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 Landbruksnemnda  

 
Saksframlegg kommunedelplan landbruk 2016 - 2027 
 

Rådmannen tilrår Kommuneplanutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

Høringsforslag til kommunedelplan for landbruk 2016-2027 med vedlegg sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Saksprotokoll i  Komité for klima og miljø - 01.06.2016  

 

Behandling: 

Tatt til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i  Kommuneplanutvalget - 06.06.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Høringsforslag til kommunedelplan for landbruk 2016-2027 med vedlegg sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Saksprotokoll i  Kommunestyret - 15.06.2016  

 

Behandling: 

Marit Selman (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken sendes til landbruksnemnda for behandling. 

 

Votering: 
Innstilling fra kommuneplanutvalget ble enstemmig vedtatt. 



Forslag fra Selman ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Høringsforslag til kommunedelplan for landbruk 2016-2027 med vedlegg sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

 

Saken sendes til landbrusknemnda for behandling. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Høringsforslag kommunedelplan landbruk 2016 - 2027 

2 Høringsforslag handlingsplan landbruk 2016 - 2027 

 

 

Saksutredning    

1. Sammendrag 

Kommunestyret vedtok den 10. september 2014 planprogram for revisjon av kommunedelplan 

landbruk for Rælingen kommune. 

 

Kommunen har utarbeidet vedlagt planforslag. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med vedtatt 

planprogram, med unntak av planens tidsperspektiv, som nå er satt til 2016-2027, istedenfor 

2014-2025 som skissert i planprogrammet. 

 

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14, skal forslag til en tematisk 

kommunedelplan som dette, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks 

uker. I samsvar med kommunens delegasjonsreglement, er denne oppgaven lagt til 

kommunestyret. 

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Rælingens landbruksplan 2006-2007 skal nå rulleres. Planen 2016-2027 skal føre til at 

Rælingen tar et ansvar for bevaring av ressursene som ligger der fra naturen av i møte med 

kommende klimaendringer og et stort utbyggingspress i Oslo-regionen. 

 

Planens overordnede målsetning er å bidra til å nå nasjonale og regionale mål for 

landbrukspolitikken. Planen skal bidra til å nå kommunens mål og strategier overfor landbruket 

og tilhørende næringer. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

  

Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk 2014-2025 for Rælingen kommune, ble 

vedtatt av kommunestyret 10.09.2014 

 

4. Sakens innhold  

 

Kommunen har utarbeidet vedlagte planforslag. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med 

vedtatt planprogram. Planen er en tematisk kommunedelplan, og består av en plandel (vedlegg 

1), og en handlingsdel (vedlegg 2) 

 

Plandelen gir en innføring i status og utfordringsbilde kommunen jobber ut fra, samt en 

beskrivelse av hvilke områder kommunen skal jobbe med og hvilke målsettinger kommunen 



skal jobbe mot. Kommunens arbeid med landbruk for planperioden, er delt inn i 6 

satsningsområder 

 Matproduksjon 

 Næringsutvikling 

 Kulturlandskap og kulturminner 

 Klima, energi og forurensning 

 Friluftsliv og folkehelse 

 Beredskapsplan landbruk 

 

For hvert tema er det utarbeidet en hovedmålsetting, med tilhørende delmålsettinger. Plandelen 

danner således grunnlaget for handlingsdelen. 

 

Handlingsdelen består av tiltak knyttet til de 6 satsningsområdene. Det fremgår av 

handlingsdelen hvilken enhet som er ansvarlig for gjennomføring. Videre beskriver den 

tiltakenes innhold, tidsperiode for gjennomføring, samt kostnad knyttet til gjennomføring. 

 

Planen med satsningsområder og målsettinger gjelder for en elleveårsperiode. Handlingsdelen 

skal i samsvar med plan- og bygningsloven §11-2, revideres hvert år i forbindelse med 

kommunens handlingsprogram. 

 

Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt innunder Regionkontor landbruk (RKL) og 

styringsgruppa har bestått av landbrukssjef, plan- og bygningssjef, plan- og miljørådgiver og 

kommunalsjef.  I tillegg til at planen har hentet innspill fra landbruksnemnda og kommunale 

fagansatte innen grønn omsorg, har referansegruppa bestått av Rælingen landbrukslag og Nedre 

Romerike Skogeierområde. Arbeidet med kommunedelplan landbruk har en koordinering opp 

mot planarbeidet med ny kulturminneplan. 

