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Side 6

Landbruksoppgaver 
og begreper

RK: Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket (1,6 mill i 2020) 
RT: Regionale Tilretteleggingstiltak i landbruket (5,5 mill i 2020)



Tilgjengelige FK-midler for Landbruk?
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Politiske ambisjoner - fra samarbeidsplattformen

• Viken en foregangsregion
• Gå foran i bruk av tre i bygg
• Nye grønne næringer
• Omstilling fra olje og gass

Det grønne skiftet

• Lage en landbruksmelding
• Balansert næringspolitikk
• På lag med innovasjonsaktører
• Trygge arbeidsplasser i hele 

fylket

Næringsutvikling

• Koble kompetanse, utdanning og 
arbeidsliv – helhetlig politikk

• Fagskole, Ungt Entreprenørskap og 
kompetanseforum, høyere utdanning

Kompetanse

• Redusere klimagassutslipp 
• Karbonlagring i jord, klimasmart 

landbruk
• Bærekraftige byer, bygder og 

tettsteder

Klima og bærekraft



Landbruksstrategi i kontekst

Regionalt bygde-
utviklingsprogram

(RBU)
RMPRSK

RN
P

Regional plan for 
verdiskaping og 
kompetanse*

Hva skal Viken 
fylkeskommune gjøre? 

Hva skal 
Vikensamfunnet gjøre?

Hva skal «alle» gjøre? 

EU-strategi
«From Farm til 

Fork»

Nasjonal 
strategi for 

skog- og 
trenæringen

Fylkesmannens HP 
for skogbruk i 
Oslo/Viken

Viken 
fylkeskommunes 
landbruks-
strategi

*arbeidstittel

Andre 
nasjonale 
føringer

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/mulighetsomrader/biookonomi-mat-materialer-og-bioenergi/skog22-nasjonal-strategi-for-skog--og-trenaringen.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/98b48cdb2f844d7e850ee7a8f7767cd6/handlingsplan-for-skogbruk-i-oslo-og-viken-2020-2024---horingsutkast.pdf


Muligheter ut over det lovpålagte

Samarbeidsplattformen og Fylkestinget:

«…en landbruksstrategi med fokus på primærnæringens rolle i et grønt 
skifte og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen 
kan økes»

Samarbeidsplattformen beskriver følgende fokusområder for 
landbruksstrategien:

• pilotprosjekter for karbonlagring i jord

• stimulere agronomisk praksis som bedrer klimatilpasning og øker 
jordas evne til å binde CO2 

• allsidig husdyrbruk med god dyrevelferd

• bedre utnyttelse av utmarksbeitearealene i skog og fjell

Side 12

Utvikling og mulige satsinger

Det finnes sterke miljøer i Viken som jobber 
med løsninger som bygger opp under Vikens 

politiske ambisjoner for landbruk.

En mulig vei er å identifisere disse, og så 
koordinere og styrke deres innsats
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