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Forslag til landbruksplan for Fet

Rådmannens innstilling:
Forslag til landbruksplan for Fet med tilhørende dokumenter sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 5-2. Høringsfristen er 20.juni 2019.

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 29.04.2019
Fast utvalg for plansakers behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fast utvalg for plansakers enstemmige vedtak:
Forslag til landbruksplan for Fet med tilhørende dokumenter sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 5-2. Høringsfristen er 20.juni 2019.

Vedlegg:
1. Landbruksplan for Fet
2. Oversikt over styrende dokumenter

Dokumenter som ligger på saken:
1. Landbruksplan for Fet kommune, vedtatt 13. mars 2003
Bakgrunn for saken:
Gjeldende landbruksplan for Fet ble utarbeidet i 2002 og vedtatt av kommunestyret 13. mars
2003.
Planen ble utarbeidet av innleid konsulent i samarbeid med Fet Jordbruksforening, Fet
skogeierlag, politikere og administrasjon.
26. februar 2018 fattet kommunestyret følgende vedtak: «Den reviderte planoversikten
godkjennes med følgende endring: Kulturminneplan og revidert landbruksplan ferdigstilles så
snart som praktisk mulig, og før 1. januar 2020».
Saksutredning:
Revidert landbruksplan skal synliggjøre kommunens landbruksressurser, utfordringer og
muligheter og har følgende overordnede målsetninger:
 Jordbruket i Fet skal videreutvikles for å bidra til å nå nasjonale mål om økt
matproduksjon og bedre selvforsyning
 Skogbruket i Fet skal videreutvikles med sikte på økt virkesproduksjon og fossilfri
energiproduksjon
 Nullvisjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
 Landbruket i Fet skal bidra til å utvikle et levende skog- og kulturlandskap
 Landbruket i Fet skal drives på en miljømessig god måte
 Det skal tilrettelegges for bruk av utmarka i Fet til rekreasjon og friluftsliv
 Det skal stimuleres til næringsutvikling gjennom økt tilrettelegging for reiseliv og Inn-påtunet tiltak
Medvirkning og informasjon:
Jordbruksforeningen og Skogeierlaget har deltatt i arbeidet med utforming av planen gjennom to
arbeidsmøter etterjulsvinteren 2019. I tillegg har to politikere fra landbruksnemnda deltatt på
disse møtene.
Når planen sendes på høring vil det bli informert på følgende måter:
 Forslag til landbruksplan sendes organisasjoner og offentlige myndigheter




Forslag til landbruksplan legges ut på kommunens hjemmeside
Papirutgave legges på kommunens servicetorg

Bekrivelse av gjeldende plan:
Gjeldende landbruksplan ble vedtatt i 2003. Planen beskriver landbruket i Fet og gir følgende
overordnede mål og strategier for landbruket i Fet:
 Fet kommunen skal være en grønn kommune
 Det skal drives et variert jordbruk, med hovedvekt på plantedyrking, men med et stabilt
innslag av grasarealer og beitende husdyr
 Skogarealene skal forvaltes på en bærekraftig måte
Planen er ikke revidert i perioden.
Beskrivelse av landbruket i Fet:
Store deler av jordbruksarealet i Fet ligger under marin grense og består av hav- og
fjordavsetninger som er tørrlagt etter siste istid. På deler av arealet nord i Øyeren, langs Leira og
Nitelva (Svelle) og langs Glomma er det en del breelv-/elveavsetninger. Jordarten består for det
meste av leir- og siltjord.
I følge arealressursstatistikken fra NIBIO er det følgende fordeling av markslag:

