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Rapportering om status og utfordringer for oppgavene på landbruks- og
matområdet - Buskerud fylkeskommune
Innledning
I tilskuddsbrev av 6.2.12 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) bes fylkeskommunen om å sende
en rapport om status på oppgaver innenfor landbruks- og matområdet samt om bruken av midlene til
rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. I tilskuddsbrevet bes det om tilbakemeldinger
på hvordan fylkeskommunens arbeid ellers på landbruks- og matområdet har bidratt til å styrke regional
verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats, og hvordan landbruksområdet er integrert i
fylkeskommunens øvrige arbeid med samfunns- og næringsutvikling. Det er videre ønskelig med en
orientering om omfanget av samarbeid og samhandling med andre aktuelle aktører om gjennomføring av
landbrukspolitikken, og hvordan landbruksoppgavene er ivaretatt politisk i fylkeskommunen. LMD ber
om at eventuelt fylkesovergripende samarbeid blir synliggjort.
Når det gjelder rapportering om bruken av bevilgede midler på kr 900.000 for 2012 ber LMD om at det
rapporteres på hvordan fylkeskommunen bidrar til å nå de overordnede målsetningene for
tilskuddsordningen gjennom de regionale tiltakene. Det innebærer å beskrive hvordan fylkeskommunen
samhandler regionalt om forvaltning av tilskuddsordningen og hvordan midlene ses i sammenheng med
øvrige midler knyttet til rekruttering, likestilling og kompetanseheving. Det skal gis en oversikt over
antall og type tiltak som har mottatt tilskudd, samt en kort beskrivelse og vurdering av framdrift og
måloppnåelse for tiltakene. Det skal fremlegges regnskap for bruken av tilskuddsmidlene per 31.12.2012,
herunder omfanget av evt. ubrukt bevilgning og i hvilken grad denne er bundet i tilsagn og
avtaler som kommer til utbetaling i 2013.
En administrativ utformet rapportering sendes innen fristen 1. februar. Saken legges frem til orientering
for Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur 12.02.13.
Landbruk i Buskerud fylkeskommune
Landbruk hadde frem til våren/sommeren 2012 sin tilhørighet i Fylkesutvalget. Resten av året har
landbruk hatt sin tilhørighet i Hovedutvalg for regionalutvikling (fra 2013 Hovedutvalg for
regionalutvikling og kultur) sammen med annen næringsutvikling. Buskerud fylkeskommune har egne
politiske valgte landbrukskontakter.
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Bidrag til å styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats
Buskerud fylkeskommune har arrangert dialogmøte med Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge,
Buskerud bondelag, Buskerud bonde- og småbrukarlag, Viken skog og to politiske landbrukskontakter.
Basert på dialogen og skriftlige innspill ble det utarbeidet innspill til jordbruksforhandlingene i 2012 som
et ledd i å bidra til regional verdiskaping. Innspillet ble vedtatt i Fylkesutvalget og oversendt LMD.
Regionalt bygdeutviklingsprogram og strategi for landbruks- og matområdet
Fylkestinget vedtok i juni 2011 strategi for Buskerud fylkeskommunes strategi på landbruks- og
matområdet. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge,
Buskerud bondelag, Buskerud bonde- og småbrukarlag, Viken skog, tre oppnevnte politikere. Denne
strategien skulle tas opp igjen til ny vurdering i dette utvidede partnerskapet når ny landbruksmelding var
vedtatt. Med det nye Regionale Bygdeutviklingsprogrammet bestemte Buskerud fylkeskommune å
tilpasse revisjon av eget strategiarbeid til Fylkesmannen i Buskerud sin oppstart av dette programarbeidet
slik at det kunne gjennomføres parallelle prosesser. Det ble gjennomført felles strategiseminar ved
oppstart av arbeidet og det har vært avholdt felles høringsmøte. Hovedutvalg for regionalutvikling hadde
høringsutkastet av Regionalt bygdeutviklingsprogram til politisk behandling i november 2012. Buskerud
fylkeskommunes strategi for landbruks- og matområdet ferdigstilles vinteren 2013.
Det er etablerte faste møtearenaer med det regionale partnerskapet for å styrke og samordne regional
verdiskaping. Det er faste møtearenaer både på saksbehandlernivå og ledermøter.
Noen utvalgte prosjekter
Bidrag til langtidsforsøk med fjellbeite
Buskerud fylkeskommune har vært med på å finansiere et prosjekt med langtidsforsøk med fjellbeite.
Målsettingen er å studere og fremskaffe kunnskap om effekter av sauebeite i fjellet (gjengroing, endringer
i vegetasjon, bestander av fugl/ smågnagere og planter/landskap). Forskningsrådet har vært med på forsøk
