
Q9 Hvordan skal vi styrke og ta vare på landbruket?
Answered: 68 Skipped: 42

# RESPONSES DATE

1 Berømme bøndene og skogbrukarane som tar vare på naturen og landskapet. Gje støtte til dei
som tar vare på kulturlandskapet. Vera fleksible når det gjelder håndheving av buplikta på
småbruka. Det viktigaste må vera å få bærekraftige bruk og at kommunen får skatteinntekter. Det
må vera lov å vera innbyggar i ein kommune sjølv om ein ikkje bur der heile året.

4/27/2018 1:30 PM

2 Hjelpe med nytenkning og til de som vil bevare naturforvaltningen 3/18/2018 10:23 AM

3 Må kunne leve at det. Stimulere til å bruke jorda 3/15/2018 6:30 PM

4 Ikke bygge ned dyrka mark. Kjøpe norskproduserte varer 3/14/2018 11:29 PM

5 Bedre økonomi og sterkt jordvern 3/14/2018 9:53 PM

6 Ikke etablere gruveslamdeponi i kommunen og være på påpasselig med en konskvensanalyse av
eks. gruvedrift i kommunen

3/14/2018 10:30 AM

7 Jordvern 1.prioriterert mindre kommunalt og statlig byråkrati. 3/13/2018 8:17 PM

8 0 3/13/2018 8:04 PM

9 Får nåkk fra staten 3/13/2018 7:36 PM

10 Torg på lørdagar , god infrastruktur, Søve bør gå foran..forsking og nytenkning eks. andre typer
dyr som struts, bassenger med fks laks og ørret

3/13/2018 7:17 PM

11 Skal ungdom overta gårdsbruk, vil de ha fritid som i andre yrker. Lønnsomhet er vel Stortingets
ansvar, men kommunen bør i alle fall heie på bøndene og legge til rette med f.eks. veger og
næringsveiledning.

3/13/2018 7:02 PM

12 Gi dem nok støtte og at vi kjøper norske varer i butikken. 3/13/2018 6:52 PM

13 Stimulere til større bruk og samarbeid. Det bør være enkelt og få fritak for borett dersom mange
velger å kjøpe flere gårder.

3/13/2018 5:48 PM

14 Tilrettelegge for store enheter. De som allerede har gårdsbruk bør kunne slippe boplikt dersom de
kjøper flere gårder i kommunen

3/13/2018 5:27 PM

15 Jeg tror fokus må økologi, miljø og kortreist mat er viktige stikkord. Vi må se med nye lyne på hva
som skal produseres og hvordan.

3/13/2018 5:23 PM

16 gi nok midler 3/13/2018 5:10 PM

17 Støtte opp om nye ideer og tanker. Gi bønder muligheter for ekstra inntekt. Ikke bruke mer dyrkbar
jord til boligformål

3/13/2018 2:58 PM

18 bedre muligheter og tilskudd 3/13/2018 2:36 PM

19 Tettere samarbeid med søve og fagmiljøet, landsbrukskontoeret og bondelaga. 3/13/2018 1:09 PM

20 Gi muligheter for dem som vill satse på landbruk. 3/13/2018 1:08 PM

21 Ta vare på bøndene, ikke la "mellomleddet" tjene seg "søkkrik", mens bonden knapt får noe.
Bonden burde få mest, mellomleddet nok til å klare seg. og dermed lik pris ut til forbruker, hvor
bonden "vinner".

3/13/2018 12:29 PM

22 Gjøre det attraktivt og lønnsomt. 3/13/2018 12:20 PM

23 unngå oppdeling av eiendommer. ikke bygge ned matjorda. god veiledning hos landbrukskontoret,
kommunen må se på muligheter, inspirere.

3/11/2018 1:13 PM

24 Gode løsninger når bonden blir syk/ferie. 3/7/2018 1:51 PM

25 Verne om dyrkbar mark. 3/6/2018 11:15 PM

26 Handle lokalt og ha mere åpenhet om gårdsdrift 3/6/2018 5:19 PM
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27 Vanskelig å si. Også her må det nok tenkes utradisjonelt og utenfor boksen. Nye næringer inne
landbruk. Kulturlandskap er lite økonomi i, men en tilleggsnæring for noen. Kan ha mye å si for
reiselivet og turismen, forhinder gjengroing.

3/6/2018 3:55 PM

28 Gjøre plass for dyrene 3/6/2018 12:25 AM

29 Verne jordbruksarealer, tilrettelegge for småskalaproduksjon og utsalgg 3/5/2018 5:05 PM

30 Iallfall ikkje legge ut landbruksområder til boligformål.Samarbeide med kommunene i Midt-
Telemark om å lage "nisjer" i næringslivet som ivaretar landbruksinteresser

3/3/2018 4:05 PM

31 Ta vare på landbruksarealer og legge tilrette for torgsalg 3/3/2018 11:43 AM

32 Vet ikke 3/2/2018 12:07 AM

33 Vet ikke 2/27/2018 9:14 PM

34 Forberede og ha gode arealpplaner. Tenke bærekraft. Å være positiv og åpen for nye ideer og
løsninger. Ja politikk.

2/27/2018 10:01 AM

35 Ved å gjøre oss litt avhengige av det lokale landbruket. Egne utsalg med lokal mat og melk. 2/26/2018 11:41 PM

36 Aner ikke. 2/26/2018 11:17 PM

37 Vanskelig avveininger mellom store nok bruk slik at man kan leve av dem og ønsker en del har
om et småbruk med «katt og kaniner». Jeg tenker slik landbruket har utviklet seg at bosetting er
viktigst.

