Vi lager maten din!
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Landbruket fra fjord til fjell
Buskerud er fylket som strekker seg fra Hurumlandet ved
Oslofjorden i sørøst til Hardangervidda og Hemsedalsfjella i
nordvest. Fylket har alt fra kystlinjer, byområder og daler, til
skogsområder og fjell, og grenser til hele åtte andre fylker.
4,4% er jordbruksareal.
Buskerud er Norge i miniatyr og er et spennende og mangfoldig jordbruksfylke. I Buskerud utgjør jordbruksarealet
4,4%, mot 3% på landsbasis. Fra sør til nord spenner produksjonene seg fra grønnsaker, frukt og bær til geitemelk og sau.
Så mye som 1/3 av jordbrukets verdiskaping i fylket stammer
fra grønnsaker, frukt og bær – og med det blir fylket kalt et
nasjonalt spiskammer for denne produksjonen. Husdyr og
kornproduksjon er viktige bærebjelker.
Buskerud fylke byr på noen av landets rikeste naturressurser.
Her finner du et skattkammer av unik og variert natur; fra fet
og fin jord i sør til førsteklasses skog, rike beiteressurser og
viltressurser til og med langt over tregrensen. Buskerud er
derfor spesielt godt egnet for matproduksjon, treforedling,
energiproduksjon, jakt, fiske og naturbasert næringsliv.

ÅPEN GÅRD gir befolkningen
gårdsopplevelser og kunnskap om
landbruket vårt. Det arrangeres årlig
flere steder i fylket, i slutten av august.

Levende landbruk på mange plan
Det er mye som særpreger Buskerud, og produksjonen endrer
seg fra distrikt til distrikt. Hvert område har sine spesialiteter
tilpasset både klima og jordsmonn, men også tradisjon.
Bøndene i Hallingdal er kjent for sin kreativitet og har tenkt
utenfor tradisjonelle rammer. Hele 70% av bøndene i fylket har
gårdsbaserte tilleggsnæringer, og flest av disse finner vi i øvre
deler av fylket vårt.
I nedre deler av fylket har vi stor produksjon av frukt, bær og
grønnsaker. Både Lier, Øvre Eiker og Ringerike og Hole er
store på disse områdene. Norges største frukthage finner du på
Ringerike og Norges største frilandsgartneri finner du i Hole.

Buskerud Bondelag eies av bønder og grunneiere i Buskerud.
Med nær 3800 medlemmer arbeider vi for bøndenes og
bygdenes sosiale, kulturelle og økonomiske interesser.
Fylkeslaget ledes av et styre, med representanter både fra
våre fem regioner og de fleste større produksjoner.

Landbruket er viktig
for Buskerud
Betydningsfull næring
Landbruket er en betydningsfull næring i Buskerud, både når
det gjelder økonomisk verdiskapning og sysselsetting. Drøyt
2.800 sysselsatte i landbruk og tilleggsnæring gir grunnlag for
snaue 8.000 sysselsatte i fylket. Dette utgjør drøyt 6% av alle
sysselsatte i fylket.

Verdiskapning
Verdiskapning fra landbruket i Buskerud i 2011 var på
1,28 milliarder. Dette omfatter jordbruk, skogbruk og
tilleggsnæringer. Den landbruksbaserte industrien sto for en
verdiskapning på 1,23 milliarder. Den samla verdiskapningen
var på 2,51 milliarder.
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VISSTE DU AT
• Mer enn 50% av Norges mat importeres, og av dette
kommer ca. 70% fra EU.
• Stortinget har vedtatt at Norges matvareproduksjon 		
skal økes i takt med folkeveksten med 1% årlig.
• I Buskerud har arealet som det dyrkes korn på gått 		
ned med nærmere 10.000 dekar på ti år. Det tilsvarer 		
det arealet som trengs av matkorn til å lage
500.000 brød årlig.
• Sauebøndene i Buskerud er svært dyktige, og 		
sauetallet i Buskerud har gått opp de siste årene.
• Vekstsesongen i Norge er bare halvparten av sesongen
i området rundt Paris.
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Det tar 30 måneder å
få ei melkeku. Ei god
melkeku kan bli 8-10 år.
Hun får en kalv i året.
I Buskerud har vi snaue
5.000 melkekyr.
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• Verdens matvareproduksjon må økes med 60% innen 		
2050 for å holde tritt med befolkningstilveksten.