bl.a. i Hol for 10-årsprioden 2001- 2011. Prosjektansvarlig er fortsatt Forskningsrådet, men det er
Fylkesmannen som søkte på vegne av prosjektet. Innhold vil være en direkte videreføring av 10-årsforsøket i perioden 2001-2011.
Ørretens rike fra fjord til fjell 2011-2013
Målet med prosjektet er å øke landbrukets næringsgrunnlag ved å tilby et attraktivt og bærekraftig
ørretfiske i fjell-/fjordregionen i et forpliktende samarbeid med reiselivsnæringen. Videre er det et mål å
utvide bondens næringsgrunnlag – "mindre innmarksbonde og mer utmarksbonde" – et forpliktende
samarbeid med grunneierlag/rettighetshavere.
Treklyngen
Buskerud fylkeskommune har deltatt i PAN Innovasjon AS sitt foresight-program i 2012. Denne
programserien er nå avsluttet, og arbeidet med skogbasert innovasjon drives videre i regi av Treklyngen.
Treklyngen er nytt navn på tidligere Norske Skog/ Follum, som nå eies av Viken Skog. Treklyngen fikk i
2012 tildelt midler for etablering av en næringsinkubator fra SIVA. Fylkeskommunen deltar og gir støtte
til dette arbeidet, som er et felles initiativ fra skognæringen med formål å utvikle ny, bærekraftig
virksomhet med skogen som råstoff.
Økologiske prosjekt
Buskerud fylkeskommune har vært med å finansiere et forprosjekt på økologisk forbruk i næringsliv og
offentlig sektor. Forprosjektet ville se på hvordan man kunne styrke satsingen på økologisk mat i
regionen og videreføre de gode erfaringene fra Økoloftet Drammensregionen og Økologisk framtid –
Drammensregionen både med hensyn på næringslivet og det offentlige. Tanken er at forprosjektet skal
føre til en søknad om hovedprosjekt til Statens Landbruksforvaltning (SLF) i 2013.
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Forvaltningsplanarbeid for vannregion Vest-Viken
Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken. Arbeidet med
forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021 følger fremdriften iht fastsatt planprogram og
fristene i vannforskriften. Lokale og regionale aktører innen landbruksforvaltningen deltok i 2012 med å
beskrive landbrukets påvirkning på vannforekomstene. Avrenning fra jordbruket er en av de vesentligste
påvirkningene i nedre deler av Buskerud spesielt under marin grense.
2013 blir et svært krevende år med utredning av tiltak for å nå målet om godt vannmiljø. I
jordbruksområder er det ofte sammensatte problemstillinger med påvirkninger fra flere sektorer og fra
naturlig avrenning. Det er derfor spesielt krevende å utrede tiltak i slike områder. Vår erfaring er at det
innen landbrukssektoren er lite tilgjengelige miljøovervåkingsdata.
Mobilisering til verdiskapingsprogrammene
Trebasert innovasjonsprogram
I samarbeid mellom fylkesmenn og fylkeskommuner i Telemark, Vestfold og Buskerud, bidrar Buskerud
fylkeskommune med finansiering og kompetanse i prosjektet Bygg i Tre, et driverprosjekt, 2011-2013.
Prosjektets samfunnsmål er økt kunnskap om bruken av tre, og økt bruk av tre i bygg og
samferdselskonstruksjoner for å bedre klima og miljø. Effektmål er å bidra til økt kompetanse og
bevissthet om effekten og miljøgevinstene ved økt bruk av tre i offentlig og privat sektor, og bidra til
industriutvikling og bedret konkurransekraft i hele verdikjeden. Tiltaksområder er bygg- og
stedsutviklingsprosjekter, produktutvikling/ bedriftsutvikling/design og kompetanseutveksling.
Bioenergiprogrammet
Det har i 2012 ikke vært egne prosjekter knyttet til bioenergi. Men bioenergi er selvfølgelig tema i
Treklyngens utviklings- og innovasjonsarbeid for en ny skognæring, der fylkeskommunen deltar.
Landbruk koblet til annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid
Investeringer tilknyttet naturbruksskole
Som følge av Fylkestingets vedtak om å samle naturbruksutdanningen på Rosthaug avd. Buskerud har det
vært foretatt investeringer i 2012 knyttet til denne på til sammen 48.1 millioner. Investeringene har vært
relatert til omlegging av vei, omlegging av kantinekjøkken, utbedring av vannforsyning og oppussing av
internat.
Oslofjordfondet
I juni 2012 var det to landbruksrelaterte prosjekter som fikk kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet. Det
ene var "Utnyttelse av proteinrike restråstoffer fra kyllingproduksjon: Kartlegging av kunder, behov og
tilgjengelig teknologi" med søker Nortura SA. Det andre prosjektet var "Et fremtidig møllekonsept for
norskprodusert bygg for å oppnå et høyt innhold av løselig fiber (beta-glukan)". Søker var Norsk Bygg
Mat AS.

