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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Merk: Kapittelhenvisningene i innspillene fra høringspartene referer til kapittelinndelingen i høringsutkastet. I vår vurdering refereres det til 

kapittelinndelingen i planen. Dette fordi planen fikk ny kapittelstruktur etter høringsrunden. 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 

1 01-Træna 
kommune 

Kulturlandskapet bør gis et eget punkt i handlingsprogrammet med tanke på skjøtsel av 

biologiske verdier som verdifulle slåttemarker og kystlynghei. Samtidig som det er behov for 

at kulturminner sikres og gjøres synlige. 

Det er viktig å se reiseliv / landbruk (også fiskeressurser) / lokalmat / kulturlandskap / 

samfunnsutvikling i sammenheng og ikke kun som adskilte bolker (tema). 

Vurderes ved rullering 

av handlingsplan. 

Handlingsplanen har et 

tiltak på 

kulturlandskap/leiebeite. 

2 02 - Jordvern 
Nordland 

Matjorda skal bevares siden den ikke er en fornybar ressurs. Dyrka og dyrkbar jord må tas vare 

på slik at vi kan sikre matproduksjon nå og i fremtiden. Jordvern Nordland ber om at det settes 

større trykk på oppfølging av at leiejord driftes agronomisk godt, og at leietid ses i 

sammenheng med dette. Om arealet krever grøfting må det vurderes å sette krav til leietid 

lengre enn 10 år for å forsvare investeringene. Når det blir planlagt annen bruk av 

jordbruksområder, spesielt dyrkbar mark, burde det være en ordning der det må være vedlagt 

en plan for hvor eller hvordan man kan omdisponere den eller flytte den slik at området fortsatt 

kan dyrkes. 

Tatt delvis til følge. Føyer 

til at matjord ikke er en 

fornybar ressurs, i kap. 

6.3.1 

Tilføyd tekst minimum 5 

år, i kap.10. 

Jordflytting omtales i kap. 

6.3.1. 

Jordflytting ivaretas ved 

bruk av arealregnskap og 

vurdering av avbøtende 

tiltak. Dette omtales i eget 

punkt i handlingsplanen 

3 03 - Statens 
vegvesen 

Vi har ingen merknader til forslaget.  

4 04  - Alstahaug 
kommune 

PLANFORSLAG 

-Forslag til visjon kan med fordel omformuleres slik at den i større grad bærer preg av å være 

en visjon framfor et hovedmål for planen. 

-Hagebruk bør føres opp på linje med jordbruk, skogbruk og andre landbruksbaserte næringer. 

-Alstahaug kommune er skeptisk til å fastsette kjerneområder for landbruket i kommunen. 

Kjerneområder kan gi begrensninger på utviklingsmulighetene for områdene som ikke 

defineres som viktige. 

 

HANDLINGSPROGRAM 

-Kulturlandskapet bør gis et eget punkt i handlingsprogrammet. Kulturlandskapet er særs 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
viktig for reiselivet og trivselen hos lokalbefolkningen i Nordland. 

 

-Forproduksjon til husdyr og oppdrettsfisk av nordnorsk trevirke bør være ei konkret satsing 

under punktet sirkulær økonomi og ny teknologi. I dag er det norske oppdretts- og 

husdyrindustrien i stor grad avhengig av importerte planteingredienser. Norge har begrenset 

areal for å dyrke 

mat og forressurser, men har store naturlige bioressurser som skog, gress, makroalger og 

medprodukter fra fisk, dyr og planter som kan danne grunnlag for produksjon av for. 

 

-Det bør legges til rette for ei etablering av et felles kompetanse- og 

utviklingssenter for lokalmat (kortreist mat) i Nordland. 

 

-Hvis regjering og Storting fremmer forslag om lov- og forskriftsendringer slik at det blir et 

generelt forbud mot nydyrking av myr. Så bør Nordland fylkeskommune og Fylkestinget i 

Nordland kreve at Nordland er et dispensasjonsfylke, slik at myrdyrking kan fortsette som 

tidligere i fylket. 

 

 

 

 

 
Vår rettesnor her er 

fylkestingets hørings-

uttalelse i sak 148/2017. 

Å fortsette som tidligere 

er ikke aktuell politikk i 

dag, men Ft-saka 

balanserer mellom vern og 

nydyrking på en god måte. 

Vi legger inn i 

arealpolitiske 

retninngslinjer, at vi først 

og fremst skal dyrke nytt 

på mineraljord. 

Ikke tatt til følge 

5 05 - NLR Nord-
Norge 

Ønsker nytt punkt under kap. 5.: Grovfôr - grovfôrkvalitet. (s 22 Muligheter og uutnytta 

potensiale). Grovfôrets potensiale vedr grovfôrkvalitet kan utnyttes bedre. Grasets 

proteininnhold og energiinnhold/fôrenhetskonsentrasjon faller fra begynnende skyting (vedlagt 

diagram) Tidligere slått gras gir høyere avdrått, spesielt i melkeproduksjon, men også kjøtt på 

sau og storfe, og lavere andel kraftfor med importert soyaprotein. Dette viktigere metode enn 

marine alger i planperioden fram til 2030, og en har mer igjen for å sette inn tiltak på dette. 

Tidligere slått med høyere grovfôropptak (fôrenheter) vil kreve høyere avling (fôrenheter) per 

dekar. Statistikk viser at avlingsnivået i fylket har stått på stedet hvil i flere tiår, noe som kan 

skyldes at større gårdsbruk med større transport-avstand til leiejord drives med større og tyngre 

maskiner, mindre grøfting og mindre fornying av eng? Det er store forskjeller mellom 

produsenter/produksjonsmiljø med sammenlignbare forhold vedr avlingsnivå og 

grovfôrkvalitet og varierende grad av forbedringspotensiale hos den enkelte bonde. Å nå ut 

med god og oppdatert rådgiving til alle bruk/produksjonsmiljøer er krevende og det bør være 

årlige prosjektsatsinger på spissede fagområder og produsentmiljøer med tilgang på ekstra 

Tar det ikke inn som nytt 

hovedpunkt, men 

innarbeides som ny tekst 

under kap. 6.2.1. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
ressurser. 

Det står for lite om fornybar energi i planen. Solenergi (bl.a. solceller) er en type fornybar 

energi som er mest aktuelt på enkeltbruk. Bioenergi (spesielt flisfyring) kan være interessant 

på skogeiendommer/gårdsbruk med stor bygningsmasse eller varmesalgsanlegg. Det har vært 

bioenergiprosjekt i Nordland og NLR Nord- Norge tilbyr for tiden rådgiving på dette. Fornybar 

energi blir mer aktuelt/lønnsomt ved økende strømpris. Det bør være kontinuerlig fokus på 

dette fagområdet for at den enkelte bonde/skogeier skal kunne vurdere lønnsomhet. Overgang 

til disse energikilder vil bidra til mer miljøvennlig energi i regionen, og bidra til at redusert 

strømforbruk erstatter fossil energi til oppvarming andre steder. 

Vi mener temaet er dekt 

på overordna nivå. 

Enkelttiltak må vurderes 

inn i handlingsplanen ved 

rulleringer. 

6 06 - Indre 
Helgeland 
Regionråd 

Det utsendte planutkastet har i noen grad tatt inn momentene som ble løftet fram den første 

hørings- og innspillfasen, men er etter vår oppfatning fortsatt noe utydelig på sammenheng 

mellom mål og handlinger/tiltak.  

Indre Helgeland Regionråd vil presisere at planutkastet representerer en god og mer helhetlig 

tilnærming til landbrukssektoren i Nordland, ikke minst når det gjelder arealbruk. Dette er 

positivt og vil kunne legge grunnen for bedre samordning av tiltak, også fra fylkeskommunens 

side. 

Del 1. Bakgrunn  

a.) Hovedinndelingen i planen  

Planforslaget er inndelt i tre temaområder. Her etterlyste vi en klarere avgrensning mellom de 

ulike forvaltningsaktørene, samt presiserte behovet for en samlet «Strategi for bioøkonomi i 

Nordland» som landbruket ville være en naturlig del av. Vi foreslo derfor at Bioøkonomi her 

ble satt inn som et eget temaområde. I planutkastet er dette fortsatt lagt inn under område 3 og 

1. Det er tatt inn en beskrivelse av mulighetene som ligger i å utvikle nye næringskjeder der 

forvaltning av biomasse mellom landbruk, skogbruk, havbruk og våtorganisk avfall. Dette er vi 

tilfreds med, selv om teksten på noen områder framstår som uferdig og lite presis.  

 

I hovedsak mener vi imidlertid at planen har fått en innretning der visjon, mål og strategier er 

rimelig klare og godt begrunnet.  

 

Regionale ulikheter i Nordland 

Som planen sier er det store regionale forskjeller innen Nordland. Det er derfor vanskelig å 

utforme en plan med generelle beskrivelser og med strategiske tiltak som fungerer for alle 

deler av fylket. I noen grad fører det til at deler av beskrivende tekst oppfattes som 

upresis/uriktig og at enkelte tiltak blir lite konkrete. Indre Helgeland Regionråd har ved flere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. En 

egen strategi for 

bioøkonomi må vurderes 

politisk i rullering av 

regional planstrategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette vil jobbes videre 

med gjennom etablering 

av blågrønt 

innovasjonssenter. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
anledninger argumentert for at fylkeskommunen kunne tatt utgangspunkt i de sterke 

produksjonsmiljøene og fagmiljøene som allerede fins innenfor landbruk, skogbruk, havbruk 

og prosessindustri på Helgeland – og med dette som utgangspunkt startet en strategisk 

langsiktig satsing der Helgeland kunne etablere en nasjonal spydspiss på linje satsingene som 

ligger i det Hedmark og Oppland fylkeskommuner etablerer rundt bioklyngen på Hamar. Vi 

savner fortsatt et tilsvarende ambisjonsnivå i dokumentene som nå ligger til høring.  
 

Grensesamarbeid  

Planen har i liten grad tatt inn og drøftet mulighetene og utfordringene som ligger i samarbeid 

mellom norske og svenske grensekommuner. Her er det særlig Indre Helgeland som er relevant 

ettersom det både drives skogbruksvirksomhet, beitedrift og utmarksnæringer på tvers av 

grensen mellom Nordland og Västerbotten. For våre kommuner; Rana, Hemnes og ikke minst 

Hattfjelldal er dette et relevant tema som bør inn i planen.  

Del 2. Analyse  

Planen føyer seg inn i fylkeskommunens strategi for «smart spesialisering» som metode. 

Regionrådet ser dette som en fornuftig tilnærming, men vil samtidig vise til de store regionale 

ulikhetene i næringen som en utfordring.  

 

3.2  

Det mangler et overordnet blikk på hva landbruket representerer i våre kommuner. Fra 

Helgeland oppleves utviklingen innen næringen som langt mer dynamisk og fremtidsrettet enn 

det teksten generelt gir som inntrykk. Slik vi ser det bør fylkeskommunen få fram den store 

betydning for verdiskaping og samfunnsbygging som næringen står for. Landbruket er - og har 

vært svært satsingsvillig og gjennomført en betydelig produktivitetsvekst innenfor sine 

rammer. Næringen preges også av sterke fagmiljø og samarbeidsånd også på tvers av 

enkeltproduksjoner.  

 

I beskrivelsen av styrker og svakheter opp mot «volumproduksjon» kommer det ikke fram at 

Helgeland alene står for mer enn 60 % av Nord-Norges samlede landbruksproduksjon. 

Dette er, slik vi ser det, i seg selv en svakhet med plandokumentet. 

 

Under pkt 3.2.3 er det tatt inn en god analyse av muligheter som ligger i «Det grønne skiftet». 

Det meste som står her er bra, selv om det også her skrives som om dette er et nytt område der 

landbruket ligger bak industri og havbruk i innovasjonsevne og nytenking. Dette er en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen utelukker ikke slikt 

samarbeid. Konkrete 

innspill til prosjekt kan tas 

med i framtidige 

vurderinger av 

handlingsprogrammet. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge. Poenget i 

setningen tas inn i 6.2.1. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
virkelighets-beskrivelse som vi ikke tror er entydig riktig. Vi ser mange av landbruksnæringens 

aktører som sterke initiativtakere og pådrivere innenfor disse områdene.  

I tillegg burde en her kunnet peke på at Helgeland har landsdelens sterkeste FoU-

kompetanse nettopp på de områdene som beskrives her. 

- NIBIO har Nord-Norges største landbruksfaglige forskningsmiljø på Tjøtta 

- LetSea as - utvikling av for og nye metoder innen havbruk – lokalisert i Dønna/Alstahaug  

- Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) ved NORD Universitet i Mo i Rana 

- Nordlandsforskning i Mo i Rana  

- SINTEF-Helgeland AS i Mo i Rana  

Flere av disse har allerede samarbeidsprosjekter på tvers av næringsgrenene. Avsnittet har også 

et par åpenbare mangler: - Det er tatt med et lite avsnitt om biogass som i liten grad får fram at 

dette vil kunne bli et svært stort utviklingsområde – spesielt på Helgeland grunnet våre store 

produksjonsvolum innen både landbruk, skogbruk og havbruk – samt våtorganisk avfall fra 1/3 

av Nordlands befolkning. En analyse av mengden biomasse og CO2-reduksjonen som ligger i 

en bærekraftig forvaltning av denne burde vært sentralt her.  

Vi mener satsing på biogass og en bedre forvaltning av biomasse som biprodukt fra flere 

næringer bør vektlegges sterkere i planen – og følges tilsvarende opp i handlingsplanen.  
 

I planutkastet nevnes også trekull som en aktuell energikilde. Vi vil peke på at trekull/biokull/ 

«Carbon Black» er en høyaktuell råvare også til industriell produksjon av stål og andre 

produkter der karbonet fikseres i nye produkter. Dette vil gi en svært effektiv CO2-fangst. 

Også her har Helgeland nasjonalt ledende kompetanse som Norges største cluster innen metall- 

og prosessindustri. 

 

3.3. Areal  

Planen legger svært ambisiøse mål for forvaltningen av dyrka- og dyrkbar jord. Dette 

begrunnes svært godt i pkt 3.3.1 IHR støtter den ambisjonen som ligger i planen.  
Vi er imidlertid usikker på om planleggingslinje der det innføres «kjerneområde for landbruk» 

er riktig vei å gå. Slik vi ser det vil en forvaltningsplan og bedre kartlegging av alle arealer 

kunne synliggjøre både samfunnsverdi og næringspotensial bedre enn i dag. Kombinert med en 

streng praksis i håndheving av jord- og konsesjonslov vil vi tro at dette burde kunne gi en vel 

så god effekt som å gi produktive arealer en a. og b. status i planverket. Slik vi ser det ligger 

noe av den største utfordringen i å gjøre beitearealene tilgjengelig for økt beiting både av 

storfe, hest og sau. Både ut fra hensyn til næringsutvikling, miljø og klima vil det være viktige 

Tatt delvis til følge, føyer 

til tekst i Kap. 6.2.3.  

 

 

Ikke tatt til følge. Vi 

nevner bare offentlige og 

halvoffentlige aktører på 

fylkesnivå. Vi kan ikke 

skrive om alle viktige 

aktører i alle regioner. 

 

Tatt til følge gjennom å 

tilføye tekst i avsnittet om 

bruk av biogass/energi i 

4.1, og det er ivaretatt i 

handlingsprogrammet. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Med krav om 

synliggjøring av 

landbruksareal i 

arealpolitiske 

retningslinjer og 

arealregnskap i 

kommunene, er dette 

ivaretatt. 

Kommunene skal fastsette 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
tiltak. (Dette er også nevnt under pkt. 4.5 og 5.2)  

 

5.2. Utmarksressurser og 5.3 Skog  

Vi vil gjøre oppmerksom på at planen her har en beskrivelse som passer svært dårlig med 

realiteten for noen av de sørligste kommunene i fylket. 

- De store «Statskog-kommunene» på Helgeland har en ganske annen eiendomsstruktur og 

også en annerledes forvaltning av både skog og utmarksressursene enn det som beskrives i 

planen.  
Eksempelvis er mer enn 90% av Hattfjelldal kommune totalareal på ca 2700 km2 eiet av en 

enkelt grunneier – Staten. Tilsvarende gjelder for Grane kommune og i noen grad for Hemnes, 

Rana og Saltdal. I Grane kommune avvirkes årlig for salg gjennom Allskog ca.25 - 30 000 m³, 

hvorav ca. 10 000 m³ leveres fra en enkelt grunneier. Denne avvirkningen kan ikke betegnes 

som småskala. Arealene avvirkes, tilplantes i hovedsak av entreprenører med innleid 

arbeidskraft. Det samme gjelder ungskogpleie. Arbor - Hattfjelldal er Norges 4. største 

treforedlingsbedrift og Helgeland står fortsatt for ca 80 % av skogbruksnæringa i fylket.  

 

Skogvern / Statskog  

En utfordring som har vært tatt opp spesielt fra Hattfjelldal og Grane kommuner er at det 

gjennomføres et «frivillig vern» av store skog- og utmarksarealer som eies av Statskog – og 

der kommunale og regionale myndigheter settes helt på sidelinjen i forvaltning av store 

områder. Det ville vært en styrke om planen også kunne gå inn og støtte opp om lokal og 

regional medvirkning i disse prosessene. 

 

6. Læring, kunnskapsutvikling, innovasjon og rekruttering  

6.1 FoU og innovasjon  

 

- Planen bør bidra til å styrke de FoU-aktørene som fins på Helgeland og sørge for at 

kompetansen forblir i vårt område.  

Det er spesielt viktig å skaffe forskningsbasert kunnskap tilpasset regionens behov. Dette 

gjøres best ved å utforme en regional strategi som legger føringer for forskningsselskapenes 

aktivitet og struktur, både nasjonalt og innen landsdelen. Fylkeskommunen kan bidra med 

regionale utviklingsmidler til finansiering av prosjekter i tråd med planens mål. 

 

6.2 Kunnskap og kompetanse 

bestemmelser i KPA for 

LNFR-områdene når det 

gjelder spredt 

boligbygging, fritidshus, 

osv. Her kan hensynet til 

beiteinteressene også 

tillegges stor vekt om 

kommunene ønsker det.  

