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Styringsgruppa

Referat_Fjellandbruket, møte 27.03.14 Lampeland
Tilstede:
Buskerud Bondelag: Nils Peter Undebakke
Buskerud Bonde- og småbrukarlag: Torgny Moen
Telemark Bonde- og småbrukarlag: Svein Bakka
Telemark Bondelag: Olav Tho
Ordfører Hjartdal: Svein Tore Løkslid
Jordbrukssjef Vinje: Thor Christiansen
Jordbruksforvalter Ål: Marit Torsrud Nerol
Fylkesmannen i Buskerud: Astrid Aass
Fylkesmannen i Telemark: Helge Nymoen
Fylkesmannen i Telemark: Marita Bruun
Fylkesmannen i Telemark: Eivind Ørnes
Fylkesmannen i Telemark: Anne Aasmundsen
Forfall: Ivar Brevik – ordfører Ål, vara Eli Hovd Prestgarden, ordfører Nore-Uvdal
Landbruksdirektør Helge Nymoen ledet møtet. Han innledet med å referere til at det er satt av 2 mill i
2014 over jordbruksavtalen til Fjellandbruket i Telemark og Buskerud, og tilsvarende de neste to
årene. Han viste til signal frå landbruksministren om økt satsing på fjellnæringa, og at dette prosjektet
er i tråd med disse signalene.
1. Konstituering av styringsgruppa:
Nils Peter Undebakke (Bondelaget Buskerud) ble foreslått som leder, og enstemmig valgt av møtet.
Tone Edland (Bondelaget Telemark) ble foreslått som nestleder, og enstemmig valgt som nestleder.
Det er enighet om at styringsgruppa i utgangspunktet velges for en treårs periode, men er fleksibel ved
endringer.
2. Gjennomgang og diskusjon av notatet «Prosjekt Fjellandbruket i Buskerud og Telemark»
Eivind Ørnes gikk gjennom notatet og gruppa diskuterte/kommenterte underveis
a. Mål

Postboks 2603
3702 Skien
Telefon 35 58 61 10
Telefaks 35 52 85 90

a. Det var bred enighet om at prosjektet bør ha lokal forankring og at pengene skal komme ut til de
aktuelle aktørene i næringa, som støtte til gode tiltak.
b. Det er ikke naturlig å dele summen mellom fylkene likt, men snarere å se dette i en helhet. Det er
viktig å jobbe for felles mål om å finne de beste idéene uavhengig av grensene. Det er et mål å
hjelpe hverandre og jobbe over fylkesgrensene.
Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684