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

4 av 9
Vår dato

Vår referanse

18.12.2012

2008/1651 - 121

Kulturlandskap
Mye av arbeidet i forhold til kulturlandskap har dreid seg om uttalelser til søknader om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Dette gjelder istandsetting av eldre verneverdige
landbruksbygninger på landbrukseiendommer i drift. Buskerud fylkeskommune har i 2012 uttalt seg i
rundt 55 saker. I omkring 45 av sakene har det vært foretatt befaring sammen med grunneier og vanligvis
noen fra landbruksforvaltningen i kommunen. Det har vært SMIL-saker i 14 av fylkets 21 kommuner. Ål
med 11 og Hemsedal og Nore og Uvdal med 7 saker ligger på topp.
Fylkeskommunen deltar også i det nasjonale prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket", der
Steinssletta i Hole og Ringerike kommuner er Buskeruds representant. Det har vært avholdt møter og
markvandringer for blant annet grunneiere. Fylkeskommunen har uttalt seg til fire SMIL-søknader
innenfor området.
Kulturlandskap er videre tema i flere av fylkeskommunens uttalelser til arealplaner. Løkkelandskapet
rundt Kongsberg kan nevnes spesielt. Dette er ikke lenger i bruk som jordbruksareal, men er av nasjonal
verdi. Vi arbeider for å bevare de mest verdifulle og representative delene av dette landskapet, og har lagt
ned mye arbeid med innspill til kommuneplanen.
Fylkeskommunen har også vært deltaker i skjøtselsgruppa for slåttemark i Buskerud i 2012.
Fisk og Viltforvaltning
Fisk
Innenfor fiskeforvaltning er det ikke særskilte midler tilgjengelig. Som myndighet på
innlandsfiskeforvaltning har fylkeskommunen i 2012 gitt 31 utsettingstillatelser for fisk. Dette bidrar til
kultivering av fiskebestandene for fiske relatert til friluftsliv, reiseliv og småskala matproduksjon.
Fylkeskommunen har også gitt tilskudd til Drammen og omland fiskeadministrasjon (DOFA). Midlene
bidrar til arbeidet med kultivering av stedegne fiskebestander med formål å fremme biologisk mangfold,
godt vannmiljø, sportsfiske og rekreasjon – som igjen skaper gode holdninger og begeistring for natur og
friluftsliv spesielt blant barn og unge.
Vilt
Fylkeskommunen som viltorgan arbeider for å fremme formålet med viltloven og gir myndigheter og
organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.
Fylkeskommunens oppgaver og myndighet er for øvrig begrenset til det jaktbare viltet, med unntak av
villrein.
Fylkeskommunen utøver myndighet når det gjelder jakt og fangsttider. Det innebærer myndighet til å
vedta endring av jakt- og fangsttider knyttet til jakt på artene elg, hjort, kanadagås, og stripegås.
I 2012 er det gjort vedtak i Hovedutvalg for regionalutvikling om utvidelse av elg- og hjortejakt for de
aller fleste av kommune i Buskerud etter begrunnede søknader. Utvidelsen er gjeldende fram til 31. mars
2017.
Fylkeskommunen forvalter noen statlige midler til vilttiltak, i alt kr. 400 000,- i 2012. Midlene utgjør en
liten andel av den totale jegeravgiften som Miljøverndepartementet disponerer gjennom Direktoratet for
naturforvaltning. Samtlige midler er delt ut til små og store prosjekt omkring i fylket (Hovedutvalg for
regionalutvikling møte 29.03.2012).
Fylkeskommunen har i 2012 gjennomført en årlig samling med viltforvalterne i kommunene, og har ellers
løpende kontakt med kommunenes viltforvaltning.
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Festivalstøtte
Buskerud fylkeskommune har gitt tilskudd til festivalen Egertorget Matfestival. Festivalen hviler på tre
bein: 1) arrangementer/konserter i Varlo Park i Øvre Eiker, 2) lokalmattorget og 3) Barnas
bondegård. Lokalmattorget presenterte i 2011 rundt 45 produsenter fra hele 8 fylker. Publikum kommer
fra store deler av Buskerud, samt fra en rekke andre kommuner på Østlandet. Barnas bondegård har blitt
