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MATFATET

Innlandets andel av Norges totalte
produksjon av en del landbruksprodukter.

9,9 % 13,4 % 16,9 % 20,3 % 21,3 % 26,3 % 48,6 %
2.646
tonn frukt
og bær

8.471
tonn egg

260 mill.
liter melk

71.253 tonn
slakt

46.431 tonn
grønnsaker

343.402 tonn
korn

Tallene er basert på produksjonen i
2017 (som var et noenlunde
normalår, også for korn).

152.369 tonn
portet

RESTEN AV LANDET INNLANDET

Postadresse:
Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer

“Innlandet: ikke i oljeskyggen, men i mat- og skogsola!”

Toten-landskap

Det er en viktig samfunnsoppgave
for norsk landbruk å sikre nok,
trygg og variert mat, men landbruket bidrar også til bosetting og
næringsliv over hele landet. Dessuten bidrar landbruket til miljøgoder som bevaring av
biologisk mangfold, kulturlandskap
og skogens og jordas funksjon som
karbonlager.
Landets største jordbruksfylke
Et aktivt landbruk er positivt for
Innlandet - og for landet. Produksjon av mat og produkter der skogen er “råvare” blir bare viktigere
etter som verdens befolkning øker.
Innlandet dekker nær 17 prosent
av fastlandsarealet i Norge. 41
prosent av avvirkningen av skog og

20 prosent av jordbruksproduksjonen i landet skjer i Innlandet.

trelastutsalg og for store industriarbeidsplasser.

Det er vel 7.500 sysselsatte i
primærjordbruket i fylket – noe
som gir grunnlag for i alt 15.500
arbeidsplasser. Jordbruket betyr
mye ikke minst i de mindre kommunene. Lesja har flest sysselsatte
i jordbruket i forhold til antall
sysselsatte totalt; med Os, Folldal
og Alvdal på de neste plassene.

Landbruket danner grunnlaget for
viktige kunnskaps- og forskningsmiljøer. Innlandet har grønne utdanninger og studier på alle nivåer,
og noen av landets fremste miljøer
innen landbruksforskning og
genproduksjon som Bioforsk,
Norsvin, Geno og Graminor finner
vi her.

Verdikjeder og forskning
Mange foredlingsbedrifter basert
på råvarer fra skog- og jordbruk
finnes også. Innlandet har komplette verdikjeder for melk, korn,
poteter og grønnsaker. Tømmeret
er grunnlaget for arbeidsplasser
innen transport, på sagbruk,

Kulturlandskapet lever
Landbruket har vært og er ei stor
og viktig næring. Menneskers slit
gjennom århundrer har dannet det
landskapet vi kjenner i dag: slake
jorder langs Mjøslandet, bratte lier
oppover Gudbrandsdalen, beitedyr
i seterområdene på fjellet og store

skogeiendommer i Østerdalen. Det
er dette kulturlandskapet vi som
bor her og alle tilreisende forbinder
med Innlandet, og som danner
grunnlaget for reiseliv og turisme.
Levende landbruk i hele landet
Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele
landet. Fylkesmannen skal bidra
til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført ved
hjelp av informasjon, forvaltning
av virkemidler og lokalt tilpassede
tiltak.
(KILDE: Faktabrosjyrer fra Fylkesmannen i Innlandet og «Landbruket i
Innlandet skaper verdier!» - Norges
Bondelag. Tittelen er et sitat av fylkesmann Knut Storberget.)

