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Hva er en Stortingsmelding? 

• Melding til Stortinget  

• En orientering fra regjeringen til Stortinget om 

ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet 

i Stortinget. Melding til Stortinget brukes når 

regjeringen vil presentere saker for Stortinget 

uten forslag til vedtak [ikke lovvedtak eller 

budsjettvedtak].  

• Stortinget behandler meldingen og gir sin 

innstilling.  
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Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) 
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Sikre bruk av 
landbruksarealer

Styrke og bidra til 
sysselsetting og bosetting

Politikk tilpasset regionale 
muligheter og utfordringer

Økt bærekraftig 
matproduksjon

Trygg mat og fullverdig 
kosthold

Ivareta forbrukerinteresser

Norge som konstruktiv 
internasjonal aktør

Videreutvikle Norge som 
matnasjon

Matsikkerhet Økt verdiskaping

Konkurransedyktige
verdikjeder og 
robuste enheter

Gode 
kompetansemiljø

Konkurransedyktige 
inntekter

Bærekraftig landbrukLandbruk over hele landet

Beskytte arealressursene

Produksjon av miljøgoder

Sikre naturmangfold

Klimautfordringene –
landbruket en del av 
løsningen

Redusere forurensingen fra 
jordbruket



Miljøkapittelet:  
9.10.2 Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket 
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• Landbruket har skapt og forvalter sentrale 

deler av landets kulturarv. 

 

• 1 mill. bygninger på landbrukseiendommer 

 

• Landbruket en kulturbærer av 

håndverkstradisjoner 

 

• Kulturminnevernet avhengig av fortsatt bruk 

 

• Kostnadskrevende for bygninger som har 

mistet sin funksjon pga driftsendringer 

 

• Omtale av økonomiske virkemidler 



Kapittel om bygdenæringer 

 8.8.10 Bruk av ledige landbruksbygg til ny         

       næringsvirksomhet 

• Rikholdig bygningsmasse 

• Bygninger som kulturbærere. Skaper identitet 

• Bygninger mister tradisjonelt innhold 

• Mulighet for alternativ næringsaktivitet 

• ”Vern gjennom bruk” 

• Henvisning til nasjonalt program for 

landbruksbygg og kulturlandskap 
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Tre hovedutfordringer  

1. Gjennomføring av 

restaureringsprosessen. 

2. Sjølve ideen eller 

forretningskonsept 

3. Myndighetsløypa 
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Nyttige lenker 

• www.landbruksbygg.no 

 

• www.ledigelandbruksbygg.no 
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http://www.landbruksbygg.no/
http://www.ledigelandbruksbygg.no/
http://www.ledigelandbruksbygg.no/


Landbruks- og matdepartementet sine støtteordninger 
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(Ordninger over jordbruksavtalen) 

 

•SMIL-ordningen: Kommunal ordning som 

bl.a. kan gå til restaurering av bygninger i 

jordbruket. 

 

•Utvalgte kulturlandskap/ Verdensarv 

 

•BU- støtte – investeringsstøtte for 

forretningskonsepter. Forvaltes av IN 

 

•Utviklingsprogram for lokalmat og grønt 

reiseliv 



Godt samarbeid mellom 

Miljøvernmyndigheter og 

landbruksmyndigheter 

• Landbruks- og matdepartementet – 

næringsinngang og sektoransvar 

• Samarbeider om Utvalgte kulturlandskap og 

verdensarv 

• Samarbeider om overvåking 

• Samarbeid om politikkutforming 

• Samarbeid rundt støtteordninger og hvem 

finansierer hva. 

• Det er alltid bruk for ”mer penger”! 
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