en hovedarena som møteplass mellom landbruksnæringene og barn. Visjonen for festivalen er "Ekte smak
– ekte opplevelser".
Fylkesovergripende samarbeid
Fremtidsrettet kompetansebehov
Etter initiativ fra Buskerud fylkeskommune gikk fylkeskommunene Østfold, Akershus, Vestfold,
Telemark og Buskerud i 2012 sammen om å bestille en utredning om hvordan fylkene kan øke
rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skulle være et kunnskapsgrunnlag for
det videre arbeidet. En viktig del av oppdraget var å foreslå konkrete tiltak. Oppdraget har vært utført av
Østlandsforskning og rapporten fikk tittelen "Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på SørØstlandet". Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på felles strategiseminar som Buskerud
fylkeskommune arrangerte sammen med Fylkesmannen i Buskerud i august 2012.
Fjellregionsamarbeidet og Euromontana
Buskerud fylkeskommune jobber gjennom nettverket Fjellregionsamarbeidet om viktige saker, deriblant
på landbruksområdet. Fjellregionsamarbeidet er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og
fylkeskommuner i Sør-Norge der fjellet er en viktig del av ressursgrunnlaget. Nettverket arbeider for å
sette viktige spørsmål for fjellbygdene på dagsorden og for å skape levende og livskraftige fjellbygder. I
løpet av 2012 har Fjellregionsamarbeidet gitt uttalelse til ny landbruks- og matmelding. Buskerud
fylkeskommune ga samme uttalelse. Det er gitt uttalelse til SLF om seterforskriften osv.
Etter initiativ fra partnerskapet i Buskerud er det også jobbet med et forprosjekt på mat og reiseliv
gjennom Fjellregionsamarbeidet. Som oppstart ble det invitert deltagere fra matnettverk og
reiselivsnettverk for å se på samarbeidsområder 6. november 2012. 32 engasjerte personer, som
representerte en god bredde av aktører innenfor temaet, var til stede. Forprosjektet pågår fremdeles og det
jobbes med prioriteringer og forslag til innretning for et mulig felles hovedprosjekt.
Fjellfagskole
Etter initiativ fra Buskerud fylkeskommune har det i løpet av 2012 vært jobbet med mandat for
Fjellfagskole i et Fjellregionperspektiv. Det har vært gjennomført prosesser med representanter fra
Fjellregionsamarbeidet, regionråd, representanter fra videregående skoler, fra fylkeskommunenes
administrasjon og fagskoler. 6. desember 2012 fattet Fylkestinget i Buskerud vedtak om at det
skal avklares et forpliktende samarbeid med Hedmark fylkeskommune om utvikling og igangsetting av et
fagskoletilbud innen fjellandbruk. Fagskolen Innlandet forespørres om å være ansvarlig tilbyder. I
arbeidet med mandatet har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) på oppdrag fra
Buskerud fylkeskommune skrevet et notat om "Landbruk og kompetansebehov i fjellregionen".
Rapporten konkluderer med at gjennom å kombinere satsing på agronomi for viktige driftsformer i
fjellregionen med kunnskap om bygdenæring og bygdeutvikling, kan samarbeidet i regionen skape et
særpreget fagskoletilbud for en region som disponerer viktige, nasjonale ressurser.
Euromontana
Buskerud fylkeskommune er medlem av og har fra høsten 2012 hatt visepresidentvervet i Euromontana.
Euromontana er en europeisk, uavhengig medlemsorganisasjon for å fremme fjellområdenes interesser.
Euromontana har landbruk som ett av sine arbeidsområder. Arbeidsområdet landbruk er i dette arbeidet
også relatert til tilstøtende næringer som turisme og matindustri. Fjellmat er ett av områdene
Euromontana har hatt fokus på i 2012.
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Særskilte midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket
Fylkesutvalget har i 2012 bevilget kr 857.441 til rekruttering, likestilling og kompetanseheving fordelt på
