LANDBRUK
LANDBRUKETS HOVEDMÅL:

Landbrukets mål mot 2020

Landbruket i Halden skal produsere matvarer
av høy kvalitet etter forbrukernes ønske og
behov, gi et mangfoldig og variert kulturlandskap, bidra til levende bygder, være en del av
klimaløsningen og være med på å sikre matvareberedskapen.

•

•

Øke verdiskapingen med minst 10% fra
lokal plante- og husdyrproduksjon og
foredling sammenlignet med resten av
landet, gjennom gode produksjonsmiljøer,
forskning og ny teknologi
Øke verdiskapingen i skogen med minst
20% gjennom aktiv foryngelse, ungskogpleie og tynningshogster, bygging av skogsbilveier, bioenergi og ny forskning

Virkemidler:
• Næringen skal sørge for gode fagmiljøer og
møteplasser
• Halden kommune opprettholder og
utvikler et godt bemannet landbrukskontor
med god faglig kompetanse gjennom politiske vedtak og avsetning av tilstrekkelige
midler
• Landbrukskontoret er en aktiv part for å
sikre aktuelle tilskudd og prosjektmidler til
kommunen
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•

Næringen og landbrukskontoret skal i samarbeid arbeide for å
rekruttere nye inn i næringen, med
hovedvekt på unge bønder

Jordvern
Det nasjonale målet om å halvere
omdisponeringen av jordressurser følges
opp. Landbrukets produksjonsarealer
og landbrukets viktige kulturlandskap
skal ivaretas.
Virkemidler:
• Næringen skal bidra til gode holdninger for vern av dyrkbar mark
i egne rekker, blant politikere og
kommunal ledelse og befolkningen
forøvrig
• Halden kommunes administrasjon
utreder alle arealsaker etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Dette gir både landbruksforvaltningen og organisasjoner god mulighet
til å bidra i reguleringsprosesser
der landbrukets produksjonsarealer berøres. Skal en unngå at produksjonsarealer bygges ned, er det

Hvert år leverer skogbruket
i Halden over 80 000
kubikkmeter tømmer.
Hvis man la alle disse
tømmerstokkene etter
hverandre, ville de rekke fra
Halden til India!
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viktig at saker følges opp, og at alternativer som eksempelvis fortetting og valg av
alternative traseer vurderes og vektlegges i
arbeidet med reguleringen
•

Næringen skal være en aktiv høringspart i
saker som berører dyrkbar mark

Nye næringer
Landbrukets inntjeningsmuligheter styrkes ved
å utnytte ressurser som jakt og fiske, turisme,
sports- og friluftsaktiviteter, nisjeproduksjoner,
lokal mat og grønn omsorg.
Virkemidler:
• Næringen søker samarbeid med Halden
Turist, Handel i Halden, Regionalpark
Haldenkanalen og andre relevante
samarbeidspartnere
• Landbrukskontoret jobber aktivt for å
støtte opp om prosjekter og arbeider for å
hente tilskudds- og prosjektmidler til kommunen
• Næringen hjelper fram de som ønsker å
utvikle nye næringer
• Halden kommunes planavdeling og politiske ledelse legger til rette for bygging
av utleiehytter, oppgradering av koier og
skogshusværer og utbyggingstiltak som
fremmer næringsgrunnlaget
• Næringen samler tilbyderne av lokal mat,

og i samarbeid med landbrukskontoret
opprettes en portal for Haldenmat på nett
og/eller på sosiale medier. Næringen selv er
ansvarlig for å ta initiativet til dette, portalen driftes av landbrukskontoret i Halden

Grunneierrettigheter
Haldens jord- og skogbrukere sitter på store
arealressurser i kommunen. Dette er arealer
som både skal brukes til næringsmessig inntjening og til rekreasjons- og friluftsaktiviteter.
For å balansere dette er det viktig å tilstrebe
forståelse både i næringen og hos befolkningen forøvrig. Områder i Halden er leveområde
for rovdyr, i tillegg til at man opplever et stort
trykk av rovdyr inn over grensen. Her oppleves motsetninger mellom friluftsliv, jakt og
utmarksnæringer, landbruk og miljøvernsynspunkt.
Virkemidler:
• Næringen søker samarbeid med kommunens friluftsorganisasjoner for økt forståelse mellom næringsutøvelse og natur- og
friluftsliv
• Halden kommunes administrasjon og
politiske ledelse har fokus på å legge til
rette for at landbruket kan utnytte sine
ressurser for å øke landbrukets verdiskapning i kommunen. Det være seg utnyttelse
av grunnressurser, arealer for utbygging

til bolig eller fritidsformål og veibygging.
Næringen har et høyt fokus på å imøtekomme befolkningens behov for å bruke
kulturlandskapet og friluftsområder
•

Halden kommunes politiske ledelse har
fokus på å påvirke nasjonale føringer for
forvaltning av rovdyr for å i størst mulig
grad begrense konfliktene mot landbruket,
og å sikre bo- og livskvalitet for beboere i
rovdyrutsatte områder

Hvert år produseres det 23 000
tonn korn i Halden. 25 % av dette
kan brukes til maling av mel,
resten brukes til dyrefôr. I Halden
produseres det årlig nok korn til
11,5 millioner brød!
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Halden kommune har et skog- og utmarksareal på over
en halv million dekar. Det dekker over 3/4 av kommunens
totale areal. 63 000 dekar av kommunenes areal brukes
til matproduksjon. Det er like mye som 8 400 store
fotballbaner.
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