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Landbruket er en betydelig næring i Innlandet. Vi har 20 % av jordbruksarealet, 30 % 

av skogarealet og 40 % av avvirkningen i Norge. Dette skaper verdier for 10 mrd.  

kroner årlig, og gir grunnlag for i alt 23 000 arbeidsplasser i våre to fylker.  

På oppdrag fra Landbruks– og matdepartementet (LMD) skal fylkesmennene i  

Oppland og Hedmark utarbeide et felles og nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram 

(RBU).  Formålet med programmet er å styrke det regionale miljø-, klima og nærings-

utviklingsarbeidet, og bidra til økt lokal mobilisering , verdiskaping og  

konkurransekraft i jord– og skogbruket. 

De tre delprogrammene på næring, miljø og skog/klima styrer bruken av om lag 1/4 

milliard kr årlig i de to fylkene. Selv om virkemidlene i all hovedsak retter seg mot  

primærproduksjonen er det interessant å høre hvordan industri, faglag, FoU-miljøer, 

m.m. tenker seg bruken av investeringsvirkemidlene i landbruket. Vi  

inviterer derfor til innspillsmøte til Regionalt Næringsprogram 2019-2022 for  

Hedmark og Oppland der vi ønsker å høre hvilke prioritereringer som er viktige for å 

skape enda mer verdier fra landbruket i Innlandet i årene framover. 

 

 

Program for møtet: 

 - Status, muligheter og utfordringer i landbruket i de to fylkene v/ Fylkesmannen 
- Hvilke effekter ser vi fra bruk av investeringsstøtte v/ Innovasjon Norge 
- Kort presentasjon av gjeldende programmer i de to fylkene v/ Fylkesmannen 
- Oppdrag og føringer for kommende program v/ Fylkesmannen 
- Innspill til Regionalt Næringsprogram  

Vi håper dere vil benytte denne anledningen til å være med å påvirke  

utviklingen av landbruket i Innlandet! 

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 6. mars 2018. 
Påmelding på www.fylkesmannen.no/hedmark under «Kurs og konferanser». 

Bli med og påvirk ut kursen for landbruket i 

Målgruppe for innspillsmøtet er jordbruksbasert industri, FoU-miljøer, 
akademia og andre berørte aktører. 

 
 

 

 

INVITASJON TIL INNSPILLSMØTE! 

Dato Sted  Tidspunkt 

16. mars Biri Honne kurs– og konferansesenter 10.00 - 13.00  
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Om innspillene: 

Hver aktør inviteres å komme med innspill med varighet på inntil 5 minutter.  
Det oppfordres til å sende inn innspillene skriftlig, enten i forkant eller etterkant av møtet.  
Om du ikke har anledning å delta i noen av møtene er det også mulighet for å sende skriftlige innspill direkte.  

Innspill sendes til: 
Fylkesmannen i Oppland:  fmopkjr@fylkesmannen.no / Fylkesmannen i Hedmark: fmhevur@fylkesmannen.no 

 

Sentrale spørsmål vi ønsker å få tilbakemeldinger på: 

• Hvordan kan vi skape enda mer verdier fra landbruket i Innlandet?  

• Hvilke rammevilkår må til for økt vekst?  

• Satser vi nok på FoU? 

• Hva er de viktigste tiltak for å stimulere til mer videreforedling? 

• Hvilke prioriteringer er viktige for å møte klima- og miljøutfordringene landbruket står ovenfor?  

 

Mer informasjon:  

Ytterligere informasjon om oppdraget, rammene og føringene finnes på 
https://www.fylkesmannen.no/Innlandet/rbu/  

 

Spørsmål om programmene, prosessen, m.v. kan rettes til: 
Fylkesmannen i Oppland:  
 Bente Odlo (landbruksdirektør)  fmopbod@fylkesmannen.no  
 Kjell Joar Rognstad (RBU-koordinator)  fmopkjr@fylkesmannen.no 
Fylkesmannen i Hedmark: 
 Haavard Elstrand (landbruksdirektør) fmhehels@fylkesmannen.no 
 Vegard Urset (RBU-koordinator)  fmhevur@fylkesmannen.no 
  

 