15 ulike prosjekt/ tiltak. Rammen for 2012 var på 900.000kr, men kr 42.559 ble vedtatt overført til 2013,
med begrunnelse å opprettholde kvalitetskravet på søknadene. Totalt for 2012 var det 30 søknader på
over 2,2millioner kroner. De 15 tiltakene/prosjektene som fikk innvilget midler kom fra 7 forskjellige
søkere.
Vedtatte retningslinjer fra Fylkesutvalget i Buskerud er fulgt opp, og det er avholdt drøftingsmøte med
Buskerud bondelag og Buskerud bonde- og småbrukarlag slik retningslinjene tilsier. Representanter fra
Fylkesmann i Buskerud og Innovasjon Norge deltok også på drøftingsmøte om fordeling av midlene i
2012. Dette sikrer at flere er kjent med tiltakene som skal gjennomføres samt at noen av prosjektene har
finansiering fra både Fylkesmann og Innovasjon Norge.
Rapporteringsfristen til Landbruks- og matdepartementet er i år fremskyndet til 1.februar. Vi har i den
beskrivende delen valgt å ta med tiltak og prosjekter som er ferdig gjennomført og/ eller igangsatt i år,
samt prosjekter som går over flere år. Rapporten beskriver da tiltak og prosjekter som har fått midler over
en lengre periode enn bare 2012, men vi mener dette gir et godt bilde av hva midlene er brukt til i 2012.
Midlene for 2012 er tildelt 2 større rekrutteringsprosjekter, samt 13 ulike tiltak. Vi har ved årsrapportering
for 2012 kun to større løpende prosjekter, hhv "Velg naturbruk" og 4Hprosjektet "NysgjerrigOla" som
avsluttes i 2013. Prosjektet "Velg naturbruk" går over 3 år og har som mål å rekruttere kvalifiserte søkere
til naturbruk. Det er gjennomført ulike aktiviteter blant annet aktivitets-/skogdager for 9. klasser,
seminarer (landbruk), praksis- og hospiteringsdager, deltagelse på ulike arrangementer, rekrutteringsdager
og -messer. Det er for tidlig å si noe om prosjektet har hatt innvirkning på søkningen til naturbruk.
Buskerud bonde- og småbrukarlag fikk i 2012 midler til det treårige rekrutteringsprosjektet "Slipp oss til",
hvor hovedmålet var å rekruttere ungdom til det miljøvennlige landbruket. Prosjektet ble igangsatt og har
blitt presentert i ulike fora. Det er brukt tid på å få oppmerksomhet om prosjektet, og fadderordningen
som var planlagt ble positivt mottatt. Prosjektleder har mottatt henvendelser fra ca.20 personer som
ønsket å etablere seg med landbruk i Buskerud. Prosjektet hadde ved årsskifte ikke fått fremdrift som
planlagt og søker bestemte å avbryte prosjektet.
Rekrutteringsprosjektet "Naturbruk noe for meg?" har gitt ungdom økt kunnskap om naturbruk som
studieretning samt mangfoldet av produksjoner som kan drives på en gård. Tiltaket er gjennomført som et
samarbeid med "Inn på tunet-tilbydere" i Kongsberg kommune, og 16 elever har deltatt. Prosjektet
videreføres skoleåret 2012/13.
Det er i 2012 gjennomført eierskiftekurs (midler fra 2011). Eierskiftekurset er gjennomført med 34
deltagere, med lik andel kvinner og menn, samt flere unge deltagere. Kurset tar for seg viktige aspekter
ved eierskifte, og nødvendige forberedelser for de involverte.
Det er bevilget midler til ulike kompetansehevende tiltak både av formell kompetanse som agronomkurs
og kompetansehevende tiltak som plantevern, grunneierspørsmål, ulike markdager, byggherrekurs,
beitearrangement, korn og grovfor, dyrking av jordbær og bringebær i tunnel med mer. For alle disse
kompetansehevende tiltakene er det et gjennomgående mål å gi bonden mer og bedre kunnskap om ulike
produksjoner og tema.
Tiltakene er nært knyttet til næringsutøverens hverdag, og har ivaretatt og styrket verdiskapningen i
næringsvirksomheten. Flere av tiltakene har vært nye og det er benyttet ulike former for gjennomføring.
Enkelte av tiltakene har omfattet et bredt samarbeid med ulike aktører i næringa. Noen av tiltakene som er

