Til Breidablikkseminaret 10. juni 2010

Jeg har nettopp mottatt et nytt program i seminarrekken «Breidablikk», der bygningsarven
på Hedemarkens største gårder skal være tema. Som media, og da Aftenposten spesielt, har
dokumentert, er det grunn til bekymring.
Det er prisverdig at «Breidablikk» følger opp temaet med et særskilt seminar. At det skjer på
Bøndernes Hus i Løten som selv var truet av riving, viser at det er håp om bare viljen, ideene
og økonomien er til stede.
Landbruket har en betydelig bygningsmasse fra tidligere tider som ikke lenger passer for
dagens drift. Det gjelder ikke bare på flatbygdene, men hele bredden av gårdsbruk landet
rundt. Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk- Bonde
og Småbrukarlag har derfor opprettet en særskilt gruppe som arbeider med utfordringen.
Søkelyset er blirtt satt på virkemidler. Hvordan sikre avkastning på gården til å greie
vedlikeholdet? Hva slags virksomheter kan sørge for at gamle bygninger gis nytt liv?
Det handler imidlertid ikke bare om økonomi, men også om kunnskap, om Norge som et
interessant reisemål og kulturnasjon og hvem vi selv ønsker å være.
Fordi gamle gårdsbruk og tun utgjør en så sentral del av norske kultur- og
kulturlandskapsverdier, må vi legge til rette for et levedyktig landbruk i hele landet som også
kan bidra til å sikre de spesielle kvalitetene vi ønsker å ta vare på og som er viktige for oss.
Jeg nevnte det særskilte arbeidet knyttet til bygningene, men jeg vil også legge til at andre
målrettede tiltak settes inn. Det finnes bygdeutviklingsmidler og miljøprogrammidler og jeg
er generelt opptatt av at den samlede bygningsmassen knyttet til landbrukseiendommer skal
gjøres tilgjengelig for ulik virksomhet. I denne sammenheng vil jeg derfor utfordre
forvaltningen på regionalt og lokalt nivå som vet hvor skole trykker og som kan bidra til å
målrette bruken av virkemidlene.
Jeg ønsker dere til lykke med seminaret.
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