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Handlingsplan for SNP i Os kommune – landbruk. 
 

Bakgrunn 

Strategisk næringsplan (SNP)for Os kommune 2016 – 2020 ble vedtatt av Os kommunestyre 20.10.2016. 

Planen er delt inn i følgende tema; Landbruk, Sentrumsutvikling og opplevelser og Handel, reiseliv, industri og tjenesteytende næringer. For 

hvert tema er det beskrevet hovedmål, delmål og strategier.  

 

Årlige handlingsplaner og evaluering. 

Denne handlingsplanen gjelder temadelen «Landbruk». Planen inneheolder beskrivelse av tiltak, plan for gjennomføring og fordeling av ansvar. 

Tiltak i forrige års plan tas opp til evaluering i forbindelse med at det vedtas ny plan. Handlingsplanen vedtas av formannskapet ved årsskiftet.  

Vekst i Os har ansvar for «Handel, reiseliv, industri og tjenesteytende næringer» og har laget egen handlingsplan som gjelder for perioden 2015-

2017. Planen tas opp til drøfting med formannskapet, med evaluering av tiltak, 2 ganger årlig. 

 

Tiltaksoversikt for hvert område 

For hvert område er det beskrevet ulike tiltak, resultat som skal oppnås i 2017, ansvar for gjennomføring, mulige deltagere og kommunens andel 

av kostnader. Os kommune eier planen og rådmannen er ansvarlig for gjennomføring. De deltagere som det vil være naturlig å knytte seg opp 

mot, eller som allerede er definert som samarbeidspartnere står oppført under mulige deltagere. 

Økonomiske konsekvenser er lagt inn i budsjettet for 2017.  
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Tiltaksoversikt - Landbruk 

Tiltak Resultat 2017 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett 

(kommunens 

andel) 

1) 

Handlingsplan 
for 
Beitebruksplan 

Handlingsplan og 
beredskapsplan for 2017 

Vedtas senest  

1. mai 

Os kommune v/ 
landbrukskontoret 

Beiteutvalg 

Hamnelag 
/grunneierlag 

Sankelag/beitelag 

0,- Egeninnsats 

2)  

Tilskudd til 
nydyrking. 

 

Tilskudd til godkjent/oppmålt 
nydyrka areal i 2017. 

 2017 Os kommune v/ 
landbrukskontoret  

 

Fremmet av 
landbrukets faglag 

Inntil kr 100 000,- 

per år. 

Vedtak 
kommunestyret 

27.11.2014. 
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Tiltaksoversikt - Landbruk 

Tiltak Resultat 2017 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett 

(kommunens 

andel) 

3) Smake 
framtida 

«Smake framtida» skal utvikle 
veien fram nordisk-nasjonal 
økokongress «Økologisk 3.1», 
Røros, 8-10- november. 
Prosjektet setter fokus på 
utnyttelse av grovfôrressurser 
både innen konvensjonelt og 
økologisk landbruk, samt 
satsing innen lokalmat. 

2017 
Os kommune har 
støttet prosjektet 
med midler og deltar 
i styringsgruppa 

Kommuner i 
Fjellregionen 

Ulike 
organisasjoner, 
bedrifter og aktører 
i fjellregionen 
tilknyttet landbruk 
og foredling/salg av 
lokalmat. 

 

10 000,- 

(Næringsfond -
vedtak 3.11.16) 

4) Agronomi Markdag grovfôr Juni 
Os kommune v/ 
landbrukskontoret 

Faglagene 

Norsk 
lanbruksrådgiving 

0,- Egeninnsats 
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Tiltaksoversikt – Landbruk 
 

Tiltak Resultat 2017 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett 

(kommunens andel) 

5) Rekrutteringstiltak 

Informasjon om landbruket i 
Os til ungdomsskoleelever. 

Bondespillet. 

 

Februar/mars Os kommune v/ 
landbrukskontoret  

i samarbeid med 
faglagene.  

Os skole 

Faglagene  
0,- Egeninnsats 

6) Lokalmat og 
opplevelser 

Samarbeide med Vekst i Os 
for flere aktører innen 
lokalmat og opplevelser 
tilknyttet landbruk. 

Kontinuerlig, 
minst 2 årlige 
møter med 
Vekst i Os 

Os kommune v/ 
landbrukskontoret  

 

Vekst i Os 

0,- Egeninnsats 

7) Driftsbygninger 
Arrangere møte med 
erfaringsutveksing for de 
som har byggeplaner 

 

Samarbeide med andre 
aktører ang informasjon og 
gjennomføring av 
fjøsbefaringer/fagturer 

November/Dese
mber 

 

 

 

Kontinuerlig 

Os kommune v/ 
landbrukskontoret 

 

Faglagene i 
landbruket  

Produsentlaget 

Aktivt fjelllandbruk/ 

Fjellandbrukssatsin
ga 

Gårdbrukere som 
planlegger 
utbygging i 
2018/2019  
sammen med 
gårdbrukere som 
nettopp har bygd 
ut/er i 
byggeprosess. 

 

0,- Egeninnsats 
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Tiltak Resultat 2017 Tidsperiode Ansvar Deltagere Budsjett 

(kommunens andel) 

8) 

Makeskifte for 
nydyrking. 

Informasjonsmøte. Hvordan 
gå fram ved makeskifte? 

Mars 2017 Os kommune v/ 
landbrukskontoret 

 

Nord-Østerdal 
jordskifterett 

Landbrukets faglag 

 

0,- Egeninnsats  
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Kostnadsoversikt: 
 

  

Landbruk: 

Tiltak nr 1 2 3 4 5 6 7 8  

Kommunens 

bidrag: Egeninnsats  

100 000.- 

(vedtak 

27.11.14) 

10 000.- 

 (vedtak 

3.11.16) 

Egeninnsats  Egeninnsats  Egeninnsats  Egeninnsats  Egeninnsats   

 
 