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

7 av 9
Vår dato

Vår referanse

18.12.2012

2008/1651 - 121

rapportert i 2012 har fått tilsagn om midler tidligere år, og noen skal gjennomføres i 2013. Vi har ved
årets slutt mottatt beskjed om at 3 av tiltakene som har fått innvilget midler i 2012 ikke vil bli
gjennomført som søkt, og midlene overføres søknadsomgangen i 2013 (Unge bønder kurs, Praktiske
KSL-kurs og Grovfôrskolen).
Ett av tiltakene som er igangsatt er kurs i korndyrking. Norsk Landbruksrådgivning melder at kurset har
hatt bra deltagelse. Det er 27 deltagere som får mulighet til å øke kunnskapen om korndyrking. Kurset går
over 8 kvelder og avsluttes i 2013. Beitearrangement har også samlet mange deltagere (totalt 132), og det
ble satt fokus på grovfôrbasert produksjon. Kurset Bonde i stress og krise har gitt næringsutøvere som
deltok et godt innblikk i hva som kan skje når det først går galt, samt refleksjon både på egen hverdag og
naboens, og hvor viktig det er å bry seg. Kurset fikk bred mediedekning og nådde på denne måten ut til
langt flere enn kursdeltagerne.
Deltagelsen på tiltakene har vært bra, og deltagerne representerer et bredt utvalg av unge og etablerte,
samt begge kjønn. På kursene om eierskifte og agronomkurs er det mange kvinner som har deltatt.
Agronomkurset har også hatt bra andel yngre deltagere. For plantevernkursene var det også satt opp egne
kurs for nye bønder. Det har totalt vært 414 deltagere på innrapporterte tiltak i 2012. I tillegg kommer
deltagere på løpende større prosjekter som ikke er så lett å tallfeste.
Vi mener tiltakene som er gjennomført og igangsatt gir en god måloppnåelse og fremmer det overordnede
målet om å bidra til rekruttering og kompetanseheving til næringsutøvere innen både tradisjonelt landbruk
og nye næringer.
Status oversikt innvilgede midler for 2012, samt avsluttede prosjekter
Søker
Buskerud Skogselskap

Tiltak
Velg naturbruk

Tildeling
300 000
Utbet. 225'

Status
Løpende ut 2013

Kongsberg kommune

Naturbruk noe for meg?

