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De tre lokale bondelagene (Asker og Bærum Bondelag, Røyken Bondelag og Hurum Bondelag) har 
følgende innspill til punkt 5.3 Landbruk (Jordbruk og skogbruk) og punkt 5.4 Opplevelsesnæringer: 
 
 
Punkt 5.3: 
Bondelagene er fornøyd med at kommunen har tatt jordbruk og skogbruk inn i planen under eget 
punkt. Vi ser at kommunen ønsker et livskraftig og bærekraftig jord- og skogbruk, og at kommunen 
vektlegger betydningen av disse sektorene i sin videre næringsutvikling. 
 
Bondelagene vil generelt peke på de muligheter næringen har for å bidra positivt på flere områder, 
der særlig matproduksjon, grønn omsorg og kulturlandskapspleie/skogskjøtsel har stor betydning for 
innbyggerne. Det er også viktig for oss at det biologiske mangfoldet opprettholdes.  
 
Landbruksnæringen har kompetanse på mange felt og har muligheter for utvikling av ulike 
tilleggsnæringer gjennom alternativ landbruksmessig bruk av allerede eksisterende arealer og 
bygninger, dersom forholdene legges til rette med tilpassede rammebetingelser. Videre vil vi peke på 
at Asker kommune har et uutnyttet potensial i lokale ressurser og produkter innenfor landbruket. 
Disse kan for eksempel benyttes i opplæringssituasjoner i skolene og i voksenopplæringen. 
 
Jordbruket har sin egen klimaplan, og klimakalkulatoren er under utrulling. Bøndene i kommunen vil 
bidra til en mer bærekraftig jordbruksproduksjon gjennom ulike tiltak, der for eksempel grønn energi 
etter hvert vil gjøre seg mer gjeldende.  
 
Vi ser positivt på punktene som er listet opp under «Strategi for landbruk» i avslutningen av punkt 
5.3. – men ønsker en presisering i underpunkt 2: 
 
Landbruket er avhengig av forutsigbare rammer for sin produksjon, og dette gjelder spesielt arealer. 
Vi vil derfor peke på at det nå er viktigere enn noen gang at de jordbruksarealene som finnes i 
kommunen ikke benyttes til annen virksomhet. Det er viktig for å opprettholde både produksjon og 
kulturlandskap at arealene også i framtida kan brukes til matproduksjon og beiteområder. 
 
Av denne grunn ønsker vi en styrking av jordvernet i kommunen utover nasjonale krav. 
Vi mener kommunen må ha en nullvisjon på dette området – dyrkede eller dyrkbare arealer må 
vernes mot omdisponering til annen virksomhet. Vi vil presisere at omdisponering av arealer som 
innebærer flytting av matjord, ikke er et alternativ i denne sammenheng.  
 
Etter vår mening bør underpunkt 2 under «Strategi for landbruk» lyde som følger: 
 
«Asker kommune skal sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket, og unngå 
nedbygging og omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. Målet er en nullvisjon for nedbygging og 
omdisponering av jordbruksarealer.» 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Punkt 5.4 
 
Jord- og skogbruksnæringen ser fordeler med et forsterket samarbeid mellom kommunen og de ulike 
næringene for å styrke kommunens muligheter for å tilby opplevelser av høy kvalitet til både egne 
innbyggere og tilreisende gjester. 
 
Jord- og skogbruksnæringen vil gjerne bidra i utviklingen og styrkingen av Asker kommune som en 
maritim besøksdestinasjon. Vi vil likevel gjerne peke på at aktører innenfor landbruksnæringen kan 
være interessert i å utvikle egne opplevelsestilbud både til Askers innbyggere og tilreisende gjester.  
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