Areal
%

Fulldyrka
jord

Innmarksbeite

Produktiv
skog

Uproduktiv
skog

Åpen myr

23 665
17,2

3 454
2,5

91 341
66,4

5 461
4,0

2 167
1,6

Åpen
jorddekt
fastmark
5 747
4,2

Åpen
skrinn
fastmark
250
0,2

Bebyggelse/
samferdsel
6 280
4,5

Totalt
kartlagt i
AR 5
138 365
100,5

Jordbruket i Fet består av korn- og grasproduksjon. Fet har 2 melkeprodusenter, en del
produsenter med ammeku, en stor grisebesetning, en stor sauebesetning og to store
eggprodusenter. I tillegg er det en produsent av livkalkun, flere foretak med hest (stort sett som
hobby) og et økende antall honningprodusenter.
Avvirkningen i skogbruket har variert mellom 8 500-30 000 m3 de siste ti årene, med et
gjennomsnitt på 15 000 m3. Så godt som all avvirkning er mekanisert, og manuelt arbeid foregår i
hovedsak i forbindelse med planting/ungskogpleie.
Rådmannens vurdering:
Fra 01.01.2020 blir Sørum, Fet og Skedsmo til Lillestrøm kommune. Revidert landbruksplan for
Fet vil derfor få kort virketid. For å møte utfordringer og behov for landbruksnæringen i
Lillestrøm kommune må det utarbeides en egen landbruksplan/landbruksstrategi.
Formålet med revidert landbruksplan er derfor å synliggjøre landbruksressursene i Fet kommune,
samt å peke på utfordringer og muligheter for å bidra til å nå målene om økt produksjon av mat
og skogsvirke på en miljømessig god måte.

I planen er det beskrevet utfordringer og muligheter innenfor følgende tema:
Matproduksjon

Miljø

Utfordringer
Omdisponering av dyrka jord

Muligheter
Nullvisjon for omdisponering

Driveplikt

Følge opp driveplikten

Agronomi

Bidra til økt oppslutning om
drenering av vassjuk jord, fokus på
floghavre og hønsehirse, veilede ved
søknad om tilskudd tradisjonelt
landbruk, følge opp jordleieavtaler,
synliggjøre landbruket
Bidra til god oppslutning om
miljøvirkemidlene i regionalt
miljøprogram og SMIL, kontroll av
miljøkrav

Tilførsel av jord og næringsstoffer
til vassdragene

Mottak av masser

Føre tilsyn med mottak av masser,
sikre matjord

Håndtering av husdyrgjødsel
Klima

Utslipp av klimagasser

Avfall

Ulovlig deponering av avfall

Følge opp krav i
gjødselvareforskriften
Bidra til god oppslutning om
klimavirkemidlene i regionalt
miljøprogram
Bidra til økt drenering
Stimulere til økt beiting
Følge opp krav i
gjødselvareforskriften
Gi pålegg om opprydding

Kulturlandskap

Retur av plast
Gjengroing

Informere om plastinnsamling
Stimulere til beiting

Driftsbygninger forfaller

Veilede om ordninger for å ta vare
på driftsbygninger

Tap av biologisk mangfold

Bidra til god oppslutning om
ordninger i regionalt miljøprogram
som tar vare på biologisk mangfold
(pollinerende insekter, åkerrikse og

Skogbruk

skjøtsel av gårdsdammer)
Stimulere til etablering av
biovarmeanlegg, vurdere biovarme
som energikilde ved oppføring av
egne bygg

Bruk av bioenergi

Mangel på ungskogpleie

Stimulere til ungskogpleie, følge opp
krav til planting

Dårlig skogsbilveier

Kartlegge status, følge opp veilag
som er lite aktive

Økt bruk av tre
Friluftsliv
Konflikt mellom friluftsinteressene
og landbruksinteressene
Næringsutvikling Småskala matproduksjon
Inn-på-tunet
Reiseliv

Glommabru i tre!
Kombinere aktivt jord- og skogbruk
med friluftsinteresser
Bistå aktuelle etablerere med
veiledning og kontakt mot aktuelle
samarbeidspartnere

Revidert landbruksplan vil beskrive eksisterende landbruk i Fet og gi innspill til utfordringer og
muligheter som det må jobbes videre med i Lillestrøm kommune.
RÅDMANNEN I FET
Lars Andreas Uglem
Dette dokumentet er elektronisk godkjent