60 000

Buskerud Bonde og
småbrukarlag

Slipp oss til - ungdom
inn i landbruket

Bygdefolkets
studieforbund (BSF)

Seminar
grunneierspørsmål naturskader
Seminar
grunneierspørsmål nedbygging jord og skog
Unge bønder kurs

175 000
Noe
tildeles
utfra
sluttrapport
35 000

Løpende
2012/2013
Igangsatt, men
avbrutt des. 2012

Bygdefolkets
studieforbund (BSF)
Bygdefolkets
studieforbund (BSF)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)

Deltagere/aktivitet
Ulike
rekrutteringsdager, 4H
leir, seminar, messer
Ungdomsskoleelever
skoleåret 2012/13
Presentasjoner og
informasjon,
fadderordning

Gjennomføres
2013

35 000

Gjennomføres
2013

45 300

Ikke gjennomført,
overføres til
2013-rammen
Gjennomført
2012

37 deltagere
4 arrangementer

Igangsettes ikke,
midler overføres
til 2013-rammen
Gjennomført
2012

132 deltagere
9 arrangementer

4 markdager mineralgjødsel

20 000

Praktiske KSL-kurs

15 000

Beitearrangementer - sau

50 000

Buskerudbonden som
byggherre

17 000

Gjennomføres
våren 2013

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

8 av 9
Vår dato

Vår referanse

18.12.2012

2008/1651 - 121

Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Østafjells (NLRØ)
Norsk
Landbruksrådgivning
Viken
Norsk
Landbruksrådgivning
Viken
Gjennomførte tiltak
innvilget midler i
2011 og 2010
sluttrapport 2012
Hallingdal Museum

Markdager husdyrgjødsel

15 000

Gjennomført
2012

70 Deltagere
2 arrangementer

Kurs i korndyrking

35 000

Løpende 2012/13

27 deltagere
8 kurskvelder, 4
arrangementer i 2012

Grovfôrskolen

35 000

Grunnkurs i dyrkning av
jordbær

8 280

Igangsettes ikke,
midler overføres
til 2013-rammen
Løpende 2012/13
fylkessamarbeid

Dyrkning av jordnær og
bringebær tunnel

11 861

Løpende 2012/13
fylkessamarbeid

Høgskolestudium mat,
kultur og reiseliv

Kongsberg kommune

Naturbruk - noe for meg?

100 000
restsum 25'
utbet. 2012
40 000

Bygdefolkets
Studieforbund
Bygdefolkets
Studieforbund
Bygdefolkets
Studieforbund
Bygdefolkets
Studieforbund
Hønefoss

Agronomkurs - faget
traktor og maskiner
Plantevernkurs

76 800

Eierskiftekurs 2012

20 000

Bonde i stress og krise

36 000

Sluttrapport
levert 2012, ble
avsluttet i 2011
Gjennomført
2012
Sluttrapport
2012
Sluttrapport
2012
Sluttrapport
2012
Sluttrapport
2012

25 000

18 stk. 1.semester
15 stk. 2.semester
Ferdig i 2011
16 elever
4 dager
17 deltagere
12 dager/4 samlinger
86 deltagere
6 kurs
34 deltagere
2 dager/1 samling
22 deltagere
1 dag
Mye medieomtale
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Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetansemidler i landbruket
Rapportering
Fylkeskommune

Tildelt 2012

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

680 000,00

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

560 000,00

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

900 000,00

FINNMARK FYLKESKOMMUNE

660 000,00

HEDMARK FYLKESKOMMUNE

1 420 000,00

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

1 200 000,00

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

1 480 000,00

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

1 420 000,00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

1 740 000,00

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

1 640 000,00

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

1 600 000,00

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

1 600 000,00

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

1 400 000,00

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

740 000,00

TROMS FYLKESKOMMUNE

960 000,00

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

640 000,00

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

600 000,00

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

Innvilget 2012

Overført fra 2011

857 441,00

Ansvar per 31/12-12

31 691,00

760 000,00
20 000 000,00

857 441,00

-

Forklaring:
Tildelt 2012 Rammen tildelt fra LMD i Tilskuddsbrev for 2012
Innvilget 2012 Søknader innvilget av Fylkeskommunen i 2012, totalt beløp (kr)
Overført fra 2011 Midler overført fra 2011 som ikke ble disponert (ikke bevilget i 2011)
Ansvar pr 31/12-12 Tidligere innvilgede søknader fra tidligere år som ikke er utbetalt pr 31/12-12

Med hilsen

Kjersti Bærug Hulbakk
utviklingssjef

614 150,00

Sissel Kleven
rådgiver

-

