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Notat vedrørende anmodning om lokalisering av statlige funksjoner 

knyttet til landbruksforvaltning til Grimstad  
 

Østre Agder som omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli er kjent med at regjeringen vurderer å flytte ut deler av den statlige 
landbruksforvaltningen fra Oslo. Regionen ønsker å fremme forslag om at deler av denne 
utflyttingen bør vurderes lag til Landvik i Grimstad kommune. 

Forutsetninger:  

I Østre Agder har vi NIBIO Landvik som representerer et faglig sterkt landbruksmiljø med om lag 
20 medarbeidere. Virksomheten her er fra tidligere tildelt nasjonale oppgaver på vegne av norsk 
landbruk. 

Selv om Agder ikke er blant de største landbruksregionene i landet så vil landsdelen i framtiden 
kunne fylle en sentral rolle i et landbruk som vil måtte håndtere positive og negative effekter knyttet 
til klimaendringer. Regionen har særlige forutsetninger for å ivareta utviklingsarbeid knyttet til 
særlig gode klimatiske forutsetninger som gir nye muligheter for varmekjære vekster også i Norge. 

Regionen har et sterkt fagmiljø knyttet til produksjon av grønnsaker, herunder industriproduksjon 
knyttet til foredling av avlingene. Grimstad er den største jordbrukskommunen på Sørlandet – og 

har stort og ekspansivt hagebruksmiljø. 

Landets største veksthusgartneri for blomster ligger i Grimstad. Denne virksomheten har nettopp 

mottatt den nasjonale innovasjonsprisen fra Innovasjon Norge. Virksomheten ‘Smaken av Grimstad’ 
som foredler hagebruksprodukter er lokalisert i regionen. 

Landsdelen har og betydelig virksomhet knyttet til industriell produksjon av produkter for 
jordforbedring. Dette inkluderer jordprodukter som ikke primært er basert på torv. Derved oppnår en 
vesentlig mindre CO2-utslipp. 

Agder universitet med lokasjoner i Grimstad og Kristiansand vil kunne være attraktive 
samarbeidspartnere for et statlig landbruksforvaltningsmiljø knyttet til regionen. 

Reiseavstanden fra Landvik til nærmeste flyplass Kjevik er 30-35 minutter. Denne flyplassen har 
gode nasjonale, men og en del internasjonale forbindelser. Sørlandet har kort avstand til sterke 
landbruksmiljø i vårt naboland Danmark. 

Regionen har et variert arbeidsmarked. Både Arendal, Lillesand og Kristiansand ligger innenfor en 
pendlingsavstand på 15 til 35 minutter fra Grimstad. Det bør åpne gode muligheter for at ektefelle 
kan finne relevant arbeid. 
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