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Tiltak
Landbruksproduksjon



Minimum opprettholde, eller helst øke dagens areal av fulldyrka
jord i kommunen.




Mer husdyr ut på ledige beitearealer.

Det bør ikke legges opp til en utbyggingsretning for Jessheim i
østlig retning da Gystad har et sammenhengende jordbruksareal
på nesten 2000 daa med svært verdifulle jordressurser.
 I områdene rundt Kløfta og sør for Borgen er det store
sammenhengende verdifulle jordressurser som i størst mulig
grad bør sikres.
 Arealressurskart vedtatt av HOP 15.06.2009 legges til grunn for
kommuneplanen, samt pågående og framtidige planer.
 Åpne for en lønnsom, alternativ bruk av driftsbygninger som ikke
lenger nyttes til tradisjonell landbruksvirksomhet.
 Stimulere til mer drenering av jordbruksarealer.
Nye næringer/Innovasjon  Stimulere til ny næringsutvikling basert på brukerens- og gårdens
ressurser.
 Stimulere til mer lokalprodusert og økologisk mat
 Ta vare på eksisterende og øke antallet «Inn på tunet»- gårder i
Ullensaker.
 Sikre finansiering med tanke på etablering av et 3-årig «Inn på
tunet»-prosjekt, hvor hovedmålet er å gi
innbyggere/brukere/elever i kommunen et mer allsidig og
tilpasset tilbud for å klare å mestre hverdagens utfordringer på
en bedre måte. Organiseringen av «Inn på tunet»-satsningen er
basert på «Inn på tunet»- modellen. (Vedlegg 9) Det er kjøperen
(Ullensaker kommune) som driver utviklingen av «Inn på tunet» i
Ullensaker. Gjennom dette prosjektet ønsker Ullensaker
kommune å stimulere til at flere kommunale tjenester benytter
«Inn på tunet» som virkemiddel i sin tjenesteproduksjon. Det
legges til grunn at dersom etterspørselen øker vil næringen svare
med å øke/utvide tilbudet. Dette tiltak/ordning retter seg derfor
primært mot kjøpersiden og ikke leveransesiden. Finansiering av
økt satsning avklares i budsjettprosessen.
 Allmennhetens tilgang til nærliggende skog- og åkerlandskap skal
Flerbruk/alminnelig
ivaretas i samarbeid med grunneierne.
ferdsel
 Stimulere til mest mulig oppslutning om erosjonshindrende tiltak
Miljø
i jordbruket.
 Fokus på økt utnyttelse av tre til bygg.
 Øke produksjonen av skog på dagens arealer.
 Minimalisere nedbygging av verdifulle jord- og skogarealer.
 Stimulere til fornybare energikilder
Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 03.11.2014.