 

Deler av innspillet tatt til 

følge. Omarbeides i 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er det rom for i 

planen. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 

- Regionrådet er positiv til planens mål om en sterkere satsing på videregående tilbud og 

fagskoletilbud rettet mot landbruksnæringene. Likeså utviklingen av utdanningsretninger 

som fanger opp nye kunnskapsbehov under «det grønne skiftet). 

Vi vil sterkt anbefale at et fagskolestudie innen landbruk, samt bioøkonomi/bioenergi legges til 

Helgeland. Her er fylkeskommunen skoleeier og kan selv gjennomføre de tiltak som planen 

anbefaler.  

 

7. – 9. Visjon 2030  

Beskrivelsene utfyller en del at de problemstillingene som omtales tidligere i planen, men gir 

ut over det ingen nye føringer til handlingsplanen.  

 

Handlingsplan 

 - Indre Helgeland Regionråd gir sin tilslutning til den framlagte handlingsplanen med 

følgende kommentarer:  

1.) Innen arealforvaltning er planen både konkret og god – dette støttes.  

2.) Planen svekkes imidlertid noe av å være svært vag på andre punkt – spesielt når det gjelder 

fylkeskommunens egne forpliktelser! Formuleringer som «vil se på muligheten for» og «det er 

ønskelig» gir ikke sterke forpliktelser for gjennomføring.  

3.) Fylkeskommunen bør skrive inn i handlingsplanen tiltak der en konkret vil bidra med 

regionale midler sammen med næringen og lokale aktører.  

4.) Det bør inn i handlingsplanen at Nordland fylkeskommune forplikter seg til å gå over til 

biogass på en del av de samferdselstjenestene fylkeskommunen selv kjøper.  

 

 

Dette må vurderes i 

sammenheng med 

skolestruktur. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Dette er det rom for i 

planen. 

 

Tatt til følge. 

 

7 07 - Grane 
kommune 

Stoffet er lett å lese samtidig som det også er interessant lesning. 

 

På side 24 i planen er det skrevet noe om at det er privatpersoner som eier størstedelen av 

eiendommene. Dette er sikkert riktig, men Statskog er den største grunneieren i Nordland. 

Dette mener jeg bør komme frem i planen. I samme avsnittet er det også skrevet at skogen blir 

drevet gjennom et småskala skogbruk, men dette er jeg ikke enig i. I mange kommuner, særlig 

langs kysten, er det trolig et småskala skogbruk med beskjeden avvirkning, men dette gjelder 

ikke innlandsstrøkene fra Helgeland og nordover. I Grane kommune for eksempel avvirkes 

årlig for salg gjennom Allskog ca.25 - 30 000 m³, hvorav ca. 10 000 m³ levers fra Statskog. 

Denne avvirkningen kaller jeg ikke for småskala da dette avvirkes maskinelt. Arealene 

tilplantes også i hovedsak med innleid arbeidskraft utført av proffe aktører. Det samme gjelder 

 

 

Tatt til følge.  
Omarbeides i 8.3. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
ungskogpleie. 

8 08 - Vest-Lofoten 
vgs./lofoten 
fagskole 

Vest-Lofoten videregående skole synes det er positivt at planforslaget og 

handlingsprogrammet setter naturbruksskolene på dagsorden. Naturbruksskolene i Nordland 

utgjør en stor ressurs, både som undervisningssteder og som kompetansesentra. Det er viktig at 

det fra fylkeskommunalt hold lages en strategi for hvordan disse skolene skal spesialisere seg 

og utvikle seg videre. Da må alle de fire skolene ses i sammenheng. 

 

I forslag til handlingsplan tas det imidlertid til orde for å utvikle den ene av fylkets fire 

naturbruksskoler «som kompetansesenter med utgangspunkt i regionens fortrinn innen 

utmarksnæringer og marine næringer». Planutkastet side 28 viser til at vi har to naturbruks-

skoler, mens det på side 31 vises til det riktige antallet som er fire, hvorav to tilbyr 

landbruksutdanning på vg2-nivå. Alle vg1-tilbudene skal kunne rekruttere til alle vg2-

tilbudene, samtidig som de ulike skolene har sine. Sett fra vår side er det uheldig å meisle ut en 

strategi for to av fylkets naturbruksskoler i en plan som dette. Dette både fordi det her trekkes 

inn marine næringer, men også tatt i betraktning at det er flere aspekter ved naturbruks-

utdanningen som ikke i utgangspunktet peker spesifikt mot enten grønne eller blå retninger 

innen naturbruksutdanningen. Eksempler på dette er utmarksressurser, tilknytinger til 

naturbasert reiseliv, og ikke minst matproduksjon og restaurantnæringen, hvor betydningen av 

lokale råstoffer og tradisjonelle konserveringsteknikker fra naturbruksnæringene etter hvert er 

blitt de største fortrinnene. 

Vest-Lofoten vgs. sin posisjon som utdanninginstitusjon innen fiske og fangst er vel kjent. I 

samarbeid med Fiskeriparken har ansatte ved skolen ervervet kompetanse om fangstbasert 

akvakultur og etablert enkel infrastruktur for levendelagring av selvfanget torsk. I tillegg har 

skolen gjennom flere år arbeidet med å utvikle en utdanning innen naturbruksbasert reiseliv 

(eventuelt i samarbeid med fagmiljøet ved Reiselivsfagskolen). Vest-Lofoten videregående 

skole er dessuten utpekt som vertssted for et kulinarisk senter. I forarbeidene til etableringen er 

nettopp lokal mat trukket fram, samt hele deres verdiskapingskjeder som del av opplevelsen. 

Utgangspunktet er lokale råstoffer og bearbeidede produkter fra både hav og land. 

Primærnæringene står sterkt i Nordland og har en særskilt rolle i mange kommuner, blant annet 

kommunene i Vest-Lofoten. Bioproduksjon vil dessuten får en statdig viktigere rolle både 

lokalt og globalt, etter hvert som verdens folketall og matbehov øker. Samtidig ser vi et skifte 

til fornybare energikilder og sirkulær økonomi. Et alternativ til å foreslå strategier for 

enkeltskoler, vil være en strategisk og helhetlig plan alle naturbruksskolene i fylket, der de 

felles oppgavene og den enkelte skoles spesialisering og satsningsområder tydeliggjøres. Dette 

Dette er ikke opp til 

regional plan for landbruk. 

En ev strategi for skolene 

må vurderes i rullering av 

regional planstrategi. 

 

Tatt delvis til følge, rettet 

opp antallet skoler fra to 

til fire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resten tas til orientering. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
vil etter vårt syn bidra til økt ressursutnyttelse og utviklingsrom, slik at kvaliteteten på 

naturbruksutdanningen i Nordland blir så god som mulig. 

9 9 - Nordland Sau og 
Geit 

Nordland sau og geit støtter planens visjoner, strategier og mål. Disse vil bidra til vekst og 

utvikling av landbruk i fylket, men også synliggjøre de muligheter som ligger i de 

virksomhetene som direkte og indirekte sysselsettes av og skaper verdier fra landbruket i 

Nordland. 

 

Nordland sau og geit mener det er unaturlig og ikke skulle ha med rovvilt med i en 

landbruksplan. Sauenæringa er ei utmarkbasert næring. Det vil være urealistisk å se helt bort 

fra rovvilt i en framtidsplan der rovviltet får mer og mer plass i utmarka vår. Det er nemt i 

planen at det er lite rovdyr i Lofoten, noe som viser at rovdyrbestand er en viktig forutsetning 

for beitenæringa. Plan for landbruk og forvaltningsplan for rovvilt vil ha stor innvirkning på 

hverandre og bør samkjøres. Nordland Sau og Geit ønsker at beiteressursen i Nordland 

beskrives nærmere, både som grunnlag for produksjon av kjøtt/melk og som viktig for å bevare 

kulturlandskapet. Det vises i denne sammenhengen til rapport fra NIBIO som synliggjør et 

betydelig uutnyttet beitepotensial i fylket. 

 

Det står i forslag til plan at økonomien i saueholdet har forbedret seg veldig de siste årene. 

Dette er direkte feilopplysning. Med dagens situasjon ligger et årsverk med sau 50 % under i 

inntekt et tilsvarende melkebruk. Når det gjelder drone, er det ikke lov å bruke disse innen 

næring. Men vi er positive til at det utvikles radiobjeller, og elektroniske gjerder. 

Ullproduksjonen er ikke nevnt i planen. Mye av klesproduksjonen bruker plastbaserte 

materialer. Det vil i framtiden være viktig å finne andre materialer og da er ull en naturlig 

ressurs i klesproduksjonen. Nordland bør ta sikte på å ha et microspinneri. 

 

Planen bærer preg av at bonden i framtiden skal drive mange aktiviteter og gi flere tilbud/ yte 

tjenester til samfunnet. Vi trenger også bønder som har tid og økonomi til å produsere mat. 

Som har god kompetanse innenfor sitt fagfelt, slik at kvaliteten på produktene er gode. Vi 

mener det er viktig å spille på de variasjonene vi har med vår topografi, og da må det 

tilrettelegges for småskala jordbruk og heltidsbruk. Utmarksbeitene er på samme måte som 

fisken utenfor kysten vår en evigvarende ressurs vi kan høste av dersom vi forvalter den godt, 

slik at vi fortsatt kan produsere mat på en bærekraftig måte også i framtida. Våre verdifulle 

utmarksbeiter trues blant annet av den storstilte satsinga på kystskog, klimaskogprosjektet, 

skoglovens krav om forynging med gran etter hogst og spredning av gran fra plantefelt! 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge.  

Det er lov å bruke droner i 

næring, men krever 

førerbevis. 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styres av nasjonale lover 

og forskrifter. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Nordland sau og geit er ikke komfortable med at det skal settes av kjerneområder for jordbruk i 

fylket. Hva med de som ikke får sin eiendom innenfor et slikt kjerneområde. 

 

Handlingsprogrammet: 

Handlingsplanen bør inneholde konkrete tiltak i forhold til videre satsing i Nordland på det 

Arktiske Landbruket, gjerne som et samarbeidstiltak for hele Nord- Norge – dette kan bl.a. 

omhandle merkevarebygging. Her er det viktig at hele Nord-Norge blir ivaretatt. Nordland sau 

og geit mener det er viktig å få etablert fagskoletilbud og voksenagronomen i Nordland – og 

beskrivelsen av tiltaket må forsterkes – dvs ta bort ord som «bør, kan, å se på mulighet» osv. 

Mentorordninger i landbruket bør styrkes. Innenfor Nettverks- og arenabygging mener 

Nordland sau og geit at også Samvirke må inngå som en naturlig samarbeidsaktør på flere 

områder. 

 

 

 Handlingsplanen foreslår et tak på 200 daa omdisponert jordbruksareal. Nordland sau og geit 

mener det kun unntaksvis kan innvilges omdisponering, og at det må være særskilte grunner 

for dette. 

Tatt delvis til følge.  

Det blir krav om 

synliggjøring av 

landbruksområder i 

arelpolitiske 

retningslinjer, men det blir 

opp til kommunene 

hvordan dette gjøres. 

Hensynssoner anbefales.  

Tatt til følge. Innarbeidet 

som eget tiltak i 

handlingsprogrammet. 

 

Er ivaretatt. 200 daa pr. år 

= unntaksvis. Det må 

fattes et 

omdisponeringsvedtak. 

 

10 10 - LofotenMat SA Nordland er et langt og mangfoldig fylke. I denne uttalelsen kommer vi med innspill primært i 

forhold til det som gjelder Lofoten, men også innspill i forhold til Nordland som matfylke. 

LofotenMat gir følgende innspill til Planforslag til regional plan for landbruk i Nordland; 

Visjon: Begrepet Landbruk begrenser mulighetene som ligger i utmarksressurser som ikke eies 

av landbrukseiendom. 

I Nordland har vi en stor variasjon i natur fra fjell, breer, til kystsone og øyer. Norge og 

Nordland er i starten av en økende turisme som ønsker å benytte naturen med og uten 

tilrettelagte aktiviteter. Dette handler i stor grad om bruk av naturen som ligger i utmark. I 

Lofoten er størstedelen av landarealet privateid som inkluderer både fjell, strandsoner og det 

som er mellom. Med reiseliv som et område i planen og økt ferdsel i naturen (bl.a pga økende 

turisme) som en realitet mener vi at avgrensningen her er noe snever. 

 

Nasjonale føringer: 

Strategidokument: Opplevingar for enhver smak: 

Nylig lansert: Regjeringens politiske plattform for næringsutvikling og verdiskaping. 

Matnasjonen Norge  

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Tatt inn 

Opplevingar for enhver 

smak i kap. 11.1. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Analyse: (Inkl punkt 5.2) 

I planen refereres det til gårdbrukeren som eier og entreprenør. Arealet i Lofoten er som 

tidligere nevnt i hovedsak eid av private. Private kan være gårdbrukere, men også personer 

som ikke driver gårdsbruk. Eksempelvis er arealet i Moskenes kommune privateid, mens det 

ikke drives gårdsbruk i kommunen. Samtidig er det økende ferdsel i utmark av andre aktører. 

Dette gjelder både tradisjonelt friluftsliv, men også betalte opplevelser for grupper med guide 

til fots, sykkel eller til sjøs, eller eksempelvis (lang)løp. Her er det allerede slitasjeskader og 

ferdsel i beitelandskap, så fremover vil det kunne oppstå større konflikter. I analysedelen er det 

kun fokusert på gårdbrukeren som eier og entreprenør, men vi utfordrer til å ha en videre 

tilnærming i møte med turisme i utmark/beitemark. Fylkeskommunens besøksforvaltning for 

Lofoten, Svartisen og Vega jobber med noe av problematikken. 

 

4.2 kjøtt 

Innspill til slakteristruktur: Horns slakteri er det største privateide slakteriet i Nord-Norge. 

Videre må slakteristrukturen ses i sammenheng i landsdelen der Norturas anlegg på Bjerka på 

Helgeland har ansvar for sørlige Nordland, mens Norturas anlegg i Troms håndterer nordre 

Nordland. Foredlingen skjer i flere bedrifter som det vises til. Det er utviklet en del varemerker 

som er fra Nordland som Lofotlam, Vesterålsmat, Villsaulam fra Nord-Norge (Kuraas), 

Thulefjord (Nortura), Svin fra Vega (Nortura) i tillegg til egne brands som Lundal Nord, 

Hanssen, Erdal og Horns slakteri i tillegg til gårdsslakterier. 

Sau: 

Lofotlam var tidlig ute med egen merkevare gjennom sammenslutningen Lofotlam SA. 

Lofotlam var også tidlig ute med søknad og fikk Beskyttet geografisk betegnelse (juridisk) fra 

Matmerk i 2012. Organisasjonen eies av ca 100 bønder. Foruten distribusjon lokalt, finnes 

produktet i hovedsak i utvalgte Rema butikker på Østlandet. Det er for liten produksjon i 

forhold til etterspørsel. Den økte verdiskapingen på salg av lammekjøtt styres tilbake til 

bøndene i selskapet. 

 

4.3 Reiseliv 

Denne delen synes litt upresis i enkelte deler. I dokumentet bør det også brukes ord som 

opplevelsesbasert verdiskaping. I Nordland har bedriftsnettverket Innovative Opplevelser 

bidratt til økt fokus og verdiskaping på stedets ressurser gjennom blant annet design av 

opplevelser. 

 

 

 

 

Tatt delvis til følge. Lagt 

til en setning om slitasje i 

Kap. 8.2. NFK har ansatt 

to prosjektledere på 

besøksforvaltning. 

 

 

 

 

 

 

Planen omhandler ikke 

slakteristruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
4.4 Lokalmat 

Denne delen synes litt upresis i enkelte deler. Det er naturlig at det er ett signaturprodukt i hver 

bedrift. Ang salg av lokalmat så jobber både Nordlandsmat og LofotenMat med å få produkter 

mer synlig i dagligvare. Nordlandsmat er i hovedsak eid av landbruksbedrifter, mens 

LofotenMat har eierskapet spredt på landbruk, sjømat og reiseliv. LofotenMat har stått for 

etableringen av Lofotveggen i dagligvare. En samlokalisering av lokalmat fordelt på kjøl, frys 

og tørrvareområde. Salget av lokalmat økte med 11% (i Coop Extra på Leknes) på 6 måneder 

etter samlokaliseringen i 2017. Nordnorsk landbruksråd står bak en utvikling av en 

opprinnelsesmerkeordning for mat fra Nord-Norge. LofotenMat gjør prosjektledelsen, og 

selskapet som skal etableres i 2018 er tiltenkt en plassering i Lofoten matpark sine lokaler. 

Merkeordningen skal sikre forbruker at råstoffet og foredlingen har foregått i Nord-Norge. 

Dette er innovasjon i både merkebruk i Norge, en klyngebygging på tvers av landbruk og 

sjømat, og innovasjon i å utvikle et merke som skal være synlig på tvers av dagligvare, Horeca 

og reiseminner/gaver. Målet er økt omsetning av nordnorske matprodukter med nordnorsk 

råstoff. 

 

4.5 Kulturlandskapet 

Ang gjengroing så vil det ikke være mulig å ivareta alle områder. Her bør det kanskje legges 

opp til kartlegging av områder med særlig interesse slik at disse kan (beites for å) holdes åpne. 

 

6.1 Innovasjonssystemet 

LofotenMat som matnettverk og utviklingsaktør og nå også Lofoten matpark som miljø, jobber 

med innovasjon i flere ledd. LofotenMat er ofte en førstelinje kontakt for etablerere. 

Landbruksrågivningen rådgir på agronomi. LofotenMat rådgir og bidrar til utvikling og 

innovasjon innen produkt, marked og utvikling. Lofoten matpark er med sitt miljø med fokus 

på natur, mat og bærekraft av de fremste i landsdelen på disse temaene og i kombinasjon. 

Miljøet i Lofoten matpark jobber kontinuerlig med utvikling og innovasjon innen disse feltene.  

Vest-Lofoten vgs har matfagutdanning som bidrar til rekruttering til lokalt næringsliv så vel 

som til resten av landet. Skolen har naturbruk, fiske og fangst, samt maritime fag. 

