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Høringssvar fra Østfold Bondelag - innspill til regionalt 
bygdeutviklingsprogram (RBU) for Viken og Oslo 2019 - 2022  

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

regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) overordnet del. 

 

 

Generelle kommentarer 

Østfold Bondelag registrerer at det har blitt et relativt omfattende dokument, men vi gir vår 

tilslutning til form, størrelse og vektlegging mellom de ulike kapitler. 

 

Vi er videre godt fornøyd med at signaler som ble gitt i møtet i juni, i stor grad er fulgt 

opp.  

 

Kommentarer til enkeltpunkter 

 

Under kapitel 3; overordnet mål 

• Østfold Bondelag foreslår å forsterke den delen som omhandler at vår region skal 

ha som mål å ta en rettmessig del av økning i norsk matproduksjon og foreslår at 

det overordna målet omredigeres til: «Landbruket i Oslo og Viken har som mål å 

utvikle og øke produksjon og verdiskaping innenfor jord (mat) - og skogbruket 

gjennom å utnytte vår markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte.» 

  

Under kapitel 3; delmål: øke bærekraftig matproduksjon 

• Østfold Bondelag foreslår et nytt pkt. 2: Opprettholde og øke produksjon av hvitt 

kjøtt, egg og svin innenfor det som finnes av markedsmessige muligheter. 

• Under pkt. som omfatter jordvern foreslår Østfold Bondelag at det defineres et mer 

målbart mål i retning av «Med utgangspunkt i nasjonale jordvernmål er det et mål å 

bygge ned minst mulig, og ikke mer en maks 800 da/år.». Alternativt avsluttet 

punktet slik det nå er foreslått med et tillegg: «til et absolutt minimum» 

• Under pkt. som omhandler grønnsaker foreslås en omformulering til «Videreutvikle 

og øke verdiskaping fra en solid grøntsektor med frukt, bær, grønnsaker og potet» 
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Under kapitel 3; delmål: skogbruk og trebruk 

• Østfold Bondelag foreslår et tillegg til første pkt «økt utnyttelse av 

utmarksarealene» 

• Til pkt 4 foreslås et tillegg «, bidra til økt verdiskaping og alternativ bruk av 

trevirket» 

 

Under kapitel 3; delmål: Rekruttering, kompetanse og omdømmebygging 

• Vår kommentar til første pkt er at det med fordel ikke er så konkret knyttet til ett 

skolemiljø, men foreslår i stedet «Ha god dialog med forskningsmiljø eksempelvis 

miljøet på og tilknyttet NMBU som er en nasjonal spydspiss …..» 

• Lite tillegg til pkt 3 slik at punktet blir «Samarbeid med videregående skoler og 

høyskoler/universitet i alle deler av 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 

 