E-post
fmtepost@fylkesmannen.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark
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c. Hvilke tiltak er aktuelle? Man ønsker å se på alle gårdens ressurser, men avgrensningen ligger i at
man må eie eller ha reell tilknytning til en landbrukseiendom. Man bør satse på aktiviteter som
hører naturlig til på gården/omgivelsene og tilgjengelig ressursgrunnlag. Dette for å være i tråd
med bærekraftig forvaltning og i tråd med Fjellandbruket sine målsettinger.
d. Det er viktig å se noen konkrete resultater og ikke bruke for lang tid på definisjoner.
b. Målgrupper
a. Målgruppene bør være aktører i næringa, og således i tråd med signalene fra regjeringen om
forenkling. Styringsgruppa ønsker derfor å spisse pengebruken mot konkrete prosjekter.
b. Styringsgruppa forholder seg til de definerte kommunene. Utvidet geografisk område for arbeidet
blir å ta opp i konkrete tilfeller og etter behov.
c. Organisering og satsingsområder
a. Fjellandbrukets satsing grenser opp mot/overlapper andre prosjekt. Spesielt ble det pekt på
Fjellregionsamarbeidet som er initiert av fylkeskommunene. Det har ikke vært noe utstrakt
samarbeid mellom de to satsingene, men de er orientert om hverandre i begge fylker. Det ble
bestemt at referat fra Fjellandbruket gjøres tilgjengelig/sendes kontaktpersoner i
Fjellregionsamarbeidet. Derfra ser vi om det trengs mer kontakt. Det ble pekt på at
Fjellandbruket avgrenser seg til de som har landbrukseiendom og «primærproduksjon», og på
den måten en forskjell fra fjellregionsamarbeidet som henvender seg til næringsaktører generelt.
Viktig med en god dialog for å støtte de gode prosjektene uansett.
b. Det ble presisert at for satsingsområdet «Samarbeid» menes «Samarbeid i næringa».
d. Styringsgruppas funksjon
a. Organiseringen ble klart ved at leder og nestleder for styringsgruppa ble valgt. Sammensetning i
gruppa følger ellers av notatet.
b. Det var enighet om reglene for styringsgruppa. Men pkt. 1 «Medlem i styringsgruppa følger
valgperioden for kommunene» ble strøket og man følger en mer fleksibel ordning jf. pkt. 1.
c. Sekretariatet vektlegger å minimalisere administrasjonskostnadene, og reiseutlegg bør tas på eget
budsjett så langt mulig.
e. Retningslinjer
a. En gjennomgang av pkt. 1 til 10. En fyldig diskusjon som tok for seg bredden av ulike utfall på
søknader. Endring: pkt. 5 og 9 slås sammen til pkt. 5: «Det kan tildeles midler til
samfinansiering med andre kilder. Tiltak som normalt kan finansieres og gjennomføres
gjennom andre finansieringskilder bør ikke prioriteres.»
b. Det ble pekt på at det er store geografiske forskjeller mellom fylkene som er med i
Fjellandbruket. Også i Telemark og Buskerud er det forskjeller som gjør det vanskelig å
definere eksakt hva som bør få støtte før man har fått inn søknader, men sakene bør ha
«karakter av fjell-landbruk». Vi må være åpne for ulike måter å satse på og ta denne første
runden som en erfaringsrunde.
c. Søknadsprosedyrene ble godt drøftet og foreløpig ser styringsgruppa for seg:
i. Førstekontakten for aktørene bør være via de lokale landbrukskontorene.
ii. Elektronisk søknad på fjellandbruket.no, sekretariatet utarbeider et skjema med innspill
fra styringsgruppa.
iii. For å komme raskt i gang og møte gode idéer vil det åpnes for å søke fortløpende.
iv. Det vil likevel settes opp en «siste frist» 1. oktober for å få en hovedrunde.
v. Forlag om tilskuddssats på inntil 75 % av godkjent budsjett.
vi. Søknadene behandles av sekretariatet og legges fram for styringsgruppa til vedtak til
høsten.
vii. For eventuelle søknader som blir sendt inn før sommerferien (1. juni), behandles disse av
administrasjonen + styreleder.
f. Gjøre kjent
a. Det ble foreslått en rådgivingstjeneste for ungdom og andre som vil satse. Det ble henvist til en
10 timers hjelpepakke fra Innovasjon Norge.
b.Informasjonsmøter eller del av andre møter. Det ble foreslått å bruke lister fra skogfondet og
tilskuddslister i jordbruket som en kontaktbase.
c. Annonsene samkjøres mellom Telemark og Buskerud
d.Det må utarbeides et skriv som sendes til landbrukskontorene med informasjon om prosjektet og
deres veiledningsrolle. Møtet bør arrangeres i regi av landbrukskontoret.
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e. Det var oppslutning om å bruke nettsidene aktivt og legge all informasjon tilgjengelig der.
Sosiale medier er en god måte å nå ungdom på, men i første omgang prøves avisannonse,
nettsider og møter. Å være interessant på sosiale medier krever også jevnlig og tett «påtrykk»,
og prioriteres ikke i denne omgang.
f. Organisasjonene bør formidle prosjektet gjennom sine kanaler.
g. Spørsmål til vurdering
a. Her hadde gruppa vært innom mange av dem i tidligere punkt og det ble mer presiseringer. Men
for noen av punktene blir det aktuelt å prøve ut og ta en revurdering når prosjektet har fått
erfaring fra første året. Det er viktig å komme i gang!
b.Administrasjonen jobber videre med problemstillingen innen tilskuddsnivå og sender forslaget på
høring til styremedlemmene.
c. Forventningsavklaringer var siste punkt på lista.
1. Styringsgruppa forventer at det skal holdes en god framdrift, utvikle det vi har
blitt enige om og saksbehandle etter beste evne. Det er tillit til at FM får til
dette med mye erfaring på saksbehandlerfeltet.
2. Fylkesmannen i Buskerud forventer at styringsgruppa jobber mot samme mål,
bidrar til å gjøre midlene kjent og følger opp hjemmesida.
3. Fylkesmannen i Telemark viser til at kommunene og næringa selv er viktigst, de
kjenner sine innbyggere best. Det bør ha en næringspolitisk forankring. Det er
positivt å tenke en større region. Fylkesmannen gjør en jobb med hjemmeside
og tilrettelegger informasjon, og viktig at organisasjonene bidrar til å gjøre
prosjektet kjent ute i næringa. Uten aktiv og pågående innsats fra
næringsorganisasjonene, landbruksforvaltning og fylkesmann, og med politisk
forankring i kommunene vil vi ikke lykkes.

3. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt, men møteleder benyttet tiden til å takke Eivind Ørnes, som nå blir
pensjonist, for arbeidet hans i dette prosjektet.

Med hilsen

Helge Nymoen
Landbruksdirektør

Anne Aasmundsen
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
Vedlegg: Medlemmer av styringsgruppa
Kopi til:
Innovasjon Norge Telemark
Telemark Fylkeskommune
Innovasjon Norge Buskerud
Fjellregionasamarbeidet
Buskerud Fylkeskommune