Naturbrukklassen bruker både strandsone, utmark, gårdsbesøk m.m. i sin undervisning. 

 

7.2 strategier 

Lokalmat omtales i dette dokumentet som noe som turistene skal kjøpe og nyte, men det må 

innen 2030 bli naturlig å ha lokalprodusert mat på bordet rundt om i Nordland. Dette gjelder 

 

Tatt til orientering, men 

kan ikke være så detaljert 

på plannivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiebeite ligger under 

kap. 3.3 og har tiltak for å 

motvirke gjengroing. 

Eventuell kartlegging kan 

tas inn i handlingsplan ved 

rullering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Dette omhandler planen i 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
både privat og offentlige måltider. For at lokalprodusert mat skal bli «dagligdags» så må 

produksjonen øke i takt med tilgjengeligheten. Det betyr en satsing på de som ønsker å øke 

produksjonen. Det vil også være nødvendig å ha strategier som innehar sosial bærekraft i 

tillegg til økonomisk og miljømessig bærekraft. Dette jmf tidligere innspill til punkt 

analyse/5.2. 

 

8.1 Framtidsbilder 

Jmf punkt over om lokalmat som alminneliggjøres, så må dette også fremkomme i 

framtidsbildet i Nordland, ikke kun som noe som serveres turister eller på spisesteder. 

 

9.1 sirkulær økonomi 

Miljøet i Lofoten matpark har i om lag 10 år holdt på med innovasjon innen blå/grønn sektor. 

Dersom det legges opp til egen forskning på feltet er det ønskelig at det gjøres i en tett 

samhandling med miljøet i Lofoten. I Lofoten matpark jobbes det med forstudier på biogass og 

utnyttelse av gass fra landbruk og fiskeriene for et eget anlegg i Vestvågøy. 

 

kap. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

11 11 - Norges 
Naturvernforbund 

Skogdelen – en økt trussel mot skognaturen i Nordland  
Naturvernforbund mener skogdelen av regionalplanen bommer kraftig når det ikke defineres 

nye, ambisiøse miljørammer for hvordan skogbruket i Nordland skal bli bærekraftig. Det er 

skuffende at regionalplanen for Nordland overhode ikke nevner eller synliggjør de store 

miljøutfordringene som skogbruket i fylket må bidra til å løse. Dagens skogbruk er langt fra 

bærekraftig og utgjør en direkte trussel mot mange skoglevende arter og skogmiljøer. Samtidig 

er skogens bidrag i klima-sammenheng i regionalplanen tuftet på mange faglige feil og uriktige 

forutsetninger, som f.eks. at planen gir inntrykk av at «Skogbruket sitt bidrag til ei bærekraftig 

samfunnsmessig utvikling kan økes ytterligere ved at det stimuleres til treslagsskifte fra 

lauvskog til gran på nye arealer. Kulturskog på nye arealer kan enten etableres som et ordinært 

tiltak innenfor de nærings- og miljøvirkemidlene som kommunene forvalter, eller som 

klimaskoger med de virkemidlene som fylkesmannen forvalter».  

 

Naturvernforbundet synes det er urovekkende at faktagrunnlaget er så svakt at slike 

konklusjoner skal definere framtidsskogbruket i Nordland.  Her snakkes det om økt hogst, bruk 

av fremmede arter og fokus på «klimaskogbruk», som mange forskere mener er helt feilslått, 

fordi det vil medføre mange alvorlige negative miljøkonsekvenser. Naturvernforbundet vil 

sterkt anmode om at faggrunnalegt for skogdelen av planen blir faglig oppdatert i henhold til 

 

Ikke tatt til følge. 

Skogbruknæringa i 

Nordland drives etter 

samme standard som 

ellers i landet. Rammene 

er nasjonalt bestemt. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
bred skogøkologisk forskning, og ikke bare forholder seg til skognæringens egendefinerte 

påstander. Planen gir ingen signaler om at næringa må redusere sitt store økologiske fotavtrykk 

og belastning på skogens biologisk mangfold eller hvordan dette skal foregå. Den gir heller 

ingen kunnskapsbasert retning på de viktigste bidragene om hvordan skogen kan brukes på en 

mest mulig klimasmart måte. Det er oppsiktsvekkende svakt at miljøutfordringene ikke tas på 

alvor og fraværet av miljøambisjoner er alvorlig.  

 

Skogvern, skogbruk og klima:  
Mer enn 80% av karbonet i skogøkosystemet er lagret i jordsmonnet. Økt hogst vil medfører at 

CO2 frigjøres fra dette enorme karbonlageret. Etter en flatehogst vil det ta minst 90-150 år før 

samme arealet er i null-likevekt ifht karbon fordi store C-mengder slippes ut fra jorda. Økt 

hogst, både i Nordland og i Norge kan faktisk gjøre skogbruket til en negativ bidragsyter i 

klimasammenheng. For at skogen og skogbruket i Nordland skal bidra til at vi når store og 

viktige klimamål innen 2050 samt bidrar til å sikre biologisk mangfold og et mer bærekraftig 

skogbruk, så må skogdelen i regionalplan for Nordland ta inn følgende vesentlige elementer:  

 skogen må brukes miljøvennlig og effektivt i klimasammenheng; 1) la skogen stå 

lengre for å binde mer karbon før den hogges, 2) verne mer skog som binder og lagrer 

karbon i mange hundre år og 3) unngå klimaødeleggende flatehogst. Dette ville vært 

verdifulle og nyttige bidrag fra skogbruket til den norske klimadugnaden. Å satse på 

hogster som gir fleraldra/flersjikta skog, som fortsatt binder mye karbon og som 

opprettholder og øker det enorme karbonlageret i skogsjorda  

 kun bruk av økologisk tilhørende treslag er en forutsetning for en framtidig og mer 

bærekraftig skognæring. En miljømessig god plan i Nordland må derfor innføre forbud 

mot bruk av økologisk fremmede arter. I Nordland omfatter dette særlig bruk av all 

sitka- og lutzgran samt norsk gran utenfor artens naturlig utbredelsesområde i 

Nordland. En bærekraftig skognæring skal kun benytte økologisk tilhørende treslag. 

Det er ikke bærekraftig eller forenelig med oppdatert forskning og nasjonalt miljømål 

å aktivt sette ut fremmede arter i naturen som vi vet gjør stor skade på artsmangfold og 

økologi  

 skogvernet må økes betydelige. Stortingets mål om 10 prosent vern må innfris snarest i 

produktiv skog og vernearealene må på sikt økes ytterligere. For å oppnå et 

representativt vern er ikke frivillige løsninger være tilstrekkelig. Når det gjelder 

manglene av representativt skogvern i Nordland viser vi til NINA rapport 1352 (2016). 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Hovedtrekk her er at andel vernet produktiv skog er på 3,8 %, og at verneandel av 

skog på høy bonitet er på bare 2,3 %. Det er også relativt sett lite lavereliggende skog 

som er vernet i Nordland og svært mange små områder uten kjerneareal. Skogtyper 

som er særlig dårlig representert i vernet er gråor-heggeskog og ospedominert skog 

samt bekkekløftskoger. Det er innlysende at en fylkesdelsplan bidra til å må møte disse 

verneutfordringene  

 all biologisk registrering i skog må utføres av økologisk faglig kompetent personell 

slik at både arter, naturtyper og viktige skogøkologiske elementer kartlegges samt at 

det snarest foretas biologiske registreringer av alle INON-områdene for 

skogvernvurdering  

 betydelig strengere og konkrete miljøkrav må etterspørres i planen og innføres for å 

sikre biologisk mangfold i skog  

 miljøfiendtlige tilskudd må fjernes (drift i bratt terreng, ødeleggelse av INON-

områder, skogsveigbygging inn i potensielt verneverdige områder). Pengene må 

brukes på miljøfremmende aktiviteter i skogbruket  

 omlegging av skogbruket gjøres slik at hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv 

ivaretas og sikres langt bedre enn det som gjøres i dag  

 Nordland innfører forbud mot hogst og veibygging i hekke- og yngletidsperioden. 

  

Naturvernforbundet forventer at planen i Nordland tar inn over seg oppdatert og bred 

skogøkologisk kunnskap og implementerer dette. Vi kan også tilby å komme på møte for å 

utdype våre innspill i arbeidet med sluttføring av skogdelen av denne planen.  Vi viser for 

øvrig til innspill fra Naturvernforbundet i Vesterålen og Naturvernforbundet i Nordland, der de 

særlig omtaler treslagskifte og bruk av fremmede arter. Vi støtter deres uttalelsen fullt ut. 

12 12 - Andøy bonde 
og småbrukerlag 

Andøy Bonde-& Småbrukarlag er meget positiv til at fylkeskommunen har vedtatt å utarbeide 

en regional plan for landbruket i Nordland. Vi venter oss stor interesse for denne hos de 

fylkeskommunale politikerne og håper på at de skal finne gode ideer i planen som kan følges 

opp med politisk vilje og midler. Vi ser at det har vært en god prosess underveis. Dialogen med 

landbruket har vært god og godt spredd i fylket.  

 

Mangfoldig landbruk 

Det er viktig at det blir belyst at landbruk inneholder så mangt. Fra tradisjonelt jordbruk til 

skogbruk og mange andre tilleggsnæringer. Med andre ord en næring som kan skape mange 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
nye arbeidsplasser og samtidig beholde de som er der i dag. Landbruket er en stor næring i 

Nordland og det er på sin plass at fylkeskommunen har en fremtidsrettet plan for denne. 

 

Kommunene 

Kommunene har en stor rolle i å serve landbruket, hvilket også fremgår i planen.  Det er et 

svakt punkt i mange kommuneadministrasjoner at de har nedbemannet og delvis tatt bort 

kompetansen innen faget. Her må det settes press på kommunene slik at de kan gjøre en jobb 

for næringa, som kommunen også burde ha egeninteresse av. Ikke minst må de følge opp 

jordloven. Konsekvensen pr i dag er at kommunene ikke kan gjennomføre nasjonale 

forventninger. Kommunene må lage bedre oversikt over ledige bruk/arealer som finnes og kan 

være aktuelle å få nye brukere på. Interessen for mindre/små bruk er stor. Norge er unik i den 

sammenheng, med at det fortsatt går an å skaffe seg en gård. Vi kan finne mange ulike 

mennesker som ønsker å flytte og drive en gård i stor eller mindre skala. Vi må fange opp disse 

med hjelp av aktive kommuner. 

 

Dyrket og dyrkbar mark - målsetting 

Når det gjelder dyrket og dyrkbar jord mener Bonde-og Småbrukarlaget at fylkeskommunen 

må følge de mål som fylkesmannen har satt som sine mål. Det er bra hvis de klarer å være enda 

mer restriktive enn staten. 

 
 

 

Kap. Analyse av landbruket 

Andøy Bonde-og Småbrukarlag ser i planen under 3.2 «Analyse av landbruket i Nordland» at 

det blir sagt at sitat» Lite tyder på at utviklingen knyttet til strukturrasjonaliseringen stopper 

opp». Dette er en spådom som vi mener ikke hører hjemme i en status. Som vi vet går ikke 

utviklingen av seg selv, vi må forme den etter bla denne planen som har mye bra om «Det 

grønne skiftet». De små og mellomstore gårdene har større muligheter for å omstille seg og 

drive etter nye forhold, siden de som oftest ikke er belastet med stor gjeld. Dette kan bli et pre i 

fremtidig landbruk. De har ofte flere bein å stå på. Mange små og mellomstore gårdsbruk 

drives effektivt og optimaliserer sin drift. Dette er ikke forbeholdt de store brukene. 

 

Økologisk landbruk 

Med tanke på «Det grønne skiftet» må vi også ha mer økologisk tenking og tiltak med i planen.  

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Oppfølging av jordloven 

er ivaretatt i planen.  

Oversikt over ledige areal 

ivaretas ved at 

kommunene må utarbeide 

arealregnskap. 

 

 

Dette er ivaretatt i planen. 

Den følger fylksemannen 

sine mål. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen har et større fokus 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
 

Skogbruket 

Skogbruket har fått for liten plass i planen mener vi. Store deler av fylket har innen få år mye 

hogstmoden skog som skal avvirkes. Den skal helst foredles så lokalt som mulig og her er det 

muligheter som kan gi mange arbeidsplasser. 

 

Grovfor-og beitefylke 

Nordland er et grovfor- og beitefylke. Beiteressursene må utnyttes bedre. Regionale tiltak for å 

støtte beitebruk og grovforproduksjoner er derfor viktige.  

 

Rovvilt 

Store deler av Nordland har store problemer med rovvilt. Dette er et så stort problem at det må 

gis et eget kapittel i planen.  

 

Rekruttering 

Det står mye bra i planen angående de to videregående skolene i fylket, tiltak for rekruttering 

og innhold i skolene. Mange gode tiltak for å stimulere rekrutteringen. Vi merker allerede en 

større interesse for landbruk bland ungdommer. Ikke heller å glemme voksne som vil ta 

videreutdanning.  

 

Mye å ta tak i for en sulten fylkespolitiker! 

Planen er omfattende. Det er gjort en stor innsats så langt. Vi vil ønske fylkeskommunen til 

lykke med planen og at den får en viktig plassering på skrivebordene til våre aktive politikere. 

 

 

 

 

 

 

 

på bærekraft, enn økologi. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Lagt inn som ny tekst 

under kap. 3.1  

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

13 13 - Vestvågøy 
kommune 
 

1a. Visjon, mål og strategier 

Visjonen om et nyskapende landbruk må ikke gå på bekostning av den tradisjonelle landbruks-

produksjonen (kjøtt og melk) i Nordland. Det er positivt at det satses på økt videreforedling av 

lokal arktisk mat, men vi må samtidig passe på å sikre volumproduksjonen av melk og kjøtt. 

Nyskaping er en viktig del 

av det tradisjonelle 

landbruket. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
De siste årene har melkeproduksjonen gått ned i nordfylket, mens den har økt på Helgeland. 

Det selges melkekvoter ut av kommunen slik at samlet melkeproduksjon i Vestvågøy går ned. 

Samtidig svekkes produsentmiljøet. Dette er en svært bekymringsfull utvikling og Nordland 

fylkeskommune bør ha strategier for å hindre en skjev utvikling av produksjoner internt i 

fylket. 

Et viktig element i bærekraftperspektivet er at produksjonen i størst mulig grad må baseres på 

lokal grasproduksjon både på inn- og utmark. Nordland bør ha et mål om størst mulig 

produksjon av landbruksprodukter basert på lokale råvarer. Dette innebærer både større 

fôrproduksjon på 

land og utvikling av fôrprodukt fra sjøen. 

Vestvågøy kommune har i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning fått kartlagt både dyrket 

jord, dyrkbar jord og utmarksbeiter. Kartlegging av disse ressursene er viktig for å kunne 

utvikle en bærekraftig næring. Dette bør være en strategi for hele fylket.  

Planen nevner ikke økologisk landbruk og berører så vidt geit som har vært regnet som vår 

fremste kulturlandskapspleier. Det bør være en egen strategi på økologiske produkter og 

kortreist mat. 

 

1b. Forbedringsmuligheter innen dagens sterke næringsområder. 

Antall vinterfôra sauer og produsenter har gått tilbake i Vestvågøy, på tross av at vi har etablert 

merkevaren Lofotlam, som gir merpris for lammekjøtt. Antall geitbruk er også sterkt redusert. 

Nibio har kartlagt utmarksbeiteressursene i Vestvågøy og de viser at de har svært god kvalitet. 

Når vi i tillegg har lite rovdyr ligger det godt til rette for å øke produksjonen basert på bruk av 

utmarksbeitene i Lofoten. 

 

Vestvågøy kommune er med i et landsomfattende prosjekt som omhandler leiejord – Landfrag. 

Vi mener det er behov for å styrke oppfølgingen av driveplikten for å sikre mest mulig 

forutsigbare leieforhold. Bare i Vestvågøy kommune er det ca. 800 leieforhold på jord, og 

sannsynligvis er det få avtaler som oppfyller kravet til skriftlige tiårige avtaler. Uten 

langsiktige avtaler er det vanskelig å få finansiert bruksutbygginger gjennom Innovasjon 

Norge. De kommunale landbruksforvaltningene i Nordland bør ha tilstrekkelige ressurser til å 

følge opp den lovpålagte driveplikten. Det er generelt behov for høyt fokus på grunnleggende 

agronomi. Blant annet bør dreneringsarbeidet intensiveres for å møte klimaendringer med mer 

nedbør. 

 

 

 

Dette er ikke en 

fylkeskommunal oppgave. 

 

 

 

 

 

 

Ivaretas i handlingsplanen 

hvor kommunene bes om 

å utarbeide arealregnskap. 

Planen har et større fokus 

på bærekraft enn økologi.  

 

 

Geit er omtalt. 

 

 

 

 

 

 

Ivaretatt i kap 5.  
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
1c. Nye mulige næringsområder 

I tillegg til det som er nevnt som satsningsområder ved Sortland vgs. Kleiva bør det legges 

vekt på gårdsturisme. Det ligger et stort potensial i at flere gårdbrukere kan tilby ulike 

opplevelsesbaserte 

tilbud mv. rettet mot reiselivsnæringen. Det er svært stor turisttilstrømming til Lofoten og 

Vesterålen og det er viktig at unge gårdbrukere som ønsker å utnytte de mulighetene dette gir 

kan tilegne seg nødvendig kompetanse. 

Kartleggingen av jordressurser og historiske data viser at Vestvågøy har stort potensial i 

dyrking av poteter, grønnsaker og bær. LofotAgro AS har kjølelager og det er et lite miljø som 

man kan bygge videre på. Gjennom forsøk er det også vist at man kan dyrke korn til 

grønnmodning og oppnå gode avlinger. Det er også mulig å dyrke grønnsaker og bær. Dersom 

man skal utnytte disse muligheten må det åpnes for bruk av støtteordninger til finansiering og 

utvikling. Lofoten har sammen med Vesterålen gode muligheter for å utvikle et blågrønt 

samarbeid. De videregående skolene bør kunne utvikle et samarbeid der man utnytter sin 

spesialkompetanse innen fiskeri og landbruk. 