2/26/2018 7:52 PM

38 Det er neppe et spørsmål kommunen kan løse. 2/26/2018 5:04 PM

39 . 2/26/2018 12:52 PM

40 Vise at dette er viktig, ivareta landbruket og fortsette med tilrettelegging. Ikke innfør høyre politikk
som vi legge ned alt av små enheter.

2/26/2018 10:03 AM

41 Ikke bygge bolig på dyrket mark 2/26/2018 12:27 AM

42 Vanskelig spm. Har ingen kunnskap om slikt 2/25/2018 11:57 PM

43 For i dag må vi exportere mye av maten da bonden sitter igjen med mye arbeid og lite fortjeneste,
vi mennesker må godta at gullerota ikke er helt rett slik at bonden får det den er verdt om den har
en liten skavank.

2/25/2018 11:27 PM

44 God infrastruktur, jordvern, gode kommunale tjenester også i utkantene av kommunen 2/25/2018 11:01 PM

45 Bedre rammevilkår. Satse på frukt. Satse på foredling. 2/25/2018 12:25 PM

46 Ikke bruke landbruksjord til boligtomter 2/4/2018 3:50 PM

47 Landbruket har vel ikke større utfordringer en andre? Alle må være innstilt på å omstille seg 2/4/2018 11:32 AM

48 Det samme som punkt 8. 2/1/2018 12:11 AM

49 Videreføre tilbudet om agronomkurs på voksenopplæringen, stimulere til at det er attraktivt å ta
over drift av gårdsbruk.

1/31/2018 9:43 PM

50 Legg bedre tilrette for kombinasjonen arbeid/landbruk/skogbruk 1/30/2018 3:10 PM

51 Mere effektiv utnyttelse av maskiner/utstyr/ --samarbeid 1/29/2018 8:11 PM

52 Ved gode tilskuddsordninger som vi har allerede 1/29/2018 6:08 PM

53 Total omlegging vil bli nødvendig, vi kan ikke fortsette å dyrke på det vise som gjøres i dag...
veksthus osv

1/27/2018 5:10 PM

54 Neppe en kommunal oppgave annet enn en forvaltningsprakis som ikke hindrer positiv utvikling
hos dem som vil satse

1/26/2018 12:12 AM

55 Bo-og driveplikt. Tilskudd. 1/25/2018 1:00 AM

56 Øke tilskudd 1/24/2018 10:30 PM

57 La bonden være bonde,lytt til kunnskapen dei har. 1/24/2018 9:53 PM

58 Hjelpe bøndene til å drive produktivt. Enten det er dyr, mat eller skog. La det bli litt attraktivt. 1/24/2018 6:00 PM

59 Hjelpe til med omstilling. Kanskje kan ikke alle bønder gjøre det samme som bestefaren sin...? 1/24/2018 11:45 AM
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60 Det er viktig å værne om landbruket. Det bør ikkje tillates å bebygge dyrka mark med mindre det
er ein bolig for barn eller barnebarn som skal byggast slik at desse kan bu og drive gården vidre
medan foreldre eller besteforeldre fortsatt bur i gamlehuset på garden, eller motsatt. Matmesser
og bygdedagar der landbruket vert hedra, og bøndene kan kome å selje varene sine på stand ville
vore flott, dette kunne kombinerast med anna kultur som eksempelvis veterandag o.l

1/24/2018 10:41 AM

61 Viktig som sagt å ta vare på og utvikle Nome vgs. Styrke innsatsen mot næringsutvikling og
kompetanseheving i landbruket.

1/24/2018 1:34 AM

62 Værme om allmannsretten i utmark, produksjon av "rein kortreist" lokalmat 1/23/2018 11:28 PM

63 Legge til rette for moderne infrastruktur også utenfor sentrum. Bonden har ofte en partner og fam
som krever det, alke vil leve moderne liv stlv om msn driver landbruk. Tillit

1/23/2018 10:46 PM

64 Landbruket må trolig ha tett samarbeid for å få til lønnsom drift 1/23/2018 10:35 PM

65 Bygge sterkere landbruksbedrifter, satse på de som vil satse sjøl. 1/23/2018 10:14 PM

66 Jordvern. Investeringspolitikk. Nyskaping og foredling - ikke bare råvareproduksjon. Sikre Nome
vgs avd Søve. Utviklingsprosjekter i samarbeid mellom skole, MTNU og HSN.

1/23/2018 8:21 PM

67 Heie på seriøse gårdeiere! Det skal være gjevt og drive seriøst. 1/23/2018 8:21 PM

68 Vet ikke. 1/23/2018 8:05 PM
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