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07.12.2017 Utvalg for plan og samfunn
Behandling:
Følgende hadde ordet i saken;
Espen FjeldbuArne Harald KolstadHans Einar HolthEnstemmig vedtatt
PS-049/17 Vedtak:
Landbruksplan 2018 – 2023 vedtas.

19.12.2017 Kommunestyret
Behandling:
Følgende hadde ordet i saken:
Ivar Skulstad

1366528
1367175

Espen Fjeldbu
Tilleggsforslag fra AP v/Espen Fjeldbu:
1. Ber om sak fra Rådmannen som tar for seg forvaltningspraksis av
konsesjons/bopliktsaker
2. I tillegg bes om at vedtatt evaluering av effekten av endringene i
konsesjon/bopliktsreglementet gjennomføres (0-konsesjonsgrense)
3. Handlingsdelen til handlingsplanen legges fram innen 22.01.18
Enstemmig vedtatt
K-127/17 Vedtak:
Landbruksplan 2018 – 2023 vedtas.
1. Ber om sak fra Rådmannen som tar for seg forvaltningspraksis av
konsesjons/bopliktsaker
2. I tillegg bes om at vedtatt evaluering av effekten av endringene i
konsesjon/bopliktsreglementet gjennomføres (0-konsesjonsgrense)
3. Handlingsdelen til handlingsplanen legges fram innen 22.01.18

Saksopplysninger:
Landbruksdepartementet oppfordrer alle kommunene til å utarbeide
landbruksplan for å synliggjøre landbrukets interesser, verdier og
samfunnsansvar og sette landbruket på dagsorden lokalt.
Eidskog kommunes landbruksplan for perioden 2011 – 2015 ble vedtatt i
kommunestyret 28. oktober 2010. Den ble behandlet som en kommunal
plan. Det er gått 8 år siden forrige planarbeid, og i den perioden har
landbruket vært gjennom til deles store strukturelle endringer og
endringer i rammebetingelsene. Lovverket har også gjennomgått
endringer som revideringen av landbruksplanen må speile.
Landbruksplanen er en sektorplan/temaplan og gir oversikt over
næringens areal- og ressursbruk, gir innsikt i næringsvirksomheten og er
viktig for å bidra til å sikre landbrukets interesser og behov.
Kommunen er lokalt forvaltningsorgan er derved det nærmeste
forvaltningsorganet for landbruks- og matsektoren, og har ansvaret for
gjennomføring av landbrukspolitikken på lokalt nivå. Oppgavene er
mangfoldige og spenner fra faglig rådgivning og veiledning,
forvaltningsansvar i forhold til juridiske og økonomiske virkemidler til
mobilisering og tilrettelegging for næringsutvikling både innen tradisjonelt
landbruk og nye næringer.

Kommunestyret vedtok i sak 27/17 den 21.1.2017 planstrategi for 2017 –
2019. I Planstrategi er Landbruksplan inkludert mål og retningslinjer for
hjorteviltforvaltning oppført under temaplaner og skal behandles i 2017.
Landbruksplan for perioden 2011 – 2015 er evaluert og oppnådde
resultater fra planperioden er dokumentert.
20. mars ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om
landbruksplanarbeidet. På møtet ble både plan og prosess presentert, det
ble presentert flere forslag til satsingsområder og det ble gjennomført en
spørreundersøkelse. Basert på spørreundersøkelsen og tilbakemeldinger
er det plukket ut hovedsatsingsområder.
Planarbeidet er presentert for utvalg for plan og samfunn og
formannskapet.
21.11.2017 ble utkastet til landbruksplan presentert for årsmøtet i
Eidskog Landbruksforum. Planutkastet er i tråd med Landbruksforumets
og det åpne møtets forventninger. Eidskog Landbruksforum gir sin
tilslutning til planen.
Saksvurdering
Landbruksplan 2018 – 2023 er i henhold til vedtatt planstrategi for 2017 –
2019. Utarbeidelse av landbruksplanen er også i henhold til oppfordringen
fra Landbruksdepartementet. Det er også et uttalt ønske fra næringen om
at kommunen utarbeider landbruksplan.
Landbruket er en betydelig næring i Eidskog, både med hensyn til
førstehåndsverdi av produksjonen, men ikke minst som aktiv forvalter av
betydelig arealer.
For kommunen er det viktig å være en aktiv pådriver for innovasjon og
utvikling i Eidskog landbruket. Planen legger til rette for volumproduksjon
og for økt satsing på småskala lokalmat- og småskalaproduksjon.
Eidskog kommune legger gjennom landbruksplanen føringer for
satsingsområder som næringen og kommunen skal jobbe sammen om.
Færre satsingsområder gir rom for større gjennomføringskraft og –evne.
Lovfortolkning
Ikke relevant
Konsekvenser
Uten landbruksplan blir det vanskelig å bidra til lokal påvirkning og
utvikling av en svært viktig næring.
Konsekvenser for andre enheter i kommunen
Ikke relevant

Økonomi
Ikke relevant.
Kommuneplan og Økonomiplan
I henhold til vedtatt planstrategi for 2017 – 2019.
Folkehelse
Ikke relevant.
Alternative løsninger
Drive landbruksforvaltningen uten vedtatt plan.
Drøfting med tillitsvalgte
Ikke relevant.