 

2. Handlingsprogrammet 

Vestvågøy kommune vil peke på miljøet i Lofoten Matpark som et viktig innovasjonsmiljø 

med bred kompetanse og erfaring innen landbruk og samhandling med reiseliv og fiskeri. 

Lofoten Mat SA er et stort bedriftsnettverk som samler aktører fra landbruk, fiskeri og reiseliv, 

og som blant annet har bidratt til etablering av den første lokalmatavdelingen i et kjøpesenter i 

Nord Norge. Vestvågøy kommune har vært aktivt med å fremme denne utviklingen og har lagt 

til rette for et godt innovasjonsmiljø som man kan bygge videre på. Vestvågøy kommune er 

opptatt av å videreutvikle samhandlingen med fiskerisektoren og reiselivet. Et økt samarbeid 

mellom innovasjonsmiljøet i Lofoten Matpark og Vest-Lofoten Videregående skole vil gi økt 

innovasjons-kraft. Reiselivsskolen i Svolvær er også en viktig aktør i forhold til landbruk og 

reiseliv. Vestvågøy kommune mener det er naturlig å peke på Vestvågøy som lokalitet for et 

blågrønt innovasjonssenter på grunn av kommunens og regionens posisjon innen både 

landbruk og fiskeri. 

 

3. Arealforvaltning 

Vestvågøy kommune stiller seg positiv til forslag om å sette vilkår om at kommunene skal 

fastsette kjerneområder (hensynssone) for landbruket ved rullering av kommuneplanens 

arealdel. På denne måten kan de viktigste jordbruksarealene i Nordland sikres bedre vern mot 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Det arbeides for å etablere 

et blågrønt 

innovasjonssenter for 

Nordland. 

 

 

 

 

 

Tatt til følge 

Er ivaretatt ved forslag om 

forskrift for å synliggjøre 
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omdisponering og nedbygging. Som en del av jordvernstrategien bør det også innarbeides et 

prinsipp om at matjord som blir omdisponert eller nedbygd skal brukes til bygging av ny jord 

eller som jordforbedrings-middel. Dette som et avbøtende tiltak. Ansvaret må plasseres direkte 

hos utbygger og nedfelles som krav i alle reguleringsplaner der jordbruksareal blir berørt. 

viktige landbruksareal. 

 

 

 

 

 

14                                                             14 - Skognæringa 
Kyst SA 

Skognæringsforum Nordland er svært positive til arbeidet som er gjort i den første 

høringsrunden for utarbeiding av den nye regionale planen for landbruket i fylket. Skogbrukets 

bidrag til verdiskapinga fra landbruket i Nordland vil ha økende betydning framover. De 

voksende skogressursene bidrar også stadig mer i klimaregnskapet for Nordland. Dette 

gjenspeiles i langt større grad i denne rundens utkast til plan. Skognæringsforum Nordland har 

derfor bare noen få kommentarer og innspill: 

 

2.1 Regional forankring og føringer 

Fylkestinget i Nordland vedtok i juni 2015, sammen med de øvrige ti kystfylkene (Finnmark til 

Vest-Agder), Melding om Kystskogbruket (2015). Fylkeskommunene i Kystskogbruket har 

gjennom fylkestingsvedtak i 2017, vedtatt at Melding om kystskogbruket skal følges opp 

gjennom et eget oppfølgingsprosjekt for å sikre at målsetningene, anbefalingene og forslag til 

tiltak i meldinga følges opp gjennom konkret arbeid. Prosjektet har en tidshorisont på 4 år. 

Felles oppfølging bidrar til at fylkeskommunene sammen tar rollen som regional 

utviklingsaktør innen skog - og trenæringa. Et slikt samarbeid er arbeidseffektivt og gir større 

kraft enn det hver enkelt fylkeskommune ville klart alene. Melding om kystskogbruket legger 

regionale føringer. 

 

Punkt 2.3 Kunnskapsgrunnlaget 

Melding om kystskogbruket (2015) gir fylkesvise ressursoversikter og en samlet oversikt med 

de nyeste tallene innen skogbaserte næringer. Melding om kystskogbruket bør også inngå som 

en del av kunnskapsgrunnlaget. 

 

Punkt 3.2. Analyse av landbruk som næring 

Begrepet landbruk brukes ofte brukes synonymt med jordbruk, og utelater derfor ofte 

skogbruket. En setning om skogbruk som en del av landbruket i tilknytning til for eksempel 

avsnitt to vil synliggjøre og stadfeste at skogbruket er en del av analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Lagt inn i 

kap. 11.1. 

 

 

 

I kap. 10.1. defineres hva 

som omfattes av planen, 

deriblant skog. 
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Punkt 5.5 Skog 

Skognæringsforum Nordland er svært fornøyd med at det er kommet et eget punkt om skog. Vi 

kunne ønske oss at enda flere av våre innspill fra forrige høringsrunde var tatt inn, men ser at 

planen skal balanseres og velger derfor å være positive til at så mye faktisk er tatt med. Vi 

ønsker likevel i disse opprustningstider å understreke skogbrukets infrastruktur so 

beredskapsmessige betydning. 

Skogsbilveinettet er betydningsfullt i beredskapssammenheng, både ved brann, stormfellinger 

og insektangrep, og generelt ved at skogsveiene kan brukes ved brudd på offentlige veier og i 

krisesituasjoner. (Meld. St. 6 (2016–2017) 

 

6.2 Kunnskap og kompetanse 

I planens Handlingsprogram vises det innledningsvis til at naturbruksskolene skal utvikles som 

kompetansesenter for framtidas næring er. Vi mener dette bør inn som et avsnitt også i 

plandokumentet. Her bør også Vefsn vgs. Avd. Marka som kompetanseleverandør for 

primærskogbruket nevnes på linje med skolene som leverandør på øvrige landbruksområder. 

Samarbeidet med Marka viser at skolen kan utvikles til å bli et nav og formidler av kurs og 

kompetansehevende tiltak rettet mot primærskogbruket i regionen, et viktig tiltak for 

kontinuerlig kompetansehevende arbeid innen primærskogbruket. 

 

Vi synes at planutkastet er langt mer ambisiøs enn den foregående, og synliggjør tydeligere 

arktisk landbruk og muligheten for kobling mellom grønn og blå sektor. Skognæringsforum 

Nordland føler seg hørt. Det oppmuntrer til videre samarbeid for økt utvikling, vekst og 

verdiskaping med utgangspunkt i Nordlands fantastiske grønne naturressurser. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Vgs som 

kompetansesenter 

innarbeidet i kap. 9.2. 

Delvis hensyntatt ved at 

det er definert at skolene 

skal være 

kompetansesenter for det 

framtidige landbruket 

(jordbruk og skogbruk). 

 

 

15 15 - 
Naturvernforbundet 
i Vesterålen 
 

(samme som nr. 17) 

Vi reagerer på og er uenige i mye av virkelighetsbeskrivelsen og vurderingene i planens omtale 

av skog og skogbruk i Nordland. I særlig grad gjelder dette presentasjonen/omtalen og 

vurderingen av treslagsskifte og skogreising med gran. Granskogbruket, med etablering av 

granplantasjer på areal med lauvskog og på areal uten skog, er svært kontroversielt og gir 

negative følger for det biologiske mangfoldet, jordbruksnæringen (eks tap av verdifulle 

beiteområder), andre næringer (eks reiseliv), landskapsbildet, friluftsliv m.m. Dette gjelder i 

særlig grad områdene nord for Saltfjellet og ytterst mot havet. Disse negative effektene er i for 

liten grad omtalt og problematisert i planforslaget. 

I særlig grad lar vi oss provosere av formuleringen på side 25 i planen som betingelsesløst og 

uten forbehold, presterer å påstå at bærekraften i skogbruket økes ved å stimulere til 

treslagsskifte fra lauvskog til barskog på nye arealer! Vi har stikk motsatt synspunkt: 

Ikke tatt til følge. 

Skognæringa i Nordland 

drives etter samme 

standard som ellers i 

landet. Rammene er 

nasjonalt bestemt. 

 

 

 

 

 



Side | 23  

Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Treslagsskifte fra lauvskog til granskog er ikke bærekraftig, i særdeleshet gjelder dette når det 

benyttes fremmede trearter, og må ikke få fotfeste som bærende prinsipp innen skogbruket. 

Skogbruket må være stedstilpasset, eksempelvis tilpasset lokal kultur, natur, næring og 

landskap. Da er det en selvfølge at kun stedegne tresorter benyttes. Vi ønsker med 

utgangspunkt i dette at det det foretas flere omformuleringer i planen. Med utgangspunkt i de 

senere tiårs erkjennelse av de negative sidene knyttet til etablering av plantefelt av fremmede 

treslag (herunder også vanlig gran i områdene nord for Saltfjellet), foreslår vi at formuleringen 

om, sitat: - å igangsette skogpådriver i aktuelle regioner (Skognæringsforum, kommunene). 

(sitat slutt) tas ut av handlingsplanen. 

 

Vi ser en stor fare i at slike granpådrivere i stor grad vil opptre som ambassadører og pådrivere 

for mer granskogplanting og mer granskog. Økt avvirkning av plantasjer med fremmede 

treslag (eksempelvis alle granarter nord for Saltfjellet), som en kan se for seg at skogpådrivere 

kan hjelpe til med, og som det er et stort behov for, må en få til på annet vis. I samme 

erkjennelsens lys ser vi et akutt behov for å få fjernet håpløst plasserte felt av gran som 

åpenbart aldri vil kunne gi noe økonomisk overskudd og som samtidig utgjør stor 

spredningsfare. Eksempelvis felt i bratt terreng, enkeltstående småfelt langt fra vei og felt på 

småøyer. Også tilsynelatende tilfeldig plantede enkelttrær og smågrupper av trær, som også 

utgjør stor spredningsfare, må fjernes. Likeså må selvspredd gran fjernes. Derfor foreslår vi et 

nytt punkt i handlingsplanen som tilkjennegir at Nordland Fylkeskommune vil jobbe frem 

løsninger, heri økonomiske støtteordninger, som bidrar til at nødvendig fjerning i tråd med det 

som er beskrevet over blir igangsatt og gjennomført. 

Tatt til følge. 

Formulering om 

treslagskifte i kap. 8.3. er 

omformulert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

16 16 
Naturvernforbundet 
i Nordland. 

Identisk innspill som nr. 16 fra naturvernforbundet i Vesterålen Samme som innspill nr. 

16. 

17 17 - 
Gårdsopplevelser 
Nord SA, avdeling 
Inn på tunet Nordland 

5.4 Velferdstjenester 

9.4 Gården som arena for rekruttering, opplæring og inkludering 

Inn på tunet og velferdstjenester på gård er en viktig del av et bærekraftig og nyskapende 

landbruk i Nordland. Samtidig er Inn på tunet også en god bidragsyter som leverandør av 

velferdstjenester. 

Vi tror at Inn på tunet som leverandør av velferdstjenester er en næring med et stort 

vekstpotensial. 

Det er god samfunnsøkonomi og forebygge i stedet for å reparere. Fleksibiliteten i Inn på 

 

 

Tatt til orientering, 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
tunet-tilbudet gjør at det kan tilpasses brukernes behov enten det er: 

- elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet 

- unge voksne som ikke har tilbud om arbeid, utdanning, arbeidstrening eller annen aktivitet 

- hjemmeboende demente som har behov for tilrettelagt dagaktivitetstillbud 

 

Det er derfor ønskelig å rekruttere flere nye gårder som kvalitetssikrede tilbydere av Inn på 

tunet velferdstjenester. Målet bør være å kunne tilby kurs og utdanning til dagens IPT-tilbydere 

men også for de som ønsker å starte opp som ny Inn på tunet tilbyder. Her kan for eksempel 

naturbruksskolene være viktige bidragsytere. Det er også behov for at kjøpere, brukere og 

pårørende får økt kjennskapen til de mulighetene som ligger i velferdstjenester på gårdsbruk 

knyttet til -skole og oppvekst, -barn og familie, -aktivitet, trening, arbeid- /språkpraksis, 

dagaktivitetstilbud. 

Det videre arbeidet bør inneholde konkrete virkemidler som bidrar til næringsutvikling og at 

man satser på en organisering av Inn på tunet næringen for å imøtekomme samfunnets behov 

for en profesjonalisering i markedsarbeidet. Dagens praksis med korte avtaleperioder er en 

flaskehals som gjør at tilbydere i mindre grad utvikler tilbudet og viser investeringsvilje (NF 

rapport nr 4/2017). Det er av den grunn nødvendig med økt bestillerkompetanse hos kjøpere av 

Inn på tunet tjenester og mer langsiktige avtaler. 

 

”I 2030 har alle kommuner i Nordland gårder som tilbyr dagtilbud av god kvalitet for 

demente” 

Dette vil kreve en bevisst satsing på å informere og vise kommunene nytteverdien av denne 

type tilbud samtidig som gårdene må kurses i fagområdet. Her må det prioriteres 

midler/ressurser til satsing både i markedet og til kompetanseheving av gårdene. 

 

”Samarbeidet mellom gårdene, kommunene, helsevesenet og NAV er godt” 

Ved å organisere Inn på tunet-gårdene i regionale Inn på tunet-samvirker som IPT-Nordland 

ønsker man å bidra til dette ved å være bindeleddet mellom marked og gård nettopp skal sørge 

for at gård og kjøper ”finner” hverandre og det etableres gode, langsiktige tjenestetilbud. 

18 18 - Lurøy 
kommune 

Lurøy kommune er skeptisk til å fastsette kjerneområder for landbruket i kommunen. Dette 

kan gi fremtidig begrensinger på utviklingsmuligheter for de områder som ikke er definert som 

«viktige». I små kommuner er det sjeldent arealmessige begrensinger. Jordbruket må derfor 

kunne utvikles der det er interessenter. Utvelgelse av kjerneområder ivaretar ikke disse. 

Tatt til følge. Det foreslås 

forskrift om synliggjøring 

av viktige 

landbruksarealer. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
- Regional plan for landbruket, del 2, må inneholde informasjon om nødvendigheten av 

involvering av bønder som driver tradisjonell næring  

- Planforslaget har et sterkt fokus mot samhandling med andre næringer, dette må gjenspeiles i 

Handlingsplanen  

- I handlingsplanen må det inngå hvordan bønder som driver tradisjonelt landbruk skal ivaretas 

og gis best mulige utviklingsmuligheter  

- Handlingsplanen må ha større fokus på rekruttering til landbruket, og må få på plass konkrete 

tiltak på hvordan dette skal løses  

- Lurøy kommune er positive til utarbeidelse av en mentorordning for å hjelpe bønder i 

etableringsfasen. Når denne innføres anbefales det å ikke ha aldersbegrensing på ordningen. 

Alle nye bønder bør få dette tilbudet. Dette vil øke muligheten av å at nye bønder blir involvert 

i nye, innovative og uutnyttet potensial  

- I avsnittet om Nettverks – og arenabygging mangler tradisjonelle landbruksforetak. Lurøy 

kommune ber om at disse får tilbud om å inngå i nettverks – og arenabygging 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverks og 

arenabygging omfatter 

også tradisjonelt 

landbruk. 

 

19 19 - Sømna 
kommune ved 

Landbruksnemnd 

1. a) Visjon, mål og strategier. 

Overordnet visjon er både fremoverlent og konkret. 

Biogass er et område som vi allerede ser er et stort satsningsområde for både avfallsselskaper 

og TINE SA som er meget stor næringsmiddelaktør i Norge innenfor landbruksnæringen. Det 

ligger an til store investeringer på dette området i årene som kommer. Det er da fullstendig 

uholdbart at Biogass som løsning på de ovennevnte utfordringer kun er avspist med et kort og 

intetsigende avsnitt på side 13, (avsnitt 3). Det bør formuleres mer konkrete mål for fremtidig 

satsing på Biogass i Nordland og det bør konkret pekes på områder hvor Nordland 

fylkeskommune kan være både en aktør (samferdsel) og en pådriver i denne prosessen.  

 

b) 3.2 Analyse av landbruket i Nordland  

Det er lagt alt for stor vekt på de negative konsekvensene med utviklingen i landbruket de siste 

tiårene. Dette kapitlet bør i langt større grad gjenspeile den betydning, verdiskaping og 

samfunnsbygging landbruket står for, ute i mange av Nordlands kommuner. Landbruket er den 

landbaserte næringen som står for den største effektiviseringsgevinst i norsk næringsliv de siste 

 

 

 

 

 

 

Ser på formulering i 

handlingsprogrammet (de 

tre tiltakene) 

 

 

Tatt delvis til følge med 

ny tekst i kap. 6.2. 

 

. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
tiårene. Forbedringsmuligheter innen dagens sterke næringsområder er greit beskrevet i planen. 

 

Pkt. 3.2 må totalt og fullstendig omskrives slik at det gjenspeiler den store og positive 

betydningen landbruket har i Nordland og veldig mange av fylkets kommuner. De positive 

konsekvenser av den utvikling som har vært frem til nå må komme tydelig frem samtidig som 

de utfordringer som finnes må ses på som mulighetsområder. Landbruket har vært og er en 

satsingsvillig næring med stor omstillingsevne. Dette gjør at det ikke er noen grunn til å tro at 

landbruket i Nordland ikke skal levere iht. overordnet visjon i planen. 

 

Nest siste avsnitt på side 12 kan med fordel fjernes. (Bør fjernes) Innholdet i dette avsnittet 

kommer tydelig frem i det siste avsnittet på siden. 

 

Begrepsbruk: Begrepet «Bulkproduksjon» er brukt om produktene som det tradisjonelle 

landbruket i Nordland produserer. Dette begrepet er brukt i andre avsnitt på side 8 og andre 

avsnitt på 37. Dette er et negativt ladet og misvisende uttrykk for de høykvalitetsvarer som 

Nordlandsbonden produserer. Nordlandsbonden er i helt på topp nasjonalt når det gjelder å 

produsere varer av høyest mulig kvalitet. Et mer korrekt uttrykk er «produksjon av 

høykvalitetsprodukter i store volum» !!!  

 

c) Nye næringsområder 

På dette området gjenspeiler planen godt innspillene fra næringen og her er planen både 

grundig og god. 

 

2. Handlingsprogrammet 

Handlingsprogrammet har mange gode tiltak innenfor de områdene som er berørt. 

