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Høringssvar fra Østfold Bondelag - forslag til Regionalt 
næringsprogram 2019 - 2022 for Oslo og Viken 

Østfold Bondelag viser til epost av 25. september med invitasjon til høring på forslag til 

regionalt næringsprogram.  

 

Generelle kommentarer 

Østfold Bondelag registrerer at de signaler vi ga i høringsmøtet i juni i stor grad er fulgt 

opp, og vi gir vår tilslutning til form, størrelse og vektlegging mellom de ulike kapitler. 

 

Kommentarer til enkeltpunkter 

 

Under pkt 2.1. Volumproduksjon 

• Østfold Bondelag foreslår et nytt strategipunkt fortrinnsvis under 1. 

satsingsområde: Agronomi som formuleres i retning av «Ta i bruk ny teknologi i 

arbeidet med å utvikle et effektivt presisjonsjordbruk som ivaretar behovet for økt 

mekanisering kombinert med riktig bruk av ressurser (gjødsel, ugrasbekjemping, 

kalk) 

• Videre at det under strategipunkt om kornproduksjon legges til et nytt 

strategipunkt: stimulere til grøfting» 

• Selv om punktene under de ulike strategiene ikke er i prioritert rekkefølge vil vi 

foreslå at det første strategipunktet under Grønnsaker.. justeres noe nedover i 

rekkefølgen. 

• Under satsingsområde: Husdyrproduksjon foreslås en utvidelse av strategipunkt 2 

slik at det blir: «Øke utnyttelsen av beiteressursene, på både inn- og utmarksbeite» 

• Under satsingsområde: Honning bør det inn et nytt strategipunkt: «Dekke det 

norske markedet med norsk honning» før eller i stedet for punktet om å utnytte 

muligheten for eksport av norsk honning. 

 

Under pkt 2.2. Mat og drikke med lokal identitet 

• Under satsingsområde Distribusjon og omsetning foreslås en presisering slik at 

strategipunkt 3 «Motivere til økt innkjøp fra offentlig sektor» utvides med: 

«..bedrifter og organisasjoner»  
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Under pkt 2.3. Økologisk landbruk 

• Under satsingsområde Økologisk produksjon bør strategipunkt nr 5 få en annen 

ordlyd. Vi foreslår at det endre i retning av «Bidra til å videreføre og øke bønders 

kompetanse»  

 

Under pkt 4 Skogbruk, trebruk og fornybar energi 

• Under satsingsområde Produktutvikling basert på tre foreslås et nytt strategipunkt i 

retning av «bidra til utvikling av alternative produkter av de ressurser som er i 

trestokken». Videre et strategipunkt «bidra til økt og alternativ utnyttelse av skog- 

og utmarksområdene» 

 

Under pkt 5.3. Nyskaping og rekruttering 

I den beskrivende delen bør det også framgå opplysninger om det fagskoletilbudet som 

befinner seg i regionen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Østfold Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Svend Arild Uvaag Heidi Kirkeby 

 

-fylkesleder-                    -rådgiver- 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Fylkesmannen i 

Østfold, 

Landbruksavdeling 

           Postboks 325 1502 Moss 

Fylkesmannen i 

Østfold, 

Landbruksavdeling 

Camilla Winterseth Postboks 325 1502 Moss 

Fylkesmannen i 

Buskerud, 

Landbruks- og 

miljøvernavdeling 

           Postboks 1604 3007 Drammen 

Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus, 

Landbruksavdeling 

           Postboks 8111 Dep 0032 Oslo 

 


