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HØRING LANDBRUKSMELDING FOR OSLO
Forslag fra Jon-Terje Bekken (V):
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga i tildelingsbrevet for 2013 Bymiljøetaten i oppdrag å
lage et faglig grunnlag til byrådssak med arbeidstittel «Landbruk i byen». Dette er Oslos første
landbruksmelding, som foreslås å gjelde for en fireårsperiode, med påfølgende revidering hvert
fjerde år. Dokumentet skal være et mål/strategi dokument. Det forventes at tiltak kommer som et
resultat av vedtatt melding.
Selv om høringsfristen er utløpt, ber AU Bydelsdirektøren om å sende en et brev til Bymiljøetaten
så fort som mulig med innspill til høringen. AU ber spesielt om at følgende momenter kommer
frem:
 I kapittel 1.3.1 under omtalen av kommunale gårdsbruk er Nordre Lindeberg gård
uteglemt. Dette må bero på en forglemmelse siden gården siden 2002 har vært drevet av
Oslo kommune. Gården har melkekyr, vinterfora sauer, gris, geiter, fjørfe, hester og
gnagere. Med en melkekvote på 30.000liter og vinterfora dyr, har gården vært nødt til å
«låne» gammel kulturmark flere steder i Groruddalen. Skal nivået på gårdsdriften
opprettholdes er gården avhengig av nye områder til både beite og spredning av gjødsel.
Denne problemstillingen bør omtales i Landbruksmeldingen.
 I en landbruksmelding for Oslo bør også landbruksrettet utdanning være med. I den
forbindelse bør Natur videregående skole omtales. Skolen er en naturbruksskole nær
knyttet til Lindeberg gård, elevene kan ta spesiell eller generell studiekompetanse,
yrkeskompetanse eller fagbrev. Skolen tilbyr programområdene: Vg2 heste- og
hovslagerfag, Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning innenfor gartner, hund og
landbruk og Vg2 skogbruk. Skolen tilbyr utdanning som gartner, agronom og et
lærlingeløp med fagbrev innen skogbruk eller hest- og hovslagerfag.
 I kapittel 1.2.2. er det et delmål 2 som går på bedre folkehelse og sosial mobilitet, herunder
rekreasjon og integrering bår også omtale besøksgårdene og hvordan disse gir et tilbud
både til barnehager, skoler og til den generelle befolkningen. Dette er et tilbud som ikke
koster noe for den enkelte. Gjennom samarbeid mellom skole og besøksgårdene kan
tilbudet nå også de som har størst nytte av det. På Nordre Lindeberg gård drives til
eksempel prosjektet MiniBonde der gården gjennom et samarbeid med skolene og med en
liten offentlig støtte gir barn mulighet til å delta i gårdsdriften. Rollen besøksgårdene har
som en arena for integrering og sosial mobilitet og hvordan dette kan styrkes bør komme
tydeligere frem i meldingen.