Det kan spesielt nevnes det som vedrører naturbruksskolene og kompetanseheving. 

-Det bør inn i handlingsprogrammet at tradisjonelt landbruk også er et satsingsområde 

fremover. Det som bla. står under kompetanseheving på side 3 er oppgaver som naturlig hører 

inn under fylkeskommunens virksomhet og som gjerne kan fremheves som et eget punkt for å 

styrke og utvikle det tradisjonelle landbruket. 

-Handlingsplanen bør i langt større grad ansvarliggjøre Fylkeskommunen som en 

utviklingsaktør innenfor dette området. Det bør også konkretiseres at Fylkeskommunen bør gå 

over til biogass på flere av de samferdselsoppgavene som man har ansvar for. (anbudskriterier) 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge 

 

 

 

Tatt delvis til følge. Ordet 

bulk er endret til volum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtales i planen kap. 4.1. 

Kan vurderes i 

handlingsplanen ved 

rullering. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
 

3. Arealforvaltning 

Sømna Kommune er fornøyd med at det er lagt til grunn en fortsatt streng praksis på dette 

området og at dette gjenspeiler seg både i Planforslag og Handlingsprogram. Det er også 

positivt at det i handlingsprogrammet legges opp til at rapporteringen på dette området skal 

forbedres. 

 

Tatt til orientering 

20 20 - Nordland 
bonde og 
småbrukerlag 

Nordland Bonde-& Småbrukarlag er tilfreds med mobilisering og møter med næringa i hele 

fylket i forbindelse med utarbeidelse av planen. Vi kjenner igjen relevante problemstillinger fra 

våre medlemmers hverdag. Meldinga tar utgangspunkt i den forsterka todelinga i landbruket; 

store landbruksbedrifter som produserer for vår viktige matindustri, og de mindre 

gårdsbrukene som med utgangspunkt i sin landbruksbedrift kan klatre i verdikjeden og 

spesialisere seg i næringskombinasjoner med reiseliv, omsorg, service og lokalmat. Vi mener 

at nettverksbygging og kompetansebygging/ -deling er viktig for begge. Vi nevner spesielt 

FRAM-program, mentor- og rådgivningstilbud på gårdsnivå og studiereiser. Vektlegging av 

innovasjon og kommunikasjon blir stadig viktigere. 

De to videregående skolene i fylket er viktige for rekruttering til ei bred landbruksnæring. Vi 

slutter oss derfor til at landbruksutdanninga differensieres og at det tilbys entreprenørskap på 

begge skolene. Kunnskap om agronomi må vektlegges felles for alle, siden dette vil bidra til 

kunnskap og forståelse for bærekraft framover. Med tanke på den økte etterspørselen etter 

økologiske produkter savner vi derfor ei linje for økologisk landbruk. Ei utdanning som også 

kan innrettes samlingsbasert for medeiere i andelslandbruket. 

 

Matjord er grunnlaget for landbruket i Nordland. Vi imøteser derfor alle tiltak som reduserer 

nedbygging av dyrka og dyrkbar matjord i tråd med nasjonal politikk. Landbrukskontorene og 

lokalpolitikernes rolle skal styrkes gjennom kunnskapsbygging. Det er bra! Så lenge vi har 

kommuner med liten ressurs tilgjengelig til oppfølging av agronomi og Jordloven kan vi ikke 

se at resultatet av tiltakene vil gode nok. Vi vil også trekke fram hvor viktig det er å ha oversikt 

over ledig jord, søkbart på kommunens nettsider, slik at mulige interessenter kan finne egnet 

areal som grunnlag for bedriftsetablering og verdiskaping. 

 

Nordland er et grovfor- og beitefylke. Vi bruker bare 30 % av beiteressursene. Tiltak som 

bidrar til økt bruk av lokale ressurser er viktig for Nordland Bonde-& Småbrukarlag. Planen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

Etablering av nye 

skoletilbud vil måtte 

behandles i FT-sak om 

tilbudsstruktur i 

videregående skole. 

 

 

 

Tatt til orientering. Er 

ivaretatt. 

 

 

 

 

 

 



Side | 28  

Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
viser til bedre gjerdehold, men vi vil også trekke fram manglende kunnskapsgrunnlag for hvor 

stor rovviltstamme Nordlandsnaturen kan gi livsgrunnlag til, sett bort fra rein – og 

sauenæringas bidrag. Vi foreslår derfor som nytt tiltak: Det utredes hvor stort det naturlige 

matgrunnlaget for rovvilt er i Nordland, med eller uten beitedyr. Det presenteres også scenarier 

som viser hva fortrengning og avvikling av beitenæringa vil bety for det biologiske mangfoldet 

med spesielt fokus på rødlistearter i flora og fauna. 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

21 21 - Nordland 
bondelag 

Nordland Bondelag støtter planens forslag til visjon, strategier og mål. Dette vil danne et godt 

grunnlag for videre vekst og utvikling av både landbruket direkte, men også synliggjøre de 

muligheter som ligger i de virksomhetene som direkte og indirektesysselsettes av og skaper 

verdier fra landbruket i Nordland. Mange av de innspill som er gitt i møte med Nordland 

fylkeskommune er fulgt opp og er helt eller delvis innarbeidet i plandokumentet. Arbeidet i 

arbeidsgruppene har vært svært viktig for å oppnå dette. Samarbeidet med Nordland bonde- og 

småbrukarlag har også vært viktig for å få dette til. 

 

Endringsinnspill til selve planen: 

Pkt. 4 Eksisterende sterke områder: Her ønsker Nordland Bondelag at beiteressursen i 

Nordland beskrives nærmere, både som grunnlag for produksjon av kjøtt/melk og som viktig 

for å bevare kulturlandskapet. Det vises i denne sammenhengen til rapport fra NIBIO som 

synliggjør et betydelig uutnyttet beitepotensial i fylket. 

Pkt. 5.1 Potet, grønnsaker og bær: Tillegg til 2. avsnitt s. 23: «Det må etableres kontrakter med 

nære mottakere for potet, grønnsaker og bær.» 

Pkt 5.3 Skog: Tillegg ved eget avsnitt: «Det må jobbes for å få oppklassifisert skogsvegnettet 

slik at skogeiere kan få økt lønnsomhet for sine uttak av skog». 

Pkt 8.1 Matproduksjon: Tillegg til første setning i andre avsnitt «……, som bidrar til at fylket 

minst opprettholder….» 

 

Forholdet til de foreslåtte tiltakene i handlingsprogrammet: 

- Det bør skrives inn et konkret tiltak i forhold til videre satsing i Nordland på det Arktiske 

Landbruket, gjerne som et samarbeidstiltak for hele Nord- Norge – dette kan bl.a. omhandle 

merkevarebygging 

- Nordland Bondelag støtter arbeidet med å få etablert fagskoletilbud og voksenagronomen i 

Nordland – og beskrivelsen av tiltaket må forsterkes – dvs ta bort ord som «bør, kan, å se på 

mulighet» osv.. 

- Innenfor Nettverks- og arenabygging legger Bondelaget til grunn at også Samvirke inngår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagt til tekst i kap. 3.1. 

 

 

 

Tatt delvis til følge med 

tekst i kap. 3.1. 

 

Ikke tatt til følge. 

Tatt til følge. 

 

 

 

Tatt til følge. Innarbeidet 

som eget tiltak i 

handlingsprogrammet. 

 

Tatt til orientering. 

 

Tatt til følge. Landbruks-
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
som en naturlig samarbeidsaktør på flere områder. 

- For produksjon av bioenergi og biogass, skal det settes et krav om at husdyrgjødsel skal inngå 

som en viktig innsatsfaktor i produksjonen, jfr Stortingets vedtak om at 30 % av norsk husdyr-

gjødsel skal inn i biogassanlegg. 

 

Nordland Bondelag som ansvarlig aktør/ankerfeste: 

Da det er noe uklart om hva denne rollen som ansvarlig aktør er ment å skulle være – både i 

forhold til ressurser, mandat og myndighet samt i forhold til økonomi, legger Nordland 

Bondelag til grunn at dette må avklares nærmere i senere møter med Nordland 

fylkeskommune. I forhold til de prosjektene som Nordland Bondelag er tenkt inn som 

«ansvarlig aktør», vil vi kunne fremheve i alle fall følgende tiltak: 

- Etablering av mentorordning for å hjelpe bønder i etableringsfasen (faglag) og 

besøksordning for tradisjonelt landbruk kan også vurderes (NBSL/FM). 

- Arbeide med å mobilisere flere produsenter/ta vare på eksiterende produsenter av potet, gr. 

saker og bær. (NBSL/NLR/FM) 

- Satsing på utvikling av biogassanlegg for å sikre reduksjon av klimagassutslipp fra 

jordbruket. (NBSL/IN). 

 

Regionale planbestemmelser: 

Primært vil Bondelaget gå imot etablering av hensynssoner/kjerneområder for landbruk – og 

viser i den sammenhengen til Jordlova og PBL bestemmelser. Skulle Fylkestinget, på tross av 

dette, ønske å gå inn i denne problemstillingen, så vil Nordland Bondelag ikke ønske at alt. 1 

(Regional planbestemmelse) og alt. 3 (Råd for kommunal arealplanlegging) blir lagt til grunn. 

 

HANDLINGSPROGRAMMET 

Det knyttes ansvarlige aktører (ankerfeste) til hvert av tiltakene. Nordland Bondelag er, 

sammen med andre aktører, tiltenkt en slik rolle. Dette gjelder følgende tiltak: (forkortelser i 

parentes er foreslåtte samarbeidspartnere eller andre som kan ta ansvar for et eller flere 

punkter). 

- Etablering av mentorordning for å hjelpe bønder i etableringsfasen (faglag), 

Besøksordning for tradisjonelt landbruk kan også vurderes (NBSL/FM) 

- Arbeide med å mobilisere flere produsenter/ta vare på eksiterende produsenter av potet, gr. 

saker og bær. (NBSL/NLR/FM) 

- Legge til rette for møteplasser mellom landbruksnæring/forvaltning og FoUinstitusjoner i 

samvirke tatt med som 

samarbeidspart på tiltaket. 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Det må gjennomføres 

møter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Det innføres 

forskrift om synliggjøring 

av viktige 

landbruksområder. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
fylket. (NBSL/NFK/FM/FoU) 

- Det er ønskelig å utvikle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens på IPT 

gårder samt andre tjenester. (NBSL/IPT) 

- For å stimulere til vekst og utvikling av robuste bygdeservicetjenester i Nordland er 

det ønskelig å utvikle en bedre modell for etablering og organisering av bygdeservicetjenester. 

(NBSL) 

- Det er ønskelig å etablere flere gårdsvarmeanlegg og flere varmesalgsanlegg for 

bioenergi på gårdene i fylket. (NBSL/IN/Enova) 

- Det bør satses på utvikling av biogassanlegg for å sikre reduksjon av klimagassutslipp fra 

jordbruket. (NBSL/IN). 

Inn på tunet er altså foreslått med et eget punkt. Her forespørres vi i egen mail av 19.04.2018 

også om å delta på, eventuelt også når det gjelder finansiering (inntil IPT Nordland/Norge er 

selvgående). Det er noe uklart om hva denne rollen som ansvarlig aktør er ment å skulle være – 

både i forhold til ressurser, mandat og myndighet samt i forhold til økonomi. Det kan således 

legges til grunn at dette må avklares nærmere i senere møter med Nordland fylkeskommune. 

Dette bør også fylkesstyret ha en drøfting omkring. Org.sjef vil ta en kort gjennomgang av 

planen under fylkesstyrets behandling av saken i mai. 

 

22 22 - Arbeidstilsynet Kunnskapsbygging og læring på tvers  
Arbeidstilsynet Nord-Norge kan ved anledning og ledig kapasitet bidra med kunnskap og 

veiledning om aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter overfor 

landbruksnæringen. Landsdelens naturbruksskoler på Nesna og Kleva er eksempelvis nevnt i 

planen. Her kan vi bidra med nyttig veiledning til kommende og eksisterende utøvere i 

næringen. Derfor er det ønskelig at Arbeidstilsynet Nord-Norge tilføyes som ressurs i 

planforslaget.  

 

 

 

HMS  
Planen bør etter vår vurdering inkludere fokus på ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhet til 

utøvere i jord- og skogbruksnæringen i Nordland.  

 

Kompetanseheving  
I planforslaget er kompetanseheving berørt. Kompetanseheving er i tillegg konkretisert i et 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. HMS 

ivaretas gjennom den 

daglige virksomheten. 

 

Tatt til følge. Nevnes som 



Side | 31  

Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
eget avsnitt i tilhørende handlingsprogram. I tilknytning til dette kan Arbeidstilsynet Nord-

Norge ved anledning og ledig kapasitet bidra med veiledning og informasjon – spesielt med 

fokus på ansvar og opplæringskrav til utøvere som har ansatte både i etableringsfaser i 

næringen, og arbeidsgivere og ansatte i reiselivsbedrifter med svært ulik organisering og 

ansettelsesforhold. Arbeidstilsynet Nord-Norge kan på en positiv måte bidra i struktur og 

målrettede program som FRAM, og bør anerkjennes som bidragsyter i den regionale plan for 

landbruk i Nordland.  

 

Bransjenettverk  
Arbeidstilsynet har i sine satsinger rettet sterkt fokus mot næringen. Deltakelse i 

bransjenettverk vil på denne bakgrunn være en god arena for erfaringsutveksling om de reelle 

utfordringer næringen står overfor i Nordland.  

 

Arbeidsmiljø i manuell- og maskinell hogst  

Hva angår utfordringer tilknyttet arbeidsmiljø i manuell- og maskinell hogst i en topografi som 

er særegent for deler av Nordland, er det viktig at vi i samarbeid stimulerer til næringsutvikling 

og kunnskap for skogbruket. 

samarbeidsaktør i tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

23 23 - Forum for 
natur og friluftsliv i 
Nordland 
(Naturvernforbundet 

i Nordland og 

lokallaget i Salten, 

Norges jeger og 

fiskerforbund 

Nordland, Norsk 

ornitologisk forening 

avd. Nordland) 

FNF Nordland mener planutkastet inneholder kunnskapsmangler om skogens betydning for 

friluftsliv, natur og artsmangfold. I avsnitt 7 står det at «Skogen har også stor betydning for 

rekreasjon, friluftsliv og folkehelse.» FNF Nordland mener det er behov for at denne setningen 

blir mer utdypet og nyansert. Skog er definitivt viktig for friluftsliv og folkehelse, og skog er 

sannsynligvis vår viktigste arena for friluftslivet. Skog er særlig og særlig for barn, unge og 

lokalbefolkningen i nærområdet. Det er skogens opplevelseskvaliteter med dens dyre- og 

planteliv mv. som bidrar til dette. Skogens artsmangfold er avgjørende for kvaliteten av 

naturopplevelser den gir. En ung og plantet (kultur)skog bidrar ikke til dette. Det er 

naturskogen og gammelskogen som er den viktigste i forhold til naturopplevelse og friluftsliv. 

Den nære og tilgjengelige skogen er så viktig for befolkningen, friluftslivet og folkehelsen at 

den i de fleste tilfeller vil ha en langt større samfunnsnytte og økonomisk verdi enn f.eks. 

tømmerverdien. Skogens verdi og betydning for friluftslivet kan ses i sammenheng med 

friluftslivskartleggingen som kommunene har gjennomført (etter metodikk i Miljødirektoratets 

Veileder M98-2013) og som ligger tilgjengelig på naturbasen. Verdifull skog i nærområder 

som er viktige for friluftsliv må skånes mot å hugges.  

Det er et faktum at vi bygger ned naturen i landet og at det stadig forsvinner inngrepsfri natur. 

Mye av landskapet preges av inngrep fra energisektoren, industrien, landbruksformål og annen 

Tatt delvis til følge. 

Innarbeidet tekst i kap. 

8.3. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
infrastruktur. Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking, nedbygging og oppdemming er 

noen eksempler på forringels av natur- og friluftslivverdier. Dette endrer og reduserer artenes 

leveområder (miljøstatus.no).  

 

FNF Nordland er negative til at det fortsatt foregår skogsdrift og flatehogst i hekkeperioder for 

fugl og i lokaliteter for tiurleik. Dette vet man at påvirker natur- og friluftslivopplevelsen 

direkte negativt. Dette er faktum som må tas med i planen når det er et fokus på bærekraftig 

utvikling av landbruk planen.  

 

Skogbruks- og landbruksnæringen må ta større hensyn til bevaring av områder med myr og 

torv. Mange områder med artsrik myr har forsvunnet som følge av skogbilsveier med grøfter 

og drenering av myra. Myr har stor betydning både som karbonlager og for utslipp eller opptak 

av klimagasser. I skogbunnen lagres det også store mengder CO2. Planen må fremme tiltak 

som ivaretar myra og skogen/skogbunnen som binder CO2. Gamle grøfter må «repareres» slik 

at myr kan reetableres og skog må vurderes å stå lenger før den hugges.  

 

I avsnitt 6 fremmes treslagskifte (fra lauvskog til gran på nye arealer) som et bidrag fra 

skogbruket til ei bærekraftig samfunnsmessig utvikling. Videre vises det til virkemidler fra 

kommune og fylkesmann (klimaskog). Planting av såkalt klimaskog må ses i en større 

sammenheng enn tilfelle er i dag. For utplanting og spredning av sitkagran og andre fremmede 

treslag har negative virkninger for det biologiske mangfoldet. Sitkagran står oppført med svært 

høy økologisk risiko i Artsdatabankens publikasjon Fremmede arter i Norge – med norsk 

svarteliste. Men også norsk gran i områder som ikke har sin naturlige utbredelse er uheldig.  

 

De plantede bestandene endrer de klimatiske forholdene lokalt, blant annet ved at trærne blir 

plantet tett og hindrer mye av lyset i å nå bakken og skaper en livløs fauna og flora. I tillegg 

blir områdene ufremkommelig for mennesker og dyr. Spredningspotensialet er stort og dette 

truer natur- og friluftslivsverdier. Kostnadene er høye og det brukes blant annet store ressurser 

på å fjerne både plantede og spredde bestander av sitkagran fra verneområder (miljøstatus.no). 