Kalving og
kviga blir melkeku

Melking

Melkefri

Ny kalving

Hvem er Buskerudbonden?
Buskerudbonden har i snitt 50% av arbeidsinnsatsen og
18% av inntekten fra landbruket, men variasjonene er store.
Gjennomsnittsbonden har høyere utdannelse enn den øvrige
befolkningen.
Hun eller han kombinerer bondeyrket med et utall av
andre yrker som spenner fra advokat, lege, lærer og kommunal
saksbehandler, til ansatt i industri og tjenesteytende næringer.
Mange driver også annen næring, særlig innen turisme, videreforedling av gårdsprodukter, snøbrøyting, andre vaktmestertjenester og leiekjøring. Stadig flere tilbyr gården og seg selv til
tjenester innen pedagogikk og omsorg, såkalte IPT(inn på tunet) tjenester. Her finnes det tilbud til barnehager,
skoler, arbeidstrening for psykisk utviklingshemmede, terapiriding, eldretjenester, psykiatri, samt rus- og kriminalomsorg
- og mer til.

Mangfoldige muligheter
Landskapet i Buskerud hever seg fra kysten og innover mot
fjellene. Fylket har en svært variert natur med høyfjell, store
skoger, vakker kystlinje og elver som renner gjennom de tre
dalførene, Numedal, Hallingdal og Sigdal. Over 40% av fylket
ligger over 900 moh eller høyere, 7 % ligger under 150 moh.
Alt i alt legger geografien grunnlaget for mangfoldige landbruksmuligheter, der kun kreativiteten setter grenser.

VISSTE DU AT
• Salget av lokalmat har økt kraftig de siste årene.
På Bondens Marked får du kjøpt mat direkte fra
bonden. I Buskerud er det Bondens Marked i
Drammen.
• I Norge er det nesten 200 osteprodusenter.
• Mat og fôr på det norske markedet er produsert uten
genmodifiserte organismer (GMO) og
vekstfremmende hormoner.
• I Norge har vi svært liten forekomst av salmonella på 		
egg og fjørfe sammenlignet med andre land.
• Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen. Norge er det 		
landet i Europa som bruker minst antibiotika i
matproduksjon.
• Jordbruket i Norge tar tidlig i bruk ny teknologi og 		
har hatt en produktivitetsvekst på 6% årlig de siste ti 		
årene. Få andre næringer har en tilsvarende
produktivitetsvekst.

Vi jobber for bonden
Med bonden som utgangspunkt
Buskerud Bondelag har om lag 3.800 medlemmer. Vi arbeider
for bondens økonomiske og sosiale interesser og for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Dersom du er interessert
i bondens inntekts- og arbeidsforhold, norsk matproduksjon,
naturforvaltning og næringsutvikling i Buskerud - ta kontakt
med oss.

Buskerud - spiskammeret for frukt og grønt
• Vi har 16% av landets areal på frilandsgrønnsaker
• 14% av frukt- og bærarealet
• 34% av veksthusarealet

Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no

Bønder lager maten din
Bøndene i Buskerud produserer mye mat – mer enn hva
innbyggerne i fylket spiser. Dette drar resten av landet nytt av.
Buskerud er store på frukt og grønt, hvor vi har en stor andel
av landets totale produksjon. Vi har 6% av landets kornproduksjon og 5% av saueproduksjon. Melkeproduksjon er en viktig
bærebjelke i landbruket, særlig i distriktsjordbruket. I fylket vårt
har antallet melkekyr gått nedover de siste årene. Vi jobber for å
snu denne trenden.

Merkur Regnskap SA fører ca. 1000 regnskap, er autorisert og har hovedvekt på skatte- og
driftsregnskap for små og mellomstore bedrifter. I tillegg utføres tjenester blant annet innen områdene:
Regnskapsføring • Ligningsoppgaver • Avgiftsoppgjør • Skatterådgivning
Lønn • Årsoppgjør • Eierskifte, arv/gave • Budsjettering
Stifting av selskap og enkeltpersonforetak

Vikersundgata 17, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 33 80 - Faks 32 78 33 88
Post@mrksa.no - www.mrksa.no

Vi har kontorer i Hvittingfoss, på Kongsberg, på Fiskum og i Svarstad.
Tlf. 31 00 50 00 • Faks 31 00 50 19 • www.merkur-regnskap.no
E-post: post@merkur-regnskap.no
DMC-Regnskap_90x55.pdf
1 14-09-2010 14:00:24
Adresse hovedkontor: Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss

ALT INNEN ØKONOMISKE TJENESTER

Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke for ca. 11 000 skogeiere på Østlandet.
Viken Skog er representert i 81 av landets kommuner. Viken Skog SA skal omsette
skogsvirke og gjøre det enklere for andelseierne å eie og forvalte sin skog. Et grunnleggende
mål er å skape best mulig avkastning av skogen for våre andelseiere.