 

5. Rådmannens vurdering 

Det er rådmannens vurdering at planforslaget slik det foreligger med temaområder, tilhørende 

målsetninger og tiltak, er et realistisk forslag og grunnlag for kommunens videre arbeid med 

landbruk. Det er videre rådmannens oppfatning at tiltakene foreslått i planen vil ivareta både 

kommunale, regional og nasjonale mål, interesser og oppgaver innen landbruksproduksjon, jfr. 

Plan og bygningsloven § 11.1.  

 

Det er en forutsetning for måloppnåelse at planen følges opp administrativt, herunder at det 

utarbeides et godt system for oppfølging, og at det settes av midler til de ulike tiltakene gjennom 

det årlige budsjettet. Det er rådmannens vurdering at dette vil være mulig, dersom planen følges 

opp som skissert i handlingsdelen. 

 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

 

Flere av tiltakene og målsetningene skissert i planen vil, i tillegg til å ivareta 

landbruksnæringens interesser, ha positive effekter på folkehelsen i kommunen.  

 

Rælingens landbruksarealer er et av de mest brukte friluftsområder i landet. «Enkelt friluftsliv», 

som er den dominerende formen for fysisk aktivitet i befolkningen, har stor betydning for helse 

og trivsel. Jord- og skogområder som omkranser kommunens tettsteder, gir særlig gode forhold 

for enkelt friluftsliv. 

 

Inn på tunet er et annet tiltak som er viktig for folkehelsen. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter 

som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel hos brukerne. Det er mange ulike 

forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter tiltak som å bruke dyr i terapi, 



arbeide med hagebruk eller mestring av andre konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på 

forbedre hverdagen og helsen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk. 

 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

  

I en beredskapssammenheng, er det viktig at det produseres mat lokalt, for å sikre 

tilgjengelighet for befolkningen. Lokal matproduksjon er også en del av nasjonal beredskap. 

Norge er i en særlig situasjon med jordressursene spredt over hele landet, derfor kreves det 

aktivitet i alle kommuner for å sikre tilstrekkelig produksjon. Fall i produksjonen nasjonalt og 

større usikkerhet internasjonalt gjør det også nødvendig med sterkere fokus på beskyttelse av 

produksjonsgrunnlaget lokalt, ved jordvern, kunnskap og større fokus på beredskap.  

 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

  

Matjorda har store karbonlagre det er viktig å ivareta. Tilskuddsordninger til miljøtiltak som 

grøfting og begrenset jordbearbeiding, vil bidra sterkt til å redusere klimagassutslipp i 

landbruket, i tillegg til å begrense avrenningen av partikler og næringsstoffer fra jordene. 

 

Skogbruket i Rælingen er en viktig forvalter av fornybare ressurser og store miljøverdier. 

Skogen har varierende evne til å binde CO2 i ulike aldre. En målrettet skjøtsel vil kunne 

maksimere dette potensialet, og det er viktig at det følges opp med økt bruk av tre i bygninger. 

Fjernvarmeanlegg basert på bioenergi kan også være aktuelt på enkelte gårdsbruk med 

nærliggende bebyggelse, og har vært et prioritert område innenfor den nasjonale 

klimapolitikken.  

 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

God matjord er en av kommunens viktigste ressurser. Regjeringen la 30. mai 2015 fram sitt 

forslag til Stortinget om en nasjonal jordvernstrategi. Regjeringen skriver at jordvern ikke er en 

særinteresse, men en samfunnssak. Jordbruket i Rælingen har med sitt gode klima og gode 

produksjonsarealer, et ansvar for å møte dette nasjonale behovet gjennom en kontinuerlig 

matproduksjon og ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget. 

 

I et samfunn med høyt lønns- og sysselsettingsnivå, er en av de største utfordringene framover å 

rekruttere kompetent ungdom som kan utnytte mangfoldet av ressurser. 

 

5.5  Prinsipielle avklaringer  

  

Ingen aktuelle. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunen har utarbeidet vedlagt planforslag for Kommunedelplan Landbruk 2016 –2027 for 

Rælingen kommune. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram. 

 

Det er rådmannens vurdering at planforslaget, slik det er vedlagt, er et realistisk 

styringsdokument som legger til rette for et landbruksarbeid som er gjennomførbart for 

kommunen, samtidig som det bidrar til å nå nasjonale og regionale målsettinger. 

 

Det forutsettes at det etableres et godt system for oppfølging, samt at det blir avsatt midler og 

ressurser til arbeid med tiltakene i budsjettet og i handlingsprogrammet. 

 

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14 skal forslag til en tematisk 



kommunedelplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 

 

 

 

 

Rælingen, 28.04.2016 

 

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 

 