FNF Nordland vil påpeke at utplanting av fremmede treslag og homogene plantasjer med 

sitkagran ikke er attraktivt for friluftslivsutøvere. Et subsidiert treslagskifte som ikke gagner 

naturmangfoldet, friluftslivet og folkehelsen er derfor noe vi ikke ønsker. Det må også stilles 

spørsmål om det foreligger et godt nok kunnskapsgrunnlag om hva de fremtidige 

konsekvensene vil være.  

 

 

 

 

Skogbruksnæringa drives i 

henhold til 

miljøstandarder bestemt 

av Stortinget. 

 

 

Tatt til følge. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
 

Planen har etter vår formening en god visjon, men i planutkastet blir begrepsbruken 

(bærekraftig utvikling) svært upresis. Det gjelder både økologisk bærekraft og økonomisk 

bærekraft. Den regionale planen må ta inn momenter om hvilke konsekvenser den moderne 

skogsdriften har for natur og friluftsliv, og tiltak som må (og kan) gjøres for at natur- og 

opplevelsesverdiene bevares i tillegg til hogst. Gode løsninger for et økologisk bærekraftig 

skogbruk må innlemmes i planen.  

FNF Nordland mener også at våre innspill også må tas inn i Del 3 i planforslaget. 

 

 

Ikke tatt til følge. Mener 

dette er godt nok definert. 

Det er egne 

miljøstandarder knyttet til 

skogbruk i Norge. 

24 24 - Lofoten 
Matpark AS 

Lofoten Matparks plass i den regionale planen  
Vi stiller oss undrende til at Nordland Fylkeskommune ikke beskriver vårt miljø i sitt utkast til 

høring. Lofoten Matpark vil være et svært viktig verktøy for fylket for å nå sine mål frem mot 

2030. Derfor vil vi i denne høringen også gi en presentasjon av vårt miljø og hva vi kan bidra 

med for å oppfylle Nordland Fylkeskommunes mål om et levende landbruk. Lofoten Matpark 

er et av Nord-Norges største kunnskapsmiljøer innenfor skjæringsområdet landbruk, mat, 

bærekraft og reiseliv. I miljøet arbeider det til daglig 24 personer hvorav 15 av disse arbeider 

med en eller annen form for utviklingsarbeid.  

 

Vårt miljø huser lokale og nasjonale organisasjoner som Lofoten Matpark AS, Norsk 

Landbruksrådgivning, Debio, Tine Melk, Vestvågøy Næringsforum, Nordland 

Fylkeskommune, Lofotlam, Tørrfisk fra Lofoten, Lofoten Friluftsråd og LofotenMat i tillegg 

til flere andre organisasjoner og bedrifter. I vårt miljø arbeides det med utviklingsarbeid rettet 

mot flere ulike nivåer. Vi har arbeid mot den enkelte bedrift, lokalsamfunn, kommunalt nivå og 

prosjekter på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vår fremste ekspertise er nærheten til 

næringslivet og vår spisskompetanse på landbruk, mat og reiseliv. Vi arbeider både med 

samfunnsrelevante spørsmål og med bedriftsutvikling – og da ofte for aktører og bedrifter som 

ønsker å benytte seg av vår kunnskap om bærekraftig utvikling innenfor våre nøkkelområder.  

 

I løpet av kort tid har vi arbeidet med flere prosjekter som er relevant for den regionale 

landbruksplanen. Flere av disse prosjektene danner også et kunnskapsgrunnlag som kan brukes 

i det videre arbeidet. Med basis i disse prosjektene mener vi at samhandlingen med mellom 

Nordland Fylkeskommune, Lofoten Matpark og lokale utviklingsaktører må bli bedre.  

 

For at NFK skal nå sine målsetninger i regional landbruksplan kan vi i vårt miljø bidra med:  

• Utviklingstjenester knyttet til bønder og bedrifter.  

 

Tatt til orientering. Planen 

er en overordna plan for 

hele fylket og omtaler kun 

offentlige forskningsmiljø, 

universitet og skoler. Vi 

kan ikke omtale alle 

kunnskapsmiljø i alle 

regioner i en plan fram til 

2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side | 34  

Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
• Utvikling av opplevelsesnæringer tilknyttet landbruket.  

• Etableringer av hensiktsmessige bedriftsnettverk.  

• Ekspertkompetanse innenfor fagfelt som lokalsamfunnsutvikling, økologi, 

naturvitenskap og mat. 

• Ta ansvar for samfunnsutviklingsprosjekter på helt lokalt eller på regionalt nivå.  

 

Satsing på kunnskap og kompetanseutvikling Lofoten Matparks arbeid med 

produktutvikling via Lofotlam viser hvor viktig det er å få koblet opp kunnskapsmiljøer til 

landbruksnæringen. Å gjennomføre systematisk utviklingsarbeid med landbrukssektoren i 

fylket vil være viktig for kunnskapsheving, kompetanseheving, produktutvikling og 

rekruttering.  

 

Rekruttering innenfor de grønne næringene  
Lofoten Matpark er naturlig nok bekymret for rekrutteringen til våre næringer som er relatert 

til matproduksjon og matforedling. Fylkeskommunen burde i den kommende perioden legge 

opp til strategisk bruk av utviklingsaktører som har et bredt samfunnsengasjement og 

ekspertise på rekruttering til lokalsamfunn. Lofoten Matpark har lang erfaring med utvikling av 

metodikk rundt rekruttering og det finnes flere miljø som arbeider med dette i Nordland: 

Kunnskapsparken i Helgeland, kunnskapsparken i Bodø, Fabrikken Næringshage og 

næringsforeninga i Narvik. 

Lofoten Matpark og personer i vårt miljø har blant annet erfaring med utvikling av 

traineeordninger for små bedrifter i små lokalsamfunn. 

 

Reiselivet og landbruket  
Via vårt arbeid med både reiseliv og landbruk ser vi at disse to næringene henger tett sammen 

– på godt og vondt. Reiselivet er en god mulighet for utvikling av opplevelser og kan gi 

ekstrainntekter for landbruksutøvere. Vi ser at utviklingsorienterte bønder i stor grad lykkes 

med å ta i bruk opplevelser i ulike former og for noen bli opplevelsesproduksjonen så sentral at 

den skaper merverdi i form av sysselsetting hos den enkelte gård eller aktør. Utviklingen i 

reiselivet – spesielt i Lofoten – gjør dette til et område det bør satses på. En satsing på 

opplevelser i form av landbruks-relaterte produkter vil for flere kunne gjøre landbruket mer 

robust og bærekraftig. Samtidig utgjør turiststrømmen også en utfordring. Spesielt er dette 

knyttet til matsikkerhet og arealkonflikter. Dette er et område som bør tas alvorlig – og hvor vi 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
ser eksisterende konflikter og et økende konfliktpotensial. Vi tror det er viktig at 

landbruksnæringen er aktivt med i forvaltninger av både areal og lokalsamfunn. Bare ved tett 

samarbeid mellom reiselivsnæring og landbruksnæring vil vi kunne løse fremtidens 

utfordringer. 

25 25 - Stiftelsen Norsk 
hestesenter 

Norge har fire nasjonale hesteraser, dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og norsk 

kaldblod-straver. Alle fire raser er karakterisert som truet, hvorav de tre førstnevnte er plassert 

i kategorien kritisk, i henhold til FAOs kriterier for kategorisering av truede hesteraser. I 

Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2020 er bevaring gjennom bruk identifisert som 

en viktig faktor for å sikre de nasjonale hesterasene for fremtiden. De nasjonale hesterasene er 

betegnet som stødige hester, med et temperament og en størrelse som gjør at de egner seg godt 

i typiske aktiviteter som turistridning og inn på tunetaktiviteter. Norge har gjennom ratifisering 

av Rio-konvensjonen forpliktet seg til å bevare genetisk mangfold, herunder husdyr. De 

nasjonale hesterasene er således en av de husdyrartene som Norge har et spesielt ansvar for. 

 

Regjeringen har med veileder for hest i kommunen signalisert en satsning på hest, dette 

forutsetter forutsigbare rammevilkår og langsiktig planlegging. En slik langsiktig planlegging 

bør også innbefatte et spesielt fokus på de nasjonale hesterasene. Én måte å gjøre dette på er å 

sørge for at tilbyder av tjenester i ulike hesterelaterte aktiviteter har spesielt fokus på å bruke 

raser som er naturlig tilhørende i den enkelte region. 

Norsk hestesenter finner det naturlig at det i alle aktiviteter og driftsformer som mottar 

offentlige tilskudd legges en forventning om at de nasjonale hesterasene skal prioriteres brukt, 

så fremt dette er hensiktsmessig. Dette innebærer at de nasjonale hesterasene (og 

nordlandshest/lyngshest spesielt) bør omtales i ny regional plan for landbruk i Nordland. 
 

Tatt til orientering. 

26 26 - Helgeland 
Regionråd 

VURDERING OG BEGRUNNELSE FOR HØRINGSUTTALELSEN 

- Forslag til visjon for regional plan for nordlandslandbruket kan med fordel omformuleres slik 

at den i større grad bærer preg av å være en visjon framfor et hovedmål for planen. Det er 

viktig at en ikke bare har en visjon, men også er drevet av den. Et bærekraftig og nyskapende 

landbruk er både en politisk og for øvrig korrekt formulering, men som visjon er formuleringen 

vel traust. 

 

- Helgeland Regionråd er skeptisk til å fastsette kjerneområder for landbruket i kommunene. 

Kjerneområder kan gi begrensninger på utviklingsmulighetene for områdene som ikke 

defineres som viktige. For eksempel har Landbruksplan for Alstahaug som hovedmål at 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Det innføres 

forskrift om synliggjøring 

av viktige landbruksareal. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
matproduksjon skal økes med 30 % innen 2030. Regjeringen har signalisert i nylig framlagte 

kommuneproposisjon at regjeringen vil fremme et forslag om forbud mot nydyrking av myr. 

Skal målene om økt matproduksjon lokalt så vel som nasjonalt nås, er det viktig at det hegnes 

om all matjord. 

 

- Nordland har gode naturgitte forutsetninger for hagebruk. Ei satsing på bær- og 

grønnsaksproduksjon i Nordland vil kunne gi gode kortreiste miljøvennlige produkter i tillegg 

til økt sysselsetting. Hagebruk bør føres opp på linje med jordbruk, skogbruk og andre 

landbruksbaserte næringer mht. avgrensing av planen. 

 

- Nordland har gode forutsetninger for å økt produksjon av lokalmat (kortreist mat). Det bør 

gjennomføres en grundig kartlegging/registrering av alle produsentene av lokalmat på sjø og 

land i Nordland. Et løft for lokalmatproduksjonen regionalt kan gjennomføres ved at det 

etableres et felles kompetanse- og utviklingssenter for lokalmat (kortreist mat) i Nordland. 

 

HELGELAND REGIONRÅDS INNSPILL TIL HØRINGEN 

PLANFORSLAG 

- Forslag til visjon kan med fordel omformuleres slik at den i større grad bærer preg av å være 

en visjon framfor et hovedmål for planen. 

- Hagebruk bør føres opp på linje med jordbruk, skogbruk og andre landbruksbaserte næringer. 

- Helgeland Regionråd er skeptisk til å fastsette kjerneområder for landbruket i kommunene. 

Kjerneområder kan gi begrensninger på utviklingsmulighetene for områdene som ikke 

defineres som viktige. 

 

HANDLINGSPROGRAM 

- Kulturlandskapet bør gis et eget punkt i handlingsprogrammet. Kulturlandskapet er særs 

viktig for reiselivet og trivselen hos lokalbefolkningen i Nordland. 

- Forproduksjon til husdyr og oppdrettsfisk av nordnorsk trevirke bør være ei konkret satsing 

under punktet sirkulær økonomi og ny teknologi. I dag er det norske oppdretts- og 

husdyrindustrien i stor grad avhengig av importerte planteingredienser. Norge har begrenset 

areal for å dyrke mat og forressurser, men har store naturlige bioressurser som skog, gress, 

makroalger og  medprodukter fra fisk, dyr og planter som kan danne grunnlag for produksjon 

av for. 

- Det bør legges til rette for ei etablering av et felles kompetanse- og utviklingssenter for 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
lokalmat (kortreist mat) i Nordland. 

 

27 27 - Vefsn 
kommune 

1. Visjon, mål og strategier  

 

a) Vefsn kommune støtter planens forslag til visjon, mål og strategier. Tradisjonell 

landbruksproduksjon i Nordland er en betydelig næring, og plan med tilhørende 

handlingsprogram vil synliggjøre sysselsettingseffekten og verdiskapinga som landbruket 

representerer både direkte og indirekte.  

 

b) Forbedringsmuligheter innen dagens sterke næringsområde kan være økt fokus på 

beitenæringene og jordleieavtaler.  

 

Nordland har store utmarksressurser som ikke blir utnyttet på grunn av utfordringer med tap av 

sau og rein på utmarksbeite forårsaket av freda rovdyr. Rovviltforvaltning er i denne 

sammenheng et sentralt tema og Forslag til landbruksplan 2018-2030 burde også inneholdt 

tema om rovviltforvaltning.  

Eiendomsstrukturen i Nordland består av mange små eiendommer og de fleste som satser på 

driftsutbygging baserer seg på mye leiejord. Oppfølging av lovpålagt driveplikt, gode 

jordleieavtaler og fordeling av jord mellom aktørene bør få større fokus og være en del av 

handlingsplanen.  

c) Nye næringsområder som suplement til tradisjonell landbruksproduksjon må utvikles, men 

ikke på bekostning av det tradisjonelle landbruket. Det bør være et potensiale og legges til rette 

for å etablere nye næringsområder i tilknytning til tradisjonell landbruksdrift. Nye 

næringsområder kan være være gårdsturisme, videreforedling og opplevelsesbaserte tilbud.  

 

2. Handlingsprogrammet viser til at naturbruksskolene skal utvikles som kompetansesenter for 

framtidas næringer. For Mosjøen videregående skole avd Marka ønsker man å utvikle skolen 

som kompetansesenter med utgangspunkt i skolens sterke posisjon innen lokalmat.  

 

Mosjøen videregående skole avd marka har som eneste skole i Nordland satset og investert i 

simulator for opplæring på hogstmaskin og lastetraktor. Det er også etablert et godt samarbeid 

med skogsmaskinentreprenører i Nordland. Plandokument og handlingsplan må inneholde et 

avsnitt om at Mosjøen videregående skole avdeling Marka skal utvikles som kompetansesenter 

for primærskogbruket i Nordland. Mosjøen videregående skole avdeling Marka, 

 

 

 

 

 

 
Ivaretatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delvis hensyntatt ved at 

det er definert at skolene 

skal være 

kompetansesenter for det 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
næringsorganiasjoner og næringsaktører vil bli viktige for gjennomføringa, slik at det bygges 

opp kompetanse på området.  

3. Arealforvaltning:  

Vefsn kommune støtter planprogram og handlingsplan som legger legger opp til en streng 

jordvernpolitikk som er i henhold til nasjonale føringer. Videre er det positivt at det skal 

utarbeides retningslinjer slik at rapporteringen for blant annet omdisponering av dyrket mark 

forbedres.  

Regional planretningslinje om kjerneområde for landbruk:  

Vefsn kommune støtter alternativ 2. En planretningslinje kan sette vilkår om at kommunene 

selv definerer og fastsetter kjerneområde for landbruk, eksempelvis i forbindelse med rullering 

av kommuneplanens arealdel. Manglende oppfølging av regional planretningslinje kan danne 

grunnlag for at det fremmes regional innsigelse til kommunale planer. 

 

framtidige landbruket 

(jordbruk og skogbruk). 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 
 

 

Tatt til følge. Det innføres 

planretningslinje om 

synliggjøring av viktige 

landbruksareal. 

28 28 - Hemnes 
kommune 

Målsetninger og visjoner i planutkastet er generelle og lite kontroversielle, men kan med fordel 

gjøres mer kortfattede og konkrete. I planutkastet er det et sterkt fokus på forskning, utvikling 

og kompetansehevning, noe som er viktig for å møte fremtidige utfordringer i næringen. 

Kommunen ser derfor svært positivt på dette. Planen legger stor vekt på nettverksbygging og 

samarbeid på tvers av næringer.  Kommunen ser helt klart verdiene av dette, både innenfor 

tradisjonelle produksjoner og ulike tilleggsnæringer. 

 

Koblingen mellom forvaltning av kulturlandskap og bla. reiseliv er også positivt, men når en 

ser dette i sammenheng med øvrig situasjonsbeskrivelse, mål og strategier vises noen åpenbare 

svakheter i planutkastet. Dette går på situasjonen i de grovforbaserte produksjonene, her er det 

et åpenbart sprik mellom målsetninger og strategier. Strukturendringer og endret driftsform i 

melkeproduksjon har ført til vesentlig mindre beitebruk. Dette er i liten grad berørt i 

planutkastet. I situasjonsbeskrivelsen står det at klima, eiendomsstruktur og utformingen av 

landskapet er med på å definere rammevilkårene i næringen, og at stordriftsfordeler man kan 

oppnå i andre deler av landet, blir ofte stordriftsulemper under våre forhold. 

 

Strukturendringene genererer i tillegg overproduksjon. Det er også en klar sammenheng 

mellom strukturendring og leiejordproblematikk. Når jordbruksarealer blir bortleid går 

marginale arealer ut av bruk, noe som på sikt gir en betydelig arealavgang. Likevel er det lite i 

planen som peker ut strategier for utvikling på små og mellomstore husdyrbruk. Det finnes en 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Målene er på overordnet 

nivå, strategiene skal bidra 

til måloppnåelse innen 

grovforbasert produksjon, 

så vel som annen 

produksjon. 

 

 

Ikke tatt til følge. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
rekke eksempler på at det er mulig å skape lønnsomhet på slike bruk, men flaskehalsen er å 

gjennomføre nødvendige investeringer til fornying av bygningsmasse og øvrig driftsapparat. 

På den annen side vil også en omlegging av tilskudd som i større grad tilgodeser slike bruk 

være av vesentlig betydning dette gjelder både tilskudd til investeringer gjennom Innovasjon 

Norge og produksjonstilskudd til løpende drift. Selv om fylkeskommunen ikke er ansvarlig for 

nasjonale virkemidler, bør likevel fylkeskommunen ha klare holdninger til dette i sitt planverk. 

