringspolitikk og service i landbruket. Bondelaget arbeider for å sikre de beste vilkårene for
norsk matproduksjon. Organisasjonens hovedmål for norsk landbruk er å øke den bærekraftige
matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser, og å øke verdiskapinga gjennom
bruk av ressursgrunnlaget på den enkelte gården. Det gir næringsutvikling, arbeidsplasser og
grobunn for levende lokalsamfunn i hele landet. Østfold Bondelag har over 4 800 medlemmer.
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