
ETABLERINGSMØTE LANDBRUKSFORUM 

Bryggerhuset på Frøtvedt, 24. august 2022 

 

Kort stikkordsreferat fra dialog 

Aktuelle saker som det ønskes fokus på: 

• Jordvern 

• Klima, miljø 

• Byggesak 

• Hjelp opp mot det offentlige. 

• Finansiering av gårdsbesøk (Inn på tunet) 

o Svar: Sak alt sendt Formannskapet, vil bli forankret politisk høstt’22/vår’23 

• Hva skal til for å være del av Landbruksforum videre?  

o Medlemskap i Asker Næringsforening 

• Vanskelig å drive landbruk i Asker 

• Lite støtte til bøndene 

• For mye nedbygging av matjord 

• Viktig å følge konsesjonsreglement  

• Stort trykk på landbrukseiendommer med større innbyggertall 

o Kommunen kan avhjelpe med skilting og andre tiltak i denne sammenheng 

• Bygge smartere for flere innbyggere så det ikke går på bekostning av matjord  

• Utnytte andre mulige ressurser i kommunen er ønskelig. Som gass fra VEAS til gartneriene i 

kommunen, men prises for høyt (bulk). Dette ville være sirkulærøkonomi og bærekraft i 

praksis  

• Vanskelig å drive tradisjonelt landbruk/primærnæring 

• Flott med lokalmat, gårdsutsalg og tilleggsnæringer – men det kan ikke produseres kun for 

kjøpesterke grupper. Dette blir et for smalt landbruk, hvor tilleggsnæringer står på skuldrene 

til primærnæringen 

• Må også legges til rette for å produsere (konvensjonelt) med volum  

o Asker kommune bør kunne bidra mer også inn på volum landbruk 

• Gården må sees på som ressurs! Mange opplever hindringer 

o Målkonflikter vanskelig å unngå  (arealbruk – boligutvikling – jordvern) 

• Det bør lages merverdi inn i det tradisjonelle landbruket, som f.eks.: 

o Arbeidstrening 

o Språktrening 

o Åpen gård 

o Skoleelever involvert i landbruket 

▪ Dette er samfunnsøkonomisk fornuftig 

• Nye temaplaner for oppvekst skal lages, ønsker samspill med næringsutøvere (herunder også 

landbruk), frivillighet, idrett og andre organisasjoner 

o Aktuelt å se på skolehager, ferietilbud, mm 

▪ Partiene jobber nå med partiprogram, send gjerne innspill til alle partier 

• Asker kommune påpekte det er en endring på gang. Samfunnsdelen innbefatter en 

snuoperasjon ift. jordbruksareal/jordvern (politisk enighet om dette 

o Miljørådgiver i Asker kommune i dialog med Fremtiden i våre hender. 



o Nasjonal jordvernstrategi sier maks 3.000 dekar som kan nedbygges årlig. 

▪ I Asker vil dette bety maks 10 dekar nedbygging årlig. 

• Regjeringen jobber med ny jordvernstrategi 

• Asker kommune: Handlingsplan mot klimaendringer vedtatt. Matsikkerhet fokus. 

• Viktig å stimulere matproduksjon 

o Kommunen har selv et stort ansvar for at pengene kan sirkulere innad i kommunen 

• Asker Næringsforening har stort fokus på offentlige anskaffelser, snart møte med dette som 

tema. 

• Asker kommune viste til etablering av REKO-ringen,  

• Forvaltning viktig for skogbruk 

 

   

 

 

- Med forbehold om feil i notater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