 

Et annet tema hvor det savnes en klarere holdning er innen rovdyrproblematikken. Her vises 

det til at ansvaret for dette ligger under rovviltnemdene. I situasjonsbeskrivelsen vises det til at 

det finnes betydelige arealer i fylket hvor rovdyr ikke er noe problem. Her må det presiseres at 

en finner minst like aktiv beitenæring her på Indre Helgeland som i rovdyrfrie områder i 

Lofoten og Vesterålen. 

 

Et annet emne som virker mangelfullt er satsing på primærskogbruket. Det 

er riktignok beskrevet i selve planutkastet, men er fraværende i handlingsplanen. Her er det 

viktig at behovet for langsiktige investeringer i infrastruktur og skogkultur utover oppfyllelse 

av foryngelsesplikt blir presisert. 

 

Arealforvaltning (både i plan og handlingsprogram). 

Planutkastet er det klare målsetninger på arealbruk og jordvern. Dette er det grunn til å se 

positivt på. Å fastsette kjerneområder for landbruk er i tråd med nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging. Kjerneområder kommunene fastsetter i arealplanen er 

styrende for arealforvaltningen i planperioden. Det er avgjørende at kjerneområder gis et 

tydelig og utvetydig innhold. Blant annet bør det tydelig framgå hva som skiller dem fra øvrige 

LNFR-områder. 

I følge planutkastet bør ikke disse arealene avgrenses til kun å gjelde innmark, men også 

omfatte viktige områder for skogbruk og utmarksbeite. Brukerinteressene i utmarka er ikke 

entydige. Derfor bør retningslinjer for kjerneområder så langt det er mulig fastsette grenser for 

ulike interesser. Ved å innlemme skogarealer og utmarksbeite risikerer man at kjerneområdene 

blir så omfattende at de tømmes for innhold. Det kan også være en grunn til bekymring over 

hvilke prioriteringer som blir gjort utenom kjerneområdene. På den annen side vil 

kjerneområde landbruk være viktig i områder med stort press på arealene. også ved avveining 

mellom fritidsbebyggelse/beitebruk i utmark. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

Alle satsinger kan ikke 

følges opp med tiltak år 1. 

Må tas inn ved rulleringer 

av handlingsprogrammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Det innføres 

planretningslinje om 

synliggjøring av viktige 

landbruksareal. 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 

29 29 - Hamarøy og 
Tysfjord bondelag 

En vesentlig del for å lykkes med landbruk i Nordland og spesielt i de kommunene der 

landbruket har vært kombinasjonsbruk, enten med fiske eller annet arbeid, er å få gjort noe 

med bruksstrukturen. I utgangspunktet er det mange små gårder, lite areal som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til drivverdige gårder. Leiejord er et hovedproblem for å få til god 

bruksstruktur og et landbruk tilpasset dagens krav. Masse leiejord, eiere som er lite villige til å 

selge fordi de ønsker å bruke hus og tun som feriested. Det trengs vilje og lovverk slik at en 

ved overdragelse av eiendom kan få fradelt hus og tun og selge jorda som tilleggsjord. Det må 

tilrettelegges bedre slik at ved overdragelse av landbrukseiendom er det enkelt å få fradelt tomt 

til kårhus, bolighus til den eldre generasjon. Tilrettelegging for flere dyr i utmarka og bruk av 

denne, mange private eiere av utmarka, hyttefolk og andre som ikke ønsker dyr, bjeller og skit 

på stier og hyttetrapper begrenser muligheten for å bruke utmarka. Gjerdeproblematikk, hele 

grender som er slutta med husdyrhold, ingen vedlikehold av gjerder vanskeliggjør bruken av 

utmarka i flere områder med dyr som trekker ned i bebyggelse og på innmark. 

Nordland trenger gode virkemiddel for å stoppe nedgangen i bruk spesielt i de mindre sterke 

landbrukskommunene. Ønske om å øke med storfe, men det må tilrettelegges og gis mulighet 

både til beite i utmarka og kjøp av gårder. 

Tatt til orientering. 

30 30 - 
Dyrevernalliansen 

Kjøttforbruket må ned, og forbrukerne må få mulighet til å velge mat fra dyr med bedre 

dyrevelferd. Når det gjelder pelsdyr, arbeider Dyrevernalliansen for en politisk styrt avvikling 

innen 2025. Nasjonal målsetting om god dyrevelferd. God dyrevelferd er nevnt av en samlet 

Næringskomité som et mål for norsk landbruk (et av fire punkter under "bærekraftig 

landbruk"). Vi foreslår at det legges til under oppramsingen av mål i pkt. 7.1:"Bedre 

dyrevelferd".  

 

Kompetanse og rekruttering – pelsdyroppdrett 

Som fylkeskommunen er kjent med inneholder regjeringserklæringen mellom Høyre, 

Fremskrittspartiet og Venstre en målsetting om å avvikle pelsdyroppdrettet i Norge innen 

2025. Regjeringen vil kompensere avviklingen for pelsdyroppdretterne. Utredningen av 

hvordan dette skal foregå, starter allerede i 2018. Det er tre pelsdyrfarmer igjen i Nordland 

fylke. Vi foreslår at det nevnes i planen at disse farmene vil inngå i regjeringens 

avviklingsplan. Det kan i denne sammenheng være mulig at de aktuelle pelsdyroppdretterne 

må rekrutteres inn i annen landbruksnæring. Dette vil blant annet avhenge av ressursene på det 

enkelte bruket og oppdretterens kompetanse og ønsker. 

 

Vi foreslår at det legges til under kap. 8.1 et avsnitt der det fastslås som målsetting: 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
"Pelsdyroppdrett bidrar ikke til matproduksjonen. Regjeringen har vedtatt å avvikle norsk 

pelsdyroppdrett. For Nordlands del betyr dette at tre pelsdyrfarmer avvikles innen 2025. Det er 

et mål at disse får veiledning av fylkeskommune eller kommune til å omstille til annen 

virksomhet på bruket hvis de ønsker det." 

 

Klimanøytralt landbruk – økt planteproduksjon 

Det er bra at planen i pkt. 5.1 gjennomgår muligheter for økt planteproduksjon. Et mer 

klimavennlig landbruk kan anses som en forutsetning for bedre dyrevelferd. Økt konsum og 

produksjon av plantebasert mat vil kunne gi mulighet for en utvikling der kjøtt spises i mindre 

volum og sjeldnere, og selges til moderat høyere pris. Dette vil gi grunnlag for investering i 

bedre dyrevelferd (se under om volumproduksjon). Undersøkelser viser at matproduksjonen på 

norske arealer kan økes ved omlegging. "Ved å legge om dyrkingen mot energi- og/eller 

proteinrike vekster, ta i bruk dyrket mark som nå er ute av produksjon, samt agronomisk 

optimale vekstskifter, kan matproduksjonen målt som energi og protein på dagen dyrkede areal 

økes med om lag 16 prosent", skriver forfatterne i rapporten "Økt matproduksjon på norske 

arealer". Vi støtter målsettingen i pkt. 8.1. "Økt produksjon av grønnsaker og bær er viktig ut 

fra et bærekraftperspektiv." 

 

Volumproduksjon – kjøtt og melk 

Planen pkt. 3.2.2 nevner at jordbruket i Nordland i dag er knyttet til volumproduksjon, 

vesentlig for melk og rødt kjøtt. Volumproduksjon drives vanligvis på nivå med 

minimumskravene i offentlig regelverk. Kjennetegn er avl for høy avdrott og lite areal, begge 

deler av hensyn til kostnadseffektivitet. Disse rammebetingelsene er ikke ønskelige sett i 

forhold til dyrevelferden. Hold av dyr på bås, i bur eller i trange binger medfører svært liten 

bevegelsesfrihet. Dyr kan ha problemer med å innta normale kroppsstillinger, få mosjonert, ha 

sosial adferd og opprettholde tilstrekkelig sosial avstand til andre individer. Å være oppstallet 

for trangt i et stimulifattig levemiljø kan føre til at dyra plager hverandre. For å oppnå en 

rasjonell produksjon, sorteres ofte produksjonsdyra i grupper etter kriterier som alder, størrelse 

og kjønn. Mødre blir dermed adskilt fra avkommet sitt og ukjente dyr blir blandet med 

hverandre. Dette får negative konsekvenser for trygghetsfølelse, adferdsutviklingen til det 

enkelte dyret og for det sosiale samspillet i flokken. Et eksempel er problemet med fjørhakking 

hos verpehøner, som blant annet kan forklares med at de har vokst opp uten voksne høner 

tilstede. 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Økt besetningsstørrelse kan ha både positive og negative effekter på tilsynet. I større 

besetninger er produksjonen ofte mer industrialisert, som innebærer at tekniske systemer i 

større grad har erstattet den daglige kontakten mellom røkteren og dyra. Samtidig gir 

datasystemene tilgang til systematiske registreringer for mer profesjonell helseoppfølging. 

Mindre menneskelig kontakt fører imidlertid til at dyra er mer fryktsomme i situasjoner hvor 

de skal håndteres, for eksempel under transport og slakting. Det finnes imidlertid eksempler på 

foregangsbønder som tilbyr dyrene betydelig bedre velferd gjennom tilpasninger i driften. Det 

kan være tiltak som bygninger som gir dyrene bedre mulighet for bevegelse (f.eks. kaldfjøs for 

småfe), bruk av ekstensive raser eller andre tiltak. Fylket bør stimulere til flere 

foregangsbønder av denne typen, og bidra til at de eksisterende fortsetter driften og sprer sin 

kompetanse. Dette punktet er også følgelig relevant under kapittelet om kompetanse. Det 

harmonerer også godt med eksisterende omtale av kommunikasjon om dyrevelferd ut mot 

forbrukere. 

 

Vi foreslår å legge til under pkt. 8.1: "Det er et mål å støtte opp under primærproduksjon med 

bedre dyrevelferd enn minimumskravene i offentlig regelverk." Vi foreslår å stryke denne 

setningen under samme punkt: "Andre har spesialisert seg på «bulkproduksjon» og gjennom 

bruk av ny teknologi og kostnadseffektiv drift, leverer de kvalitet på høyeste nivå". Det er 

uklart hva som ligger i "kvalitet på høyeste nivå", og måler fremstår ikke forenlig med krav til 

god dyrevelferd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delvis tatt til følge.  

Innarbeidet tekst om 

dyrevelferd i kap. 3.1. 

31 31 - NIBIO Bruk og bevaring av særnorske hesteraser 

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut en nasjonal veileder med tittel: «Hesten som 

ressurs. 

Lokal næringsutvikling». 25.05.18. Regjeringen.no skriver: «Veiledningen kan være et viktig 

verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv. Den er spesielt rettet mot landets 

kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og 

fordi 

kommunen er aktuelle som kjøper av hestebaserte tjenester. Med dette verktøyet styrker 

Regjeringen hesteholdet til det beste for hele samfunnet, og bidrar til å legge til rette for 

næringsutvikling og verdiskapning i kommunene». Veilederen påpeker at de norske 

hesterasene kan være med og forsterke lokal og regional identitet. 

 

Regional landbruksplan for Nordland bør være framtidsretta og konkret nok til at den kan 

brukes 

 

Tatt til orientering. 
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Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
aktivt som et verktøy i mange år framover. Nordlandshest/Lyngshest er en utrydningstruet, 

men 

frisk og hardfør hesterase tilpasset klima, topografi og ressursgrunnlaget i Nordland. Dette er 

nevnt i planforslaget, og det er veldig positivt. Vi mener at det i regional landbruksplan bør 

legges 

spesielt til rette for bruk av hest i landbruket, da særlig for «inn-på-tunet» aktiviteter og 

opplevelsesbasert reiseliv. For at kommuner og fylkeskommunen skal støtte foretak med slik 

hestebasert næring, bør en oppfordre til at det benyttes nasjonale hesteraser. Kun ved utstrakt 

bruk, markedsføring og fokus fra forvaltningen på utrydningstruede raser kan disse bevares. 

Nordlandshest/Lyngshest er utmerket til opplevelsesbasert reiseliv, og det finnes ingen grunn 

til at 

rasen skal bli utkonkurrert av importerte raser som for eksempel islandshest. Gjennom flere 

samarbeidsprosjekter har NIBIO bidratt til å samle erfaringer og utarbeide en veileder for bruk 

av nasjonale hesteraser i turisme.  

 

I Landbruks- og matdepartementets strategi: «Opplevingar for ein kvar smak. Strategi for 

reiseliv 

basert på landbruket og reindrifta sine ressursar» s. 33. sies det at: «Det er moglegheiter for å 

utvikle spanande opplevingsprodukt kring dei nasjonale hesterasane. Norske hesterasar kan 

vere 

med å forsterke lokal og regional identitet og skape gode historier og opplevingar. Dei norske 

hesterasane har eit roleg gemytt og kan difor vere godt egna til aktivitetar i både sports- og 

fritidssamanheng. Personar med nedsett funksjonsevne kan ha stort utbytte av ulike aktivitetar 

med hest». 

Igjen viser regjeringen at norske hesteraser har en verdi, forankret i lokal kultur og regional 

landbruksvirksomhet gjennom mange hundre år. Hestens rolle som den viktigste ansatte i 

hestebasert terapi, inn-på-tunet aktiviteter og opplevelsesbasert reiseliv bør komme bedre fram 

i 

regional landbruksplan. Hesten må være en viktig del av landbruket i Nordland, på lik linje 

med 

storfe og sau. 

 

Bedrifter som ønsker å starte opp med slike tilbud møter uforholdsmessig motbør ved søknader 

om 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
økonomisk støtte fra for eksempel Innovasjon Norge. Når regjeringen viser engasjement for 

hesten 

i sine strategier, bør den også her nevnes mer entydig som en viktig landbruksarbeider og 

bidragsyter til både bygdenæringer, tilleggsnæringer og rekruttering av kvinner i landbruket. 

Hvis 

det skal være liv laga å drive med hestebasert næringsutvikling i Nordland bør det være en 

overordnet strategi også i Nordland Fylkeskommune for hvordan dette skal støttes opp om. 

I handlingsplanen under overskriften «Utvikle nye produkter, tjenester og opplevelser» (s4) 

foreslår vi følgende tekst: «Det skal legges til rette for at hesten blir en del av 

landbruksnæringen i Nordland. Det oppfordres til bruk av de nasjonale hesterasene fjordhest, 

dølahest og nordlandshest/lyngshest i hestebaserte aktiviteter. I Nordland kan særlig 

nordlandshest/lyngshest bidra med å forsterke regional identitet og skape gode historier og 

opplevelser. Bedrifter som ønsker offentlig støtte til hestebaserte aktiviteter i Nordland skal 

oppfordres til å ha minst en hest av de nasjonale hesterasene i sine tilbud.» 

FoU 

Det er svært gledelig at det fortsatt skal legges til rette for møteplasser mellom næring, 

forvaltning og forskningsinstitusjoner i fylket. NIBIO vi bidra til å løse eventuelle utfordringer 

i landbruket i Nordland ved produksjon av forskningsbasert kunnskap. NIBIO sin 

tilstedeværelse i Nordland vil være viktig for å kunne skaffe slik forskningsbasert kunnskap 

som er tilpasset regionens behov og klimamessige utfordringer. NIBIO Tjøtta har tilgang til 

forsøksfasiliteter, dyrkingsarealer, laboratorium og husdyr som kan brukes til 

landbruksnæringens beste, også i fremtiden. 

På s. 29 i Planforslaget er det satt inn en oversikt over forskningsinstitusjoner innen landbruket 

i Nordland (i grønn ramme). Vi mener at teksten ikke er beskrivende for NIBIO Tjøtta sin 

hovedvirksomhet i dag og ønsker følgende tekst satt inn i stedet: «NIBIO Tjøtta har FoU-

oppgaver innen de tre fagområdene fôr og husdyr, kulturlandskap og biomangfold samt 

utmarksressurser og næringsutvikling. Forskningsstasjonen har et godt utstyrt laboratorium, 

bl.a. med utstyr for måling av metangassutslipp fra drøvtyggere. I tillegg finnes et eget 

forsøksfjøs for sau hvor det utføres atferds- og fôringsforsøk. Det gjennomføres også mange 

ulike markforsøk, med forsøksutstyr for både gras og åkervekster». NIBIO Bodø dekker Nord-

Norge når det gjelder driftsgranskinger, økonomiforsøk, dekningsbidragskalkyler og Handbok 

for driftsplanlegging. NIBIO Bodø har også FoU-oppgaver innen akvatisk planteproduksjon og 

innehar et marint laboratorium for forskning på makroalger og andre marine organismer.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

 

Er omtalt i kap. 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge.  

Teksten er innarbeidet i 

kap. 9.1 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 

Bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi 

Det er svært gledelig at NIBIO er tatt med i handlingsplanens visjoner for etablering av et 

blågrønt innovasjonssenter i Nordland. Det er også bra at NIBIO er nevnt i siste kapittel i 

handlingsplanen under satsing på utvikling av bioenergi. De tre siste avsnittene (s. 5-6) er 

imidlertid delvis overlappende og bør omformuleres. Vi ønsker følgende tekst: 

«En overgang til bioenergi vil gjøre landbruket mer miljøvennlig og vil medvirke til å nå 

nasjonale klimamål. Det er derfor et mål å øke bruken av bioenergi i fylket og det skal satses 

på utvikling og utprøving av ulike former for bioenergi. 

Bioenergiproduksjon kan være en viktig varestrøm fra skogsdrifta i fylket. Det er ønskelig at 

det etableres flere gårdsvarmeanlegg og flere varmesalgsanlegg for bioenergi på gårdene og i 

fylket (Enova, IN, faglag). 

Husdyrgjødsel og annet organisk landbruksavfall er godt egnet til produksjon av biogass. 

Samtidig bidrar dette til å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Tilsetning av f.eks. 

våtorganisk avfall fra husholdninger øker biogassproduksjonen vesentlig. Etablering av et 

biogassanlegg i fylket som utnytter råvareressurser fra blågrønn sektor er et mål, hvor en 

kombinasjon av husdyrgjødsel, våtorganisk avfall og restråstoffer fra fiskeri- og 

oppdrettsnæring benyttes (NIBIO, LetSea, SHMIL, Elkem m.fl.)». 

