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Nærstad Gård

• Ca. 5 km nord for Hønefoss sentrum

• Drives av eier (1,5 årsverk i tillegg til innleid 
entreprenører i skogbruket)

• Produksjon
• Korn
• Skog

• Eiendom som tilsier at man burde hatt dyr

• Godkjent fyllplass for overskuddsmasser

• Flisfyringsanlegg siden ca. 1980

• Aktuelt: E16 Nymoen – Eggemoen, 
utbygging i naboområder m.m.

• Grønn lunge mellom allmenn utvikling og 
aktivitet





Jordbruk

• I dag korn (hvete, havre og bygg) og erter.
• Nært og effektivt
• Totalt:  ca. 1450 daa. 

• Ca. 463 daa dyrket mark
• Forpakter i tillegg ca. 565 daa
• Entreprise tresking, sprøyting 420 daa i tillegg



Skogbruk

• Ca. 4742 da, 3946 da produktiv
• Stående masse (2010) 80 000m3, tilvekst på 4000m3 pr år.
• Årlig hogst 3000m3
• Svært høy bonitet
• Omfattende ravinelandskap
• Teknisk og økonomisk krevende å drifte, men effektivt fordi alt ligger rundt gården
• Deler av virket går til eget flisfyringsanlegg.
• Leier entreprenør til hogst, kjører ut tømmeret selv. Egen hogstmaskin for tynning



• Markdager

• Studenter fra Ås

• Barnehagen/skole

• Fagdager innen jord og skog

Annet



Utfordringer:

• Tilgjengelighet (vei)
• 100 tømmerlass
• Landbruksmaskiner til og fra areal
• Fyllinger

• Restriksjoner/tidsbegrenset drift

• Byråkrati (reguleringsplan fylling)

• Verdsetting  og forståelse av landbrukets plass i 
samfunnet

• Stadig mindre fagmiljøet lokalt, fåtall som har det som 
100% -stilling

Muligheter:

• Sentral beliggenhet.

• Kort vei til forbruker og foredler

• Binæring entreprenørvirksomhet

• Grønt skifte, biovirke m.m.

• Større drift

• Aktivt levende landskap

• Veinett i regionen

• Teknologisk utvikling

• Større fagmiljø gir større muligheter. 



Drive gård på Ringerike:

1. Beliggenhet med god produksjonsevne i 
jord, og gode muligheter for avsetting

2. Fremtidig mulighet for biovirke til et større 
bioenergianlegg i nærheten?

3. Lite fagmiljø sammenlignet med andre 
steder (andre jobber frister mer både ifht. 
tid og økonomi). Få heltidsbønder

4. Ringerike kommune m.fl. må gi 
primærnæringen den satsingen og støtten 
som er nødvendig.

Hvorfor er det viktig at det drives:
1. Produksjon

2. Stelt landskapsområde

3. Eksport ut av regionen



Hva forventer vi av Ringerike kommune?

• Vi forventer at dere øker aktiviteten med å gi 
informasjon om landbruket til befolkningen. Skaper 
interesse og forståelse. (Se litt mot Hadeland).

• Vi forventer at dere  gir tilstrekkelige ressurser og 
styrker ytterligere et sterkt og faglig dyktig lokalt 
landbrukskontor 

• Vi forventer at dere legge til rette for kort leveringsvei 
av korn - Kornsiloen

• Vi forventer et økt engasjement og økt 
verdsetting/ivaretakelse av tapt landbruksareal ved 
utbygging

• Vi forventer at dere sørger for et vegnett som også er 
lagt til rette for primærnæringen. 

• Vi forventer at primærnæringen har en sentral rolle i 
fremtidig strategi for utvikling av regionen.



Takk for meg!
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