Viken Skog har fremtidsrettede og langsiktige planer for storsatsingen Treklyngen i hjertet
av skog-Norge. Vi ønsker en verdiskaping på hele treet og samle hele verdikjeden under ett
tak som vi etablerer i Treklyngen.
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Storefjell, ditt fullservicehotell
i fjellheimen!
Kontakt oss for et tilbud.

Autorisert Regnskapsførarselskap
Regnskap-Eigedomsoverdragelsar-Driftsplan
Torstein, tlf. 48 11 69 48 • Per Magnar, tlf. 95 86 04 17
Fløgovegen, 3560 Hemsedal • E-post: post@ttreg.no

Fokus Okonomi_90x55.pdf 1 26-11-2013 09:24:41

TYR BUSKERUD

Bli med i faglaget for spesialisert storfekjøttproduksjon.
Avl og kjøttproduksjon på ammeku
og oppforing av kalv.
Ta kontakt på www.tyr.no

Nore og Uvdal Næringspark, 3632 Uvdal • Tlf. 32 74 39 10
E-post: post@urs.no • www.urs.no
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ØkonomiBistand Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap - etbl. 1980

Vi tar på oss alle oppdrag innen:
Lønn • Regnskap • Årsoppgjør
Per Ole Bøe tlf. 97 50 49 69
E-post: pob@okonomibistand.no
www.okonomibistand.no

Din samarbeidspartner på juridiske spørsmål
Telefon: 32 25 55 00 • www.svenssonnokleby.no

Hold fokus på det du kan
best, så ordner vi bank,
forsikring og regnskap for deg
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450 millioner kroner
sbaserte tilleggsnæringer, her er Buskerud ledende i landet. Tilleggsnæringene tilsvarer en verdiskaping på 180 millioner

uskerud

Landbruket bidrar til stor verdiskaping
Buskerud er et nasjonalt flaggskip innen produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Cirka 1/3 av jordbrukets verdiskaping
i fylket kommer fra denne sektoren. Dette kommer fram i rapporten «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet
i Buskerud».
Rapporten viser landbrukets betydning for sysselsetting og verdiskaping i fylket. Den er utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning i samarbeid med Østlandsforskning, på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.
Beregningene er basert på 2011-tall.
Jord- og skogbruk og tilleggsnæringer sysselsetter til sammen 2 800 personer i Buskerud
Dette gir grunnlag for 5 100 sysselsatte i landbruksbasert industri, undervisning og annen tjenesteyting
Total verdiskaping i jordbruket er på 650 millioner kroner
- 50% av dette er fra husdyrhold, hovedsakelig storfe og sau
- 30% fra grønnsaker, frukt og bær
- 20% fra potet- og kornproduksjon
Total verdiskaping i skogbruket er på 450 millioner kroner
70% av jordbruksbedriftene har gårdsbaserte tilleggsnæringer, her er Buskerud ledende i landet. Tilleggsnæringene tilsvarer
en verdiskaping på 180 millioner kroner.

Fylkesmannen i Buskerud - Tlf. 32 26 66 00
www.fylkesmannen.no/Buskerud/
https://www.facebook.com/FylkesmannenBuskerud

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Tlf. 32 12 32 12

www.v-b.no
Vårt firma har eksistert i over 70 år, og har
lang tradisjon med juridisk bistand til landbruket
Generasjonsskifte • Odelsrett • Jordskifterett
Skatte- og avgiftsrett • Familie, arv og skifte
Ekspropriasjonsrett • Selskapsrett og næring
Fast eiendoms rettsforhold • Arbeidsrett

Regnskap
Rådgivning
Teknologi
Hønefoss
på morgendagens løsninger, gir vi deg rådene du trenger så du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

www.okohuset.no

32 17 92 60
post@okohuset.no

Bergen

55 57 85 00
post@okonomihusetbergen.no
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Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss Telefon: 32 10 99 50

E-post: buskerud@bondelaget.no

Nettside: www.bondelaget.no