 

 

 

Delvis tatt til følge. Tatt 

inn tekst i kap. 6.2.3 og 

omformulert teksten på to 

tiltak i 

handlingsprogrammet, 

under landbruk og 

samfunn. 

32 32 - Nesna 
kommune 

Uttalelsen tar utgangspunkt i rekrutteringsutfordringene landbruket har, og prøver å se nye 

muligheter gjennom rekruttering av innvandrere og flyktninger. Vi ønsker at følgende punkter 

tas hensyn til i planen: 

 

1.Kartlegge rekrutteringsbehov. 

Forslaget til plan og kunnskapsgrunnlaget til planen mangler analyse og behovsbeskrivelse av 

rekrutteringsbehovet i landbruket i årene framover. Selv om det i planen påpekes at det er store 

rekrutteringsproblemer i landbruket, er det ikke tall eller mer konkrete beskrivelser av det 

reelle behovet. Det kan tyde på at en egentlig ikke vet. Det er vanskelig å sette inn gode tiltak 

for økt rekruttering hvis en ikke kjenner omfang av utfordringen. Det er både 

rekrutteringsutfordringer knyttet til det å eie/leie/drive gård, det er rekrutteringsutfordringer til 

utdanning av flere agronomer, men det er også betydelige rekrutteringsutfordringer til jobber 

som avløsere, praktiske bidragsytere og sesongarbeidskraft. Skogbruk har egne utfordringer. I 

tiltaksplanen må det derfor tas inn et punkt om å få kartlagt det faktiske rekrutteringsbehovet 

fram mot 2030. 

 

2.Flyktninger og deres muligheter i landbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. Dette 

kan/bør den enkelte 

kommune kartlegge sjøl. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
Det foreslås at følgende problemstilling tas inn som et eget avsnitt i planens kapittel 6.3: 

Mange flyktninger kommer til Norge med bakgrunn i landbruk, og mange er flinke 

jordbrukere, selv om deres erfaringer på mange områder skiller seg ut fra ungdom som er vokst 

opp på en norsk gård. Både behovet for mer arbeidskraft, og flyktningenes behov for praktisk 

rettet arbeid både i opplæring og yrke tilsier at en i større grad bør tilrettelegge for 

arbeidspraksis, språkpraksis og sysselsetting målrettet mot flyktningene. Landbruk er også en 

viktig kulturbærer, hvor nye landsmenn kan lære mye om norsk hverdagskultur, 

mattradisjoner, byggeskikk, turmiljø etc, og gården bør brukes mer til slik opplæring. Spesielt i 

små distriktskommuner hvor landbruket er en viktig del av sysselsettingen og grunnlag for 

bosetting, bør kommunene legge til rette for slikt praksis. 

 

3. Nye oppgaver for landbruket. 

Mange bønder i Nordland har vært tidlig ute og flinke til å knytte nye oppgaver til gården som 

både styrker inntjening og sysselsetting og blir viktig tillegg til basisproduksjon. Nye oppgaver 

kan også gi nye grupper jobb. På seminaret i Mosjøen jobbet en gruppe spesielt med nye 

oppgaver og Inn på tunet-ideer, og de foreslo bl.a. Landbruksnæringen bør knyttes nært til 

nærings- og grundermiljøet nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Ta i bruk kunnskap og tradisjoner som innvandrere og flyktninger bringer med seg og 

derigjennom utvikle nye produkter, eks. sopp/tørking av sopp, bær, plukking, urter, 

kjøttforedling Skogrydding, bringe gjengrodde landskap tilbake. Inn på tunet – salg av 

velferdstjenester som språkopplæring, arbeidstrening og familieaktiviteter. 

Hyttemarkedet – brøyting, snømåking, plenklipping, handling, varelevering mm. 

For å sikre at slike oppgaver /tjenester fører til reell økt verdiskapningi landbruket må en ta 

betalt for slike jobber og dokumentere den tiden man bruker. Dette bør medtas i punktet 

Utvikle nye tjenester og produkter i handlingsplanen, og det bør omtales hvordan en kan jobbe 

mer målerettet mot realisering. 

 

4. Naturbrukskolene og flyktninger/innvandrere. 

Under punktet om naturbrukskolene i handlingsprogrammet bør følgende tas 

med sammenliknet med andre yrkesfag er det påfallende få elever fra innvandrergurppen som 

velger naturbruk. Det er et mål å øke denne andelen, og rekrutteringstiltak må derfor rettes mer 

inn mot de miljøene hvor innvandrere og flyktningungdom befinner seg. Det er også behov for 

å kvalifisere naturbrukskolene ytterligere i modulopplæring, sertifiseringskurs, avløserkurs mm 

rettet spesielt mot innvandrerguppen – både ungdom og unge voksne. Denne uttalelsen tar 

 

Tatt til følge. Tekst 

innarbeidet i kap. 9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. Dette 

anses som allerede 

ivaretatt i planen, spesielt i 

kap. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. Kan ev 

vurderes i rullering av 

handlingsprogrammet. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
utgangspunkt i erfaringene fra Handnesøyprosjektet, og de meninger og ideer som kom fram 

på seminar med i alt 50 næringsaktører, avholdt i Mosjøen 29. og 30. januar d.å. 

33 33 - Vestvågøy 
næringsforum 

1. Vestvågøy kommune er en av de største landbrukskommunene i Nord Norge og Vestvågøy 

er vertskommune for landsdelens eneste private slakteri. Lofotlam og Lofoten Mat SA er 

bedriftsnettverk med rimelig stor produksjon og profilering (markedsføring) av lokal mat og 

lokale produkter, basert på lokale råstoffer. Bedriftsnettverkene har etter hvert oppnådd både 

nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og er eksempler til etterfølgelse for andre deler av 

landbruket i Nordland. I denne utviklingen har Lofoten Matpark, med en meget aktiv 

landbruksrådgivning, vært en viktig samarbeidspartner og pådriver. Den kompetanse i 

matproduksjon, inkludert rådgivning til aktuelle produsenter, som er opparbeidet og utviklet 

her, må synliggjøres bedre i plandokumentet og markedsføres/benyttes i et langt bredere 

geografisk område enn hittil. 

 

2. Vest-Lofoten videregående skole har et bredt fagmiljø både innenfor naturbruk og restaurant 

og matfag, med utdanning av næringsaktører til flere ledd i matkjeden. Dette utdannings- og 

kompetansemiljøet er ikke nevnt i planforslaget og må innarbeides i det endelige dokumentet. 

Ikke tatt til følge. Kan 

ikke ta inn alle aktører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Vest-

Lofoten og Meløy vgs 

nevnes nå i kap. 9.1 og 

setning tatt inn om Vest-

Lofoten vgs. 

34 34 - Fylkesmannen i 
Nordland 

I utsendt handlingsprogram er det noe vanskelig å få god nok oversikt over foreslåtte tiltak. 

Ansvarlige aktører er forslått for hvert tiltak. For tiltak med flere aktører framkommer det ikke 

hvem som har hovedansvar for tiltaket. Det vil være mer oversiktlig om tiltakene settes opp i 

en tabell der det kommer fram hvem som har hovedansvar og hvem som er samarbeidspartnere 

på de ulike tiltakene. 

Fylkesmannen mener at handlingsprogrammet må ha en årlig gjennomgang med tanke på 

rullering av tiltak. Fylkesmannen ønsker å bli involvert i denne rulleringen. 

I høringsforslaget til regional plan for landbruk er det beskrevet flere områder der det i 

handlingsprogrammet ikke er foreslått tiltak for å oppnå ønsket utvikling. Vi er enig i at alt 

ikke kan inn i første års handlingsprogram, men mener at det er viktig at dette sees på ved 

rullering. For eksempel er det ingen tiltak i handlingsprogrammet rettet mot rekruttering til 

næringa, eiendomsoverdragelser og generasjonsskifter. 

Kommentarer direkte til de enkelte tiltakene i handlingsprogram 

Punktet: arealforvaltning 

Her foreslår vi følgende tiltak som erstatter de tiltakene som står under punktet: 

- Kommuner med betydelig landbruksaktivitet må synliggjøre hensynssoner for 

Tatt til følge. 

Handlingsprogrammet 

endret til tabellform. 

 

 

 

Rullering vurderes årlig. 

FM er selvsagt med i dette 

arbeidet. 

 

 

 

 

Tatt delvis til følge. 

Kommunene skal 

synliggjøre viktige 
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Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
landbruk i kommuneplanens arealdel. Lokal landbruksforvaltning bør også involveres i 

utarbeidelsen av slike hensynssoner. Ansvarlig: Kommunene 

- Alternative utbyggingsområder må vurderes i planer der dyrka jord foreslås 

omdisponert, i tillegg til at det lages et arealregnskap. Ansvarlig: kommunene 

 

 

- Jordflytting bør være siste utvei i forbindelse med utbygging. Ansvarlig: Kommunene 

 

 

- Det skal arbeides med å bedre kommunenes rapporter på landbruksområdet i 

KOSTRA. Ansvarlig FM, samarbeidspartner: NFK 

- Landbruksvekst bør primært skje i områder med dyrkbar mineraljord. Ansvarlig: 

Kommunene 

 

Punktet: kunnskapsbygging og læring på tvers 

Underpunkt kompetanseheving: 

Forslag til nytt tiltak: 

- For å oppnå målsettingen om økt matproduksjon bør det utvikles en målrettet satsing 

for å imøtekomme næringas behov for kompetanseheving og kunnskap om innovasjon 

og entreprenørskap. Ansvar: FM, samarbeidspartnere: NFK og faglag. 

Forslag til ny formulering på første tiltak under punktet: 

- Det må informeres til kommunale politikere og planleggere om landbrukets betydning. 

Ansvarlig: FM, samarbeidspartnere: KS og faglag 

Underpunkt FoU 

Her er det et punkt som heter: 

- «Det skal også jobbes for å få flere Skattefunnprosjekt i landbruket det FM står som 

eneste ansvarlig». Tiltaket er greit, men Fylkesmannen kan ikke stå som ansvarlig. 

- Siste tiltaket under FoU overskriften foreslår vi omformet til: For å sikre at 

utfordringer for landbruket i fylket som kan løses gjennom forskning prioriteres, bør 

det legges til rette for møteplasser for aktuelle aktører fra næring, forskning og 

forvaltning i fylket. – FM kan stå som ansvarlig 

Underpunkt nettverk og arenabygging: 

Forslag til ny formulering på tiltak fire: 

- Det er ønskelig å få etablert flere småskala slakteri/gårdsslakteri og få etablert 

landbruksområder og 

hensynssoner er et 

alternativ.  

 

 

 

Tas ev. med i rulleringen 

av de arealpolitiske 

retningslinjene. 

 

Tatt til følge. Endret 

ordlyden i tiltaket. 

Ikke tatt til følge. Ikke tatt 

inn som tiltak, men blir 

vurdert i rullering av de 

arealpolitiske 

retningslinjene. 

 

Tatt til følge. 

 

 

 

Ikke tatt til følge. Ingen 

ville ta hovedansvar for 

tiltaket. 

 

Tatt til følge. Tiltaket tatt 

ut av handlings-

programmet. 

 

Tatt til orientering. 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
samarbeid mellom disse. Muligheten til å få etablert mobile slakteri i fylket bør 

utredes. Ansvarlig: FM, samarbeidspartner IN 

Punktet: Utvikle merkevarer, flere bearbeidede produkter og kunnskapsbaserte tjenester og 

opplevelser 

Første tiltak foreslås endres til: 

- Mulighetene for å etablere bygdeservice gjøres kjent. Det bør mobiliseres for at det 

blir etablert flere bygdeservicelag i fylket. 

Punktet: utvikle nye produkter, tjenester og opplevelser 

- Tredje avsnitt: det er behov for å bygge kompetanse hos kjøper om IPT-tilbudet på 

gårdene og å bevisstgjøre markedet. FM kan stå som ansvarlig, samarbeidspartnere: 

kommuner og NAV 

Forslag til nytt tiltak: 

- Det skal arbeides for at det etableres flere tilbydere på opplevelsesproduksjon innenfor 

lokalmat og reiseliv og at eksisterende tilbydere videreutvikler sine 

opplevelsesprodukter. Ansvarlig: FM, samarbeidspartnere IN, kommuner og faglag. 

Punktet: skape markedsmuligheter for Nordlands landbruksprodukter 

Urbant landbruk - forslag til ny tekstformulering: 

- For å kartlegge interesse og utvikle muligheter som finnes innen urbant og bynært 

landbruk skal det gjennomføres ulike tiltak i samarbeid med aktuelle miljøer og 

kommuner i fylket. FM kan stå som ansvarlig for dette tiltaket, samarbeidspartnere: 

interesserte kommuner og andre aktuelle interesserte aktører. 

Punkt utvikle bærekraftige løsninger gjennom sirkulær økonomi og ta i bruk ny teknologi: 

- Andre avsnitt: FM ønsker å stå som en samarbeidspartner 

- Tredje avsnitt: FM ønsker å stå som samarbeidspartner. 

Forslag til nytt tiltak: 

- Når Nordland fylkeskommune utlyser nye samferdselskontrakter skal krav om bruk av 

biogass vurderes. 

 

Kommentarer til planforslag: 

I planforslaget legges det opp til at planretningslinjer om hensynssoner skal innarbeides i 

fylkeskommunens arealpolitiske retningslinjer. Dette er fornuftig, men det bør også være med 

en tilsvarende retningslinje i Regional plan for landbruk. 

I kapittel 10 må det fremkomme tydeligere at man i Nordland skal arbeide med å begrense 

nedbygging av det dyrka og dyrka jord. Dette som følge av nasjonale og regionale mål knyttet 

Tatt til følge. 

 

 

 

 

 

Tatt til følge. Tiltaket er 

endret. 

 

Tatt til følge. 

 

 

 

Tatt til følge. Tatt med 

som nytt tiltak. 

 

 

 

Tatt til følge. Endret 

ordlyden i tiltaket. 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Ikke tatt til følge. 

Omfatter kun en aktør. 

Dekkes av tiltak om 

biogassanlegg. 

 

Ikke tatt til følge. Det vil 

ikke bli laget en egen 

retningslinje i planen.  Det 

er mer hensiktsmessig å 
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Fargekoder: Blå: visjon, mål og startegier Gul: forbedringsmuligheter innen dagen sterke næringsområder og nye mulige næringsområder  

Rød: handlingsprogrammet Grønn: arealforvaltning, Rosa: Tilbakemelding fra høringsinstans på planen 

Nr Avsender Sammendrag merknad Vurdering 
til jordvern. Følgende setning foreslår vi at blir tatt inn: «Det skal ikke omdisponeres mer enn 

200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar jord i Nordland per år». Dette vil dermed være tilsvarende 

mål som er vedtatt i Fylkesmannens strategiske jordvernstrategi for Nordland. Størst mulig 

grad av likhet på dette området i de to planene vil åpenbart være en styrke, samtidig som det 

gir forutsigbarhet når det gjelder et samordnet fokus på jordvern i Nordland. 

Det bør i kapittel om arealforvaltning utformes en egen retningslinje om at landbruksveksten 

primært bør skje i områder med dyrkbar mineraljord. Vekst i slike områder vil være mer 

naturlige forutsetninger og vil kunne foregå med betydelig mindre miljøkonsekvenser enn ved 

nydyrking av myr.  

Vi mener også at planen i større grad bør fokusere på viktigheten av vegetasjonssoner langs 

vassdrag. Det bør her vurderes om det skal utformes en egen retningslinje som kan bidra til å 

sikre en naturlig vegetasjonssone i tråd med vannressursloven § 11. Bredden på kantvege-

tasjonen vil nok uansett kunne fastsettes mer presist gjennom kommunenes arealplaner. 

samle disse i arealpolitiske 

retningslinjer. 

Tatt til følge. 

Omformulert i kap. 5. 

 

Tatt delvis til følge.  

Vurderes i rullering av 

arealpolitiske 

retningslinjer.  

Dette vil også vurderes i 

arealpolitiske 

retningslinjer. 

35 35 - Dønna 
kommune 

Dønna kommune stiller seg bak uttalelsen fra Helgeland regionråd, med følgende tilføyelser: 

I Dønna kommune er det store konflikter knyttet til skader på jordbruksareal forårsaket av rein. 

Det er nylig utarbeidet en rapport fra NLR som dokumenterer dette. Det bes om at 

problematikken knyttet til landbruk – rein tas inn i planen. Det henvises til Fylkesmannens 

arbeid på området - dialogmøter m.m. 

 

Problematikken knyttet til grågås og hvitkinngås på landbruksarealer er økende i Dønna og 

andre kommuner i Nordland. Denne problematikken bør belyses bedre. Det henvises til 

forvaltningsplan for gås under utarbeidelse av Prosjekt utmark v/Nordland bondelag m. fl. 

 

 

Det oppleves som økende konflikt knyttet til ferdsel i utmark i forhold til landbrukets bruk av 

utmark - gjerder og beitedyr. En økende andel fritidshus/hytter og økt ferdsel kan gi konflikter 

knyttet til gjerder, grinder, gjerder i strandsonen. Anmoder om flere betraktninger om dette. 

 

Dønna har en del aktivitet i form av nydyrking. Noe av dette omfatter nydyrking av myr. 

Dersom det blir et forbud mot nydyrking av myr, vil dette helt klart begrense utviklingen av 

landbruket. Anmoder om at det gjøres noen betraktninger om hvordan nydyrking av myr 

fortsatt kan gjennomføres. En eller annen form for dispensasjon eller evt. Kommunal vurdering 

i hvert enkelt tilfelle. 

Ikke tatt til følge. Vedtatt 

utelatt i planprogrammet. 

 

 

 

 

Ikke tatt til følge. Planen 

kan ikke omfatte absolutt 

alle problemstillinger 

relatert til landbruk, men 

inneholder strategisk 

viktige satsinger for 

utvikling av landbruket. 

 

Delvis tatt til følge. Tatt 

inn i teksten i kap. 8.2. 

 

Tatt til orientering. 

Avventer stortingsvedtak. 
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