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Innledning 
Arbeidsplanen for 2017 består av to deler; den første delen beskriver størstedelen av de 

forvaltningsoppgavene Miljø og landbruk utfører. Del to beskriver utviklingsoppgaver det skal 

arbeides med i 2017. Utgangspunktet for arbeidsplanen er Strategisk plan for landbruks- og 

naturforvaltningen i MNS 2015-2019, som omhandler aktuelle utviklingsoppgaver på utvalgte 

satsingsområder innenfor miljø og landbruk.  

 

En viktig arbeidsoppgave for Miljø og landbruk er å opprettholde/skape nettverk og samarbeid 

med andre aktører både lokalt, regionalt og sentralt. Dette gjelder offentlige myndigheter, 

politikere, faglige organisasjoner og andre. Dette er ikke beskrevet som eget punkt i 

arbeidsplanen, men vil være både en forutsetning og et resultat av de mål og tiltak som er 

beskrevet nedenfor.  

 

Visjon 

Visjon for landbruks- og naturforvaltningen er «Næring og trivsel på naturens premisser». 

 

Overordnet målsetting: 

Hovedmålet er å bidra til en positiv utvikling i landbruket i Midtre Namdal. 

 

Mål for planperioden: 

1. Bidra til å utnytte ressursene på gården. 

2. Satse på kompetanseutvikling i landbruket. 

3. Satse på klima og miljø. 

4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme. 

5. Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal. 

 

I. FORVALTNINGSOPPGAVER 

Lovpålagte forvaltningsoppgaver og andre løpende oppgaver som er beskrevet nedenfor 

utgjør hoveddelen av arbeidsoppgavene for Miljø og landbruk. I tillegg har Midtre Namdal 

Samkommunestyre vedtatt en strategisk plan som omfatter utviklingsoppgaver som det er 

ønskelig blir utført. Disse er beskrevet i pkt II. 

 

Oppgave Ansvarlig 

Søknad om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord 

Søknad om deling av eiendom 

Oppfølging av driveplikt 

Arealplaner og reguleringsplaner – jordlov 

Elin 

 

Søknad om nydyrking Olav 

Søknad om konsesjon – ordinær 

Søknad om konsesjon – boplikt 
Elin 

 

Søknad om hogst i område med meldeplikt – kystgranskog Aksel 

Søknad om hogst i område med meldeplikt – vernskog Per Olav 

Søknad om sprøyting i kantsoner……. Aksel 
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Olav 

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 

fritid 
Tove Berit 

Solveig 

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ? 

Søknad om regionale miljømidler (RMP) Tove Berit 

Solveig 

Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) Tove Berit 

Olav 

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere Olav 

Søknad om tilskudd til drenering Olav 

Søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel Olav 

Søknad om midler hos Innovasjon Norge; tradisjonelt landbruk og 

tilleggsnæringer 
Solveig 

Tove Berit 

Søknad om erstatning ved klimabetinget skade Solveig 

Tove Berit 

Søknad om bygging av landbruksveg Anne-Lise 

  

Ajourhold av AR5 (gårdskart) og Landbruksregisteret Geir 

Tove Berit 

Solveig 

Kontroll av floghavre Solveig 

Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler Solveig 

Tove Berit 

Viltforvaltning Geir 

Aksel 

Per Olav 

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark Aksel 

Per Olav 

Geir 

Forvaltning av skogfondordningen Anne-Lise 

Per Olav 

Søknad om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Aksel 

Per Olav  

Anne-Lise 

Bistå enkeltkommunene i miljøspørsmål i forbindelse med 

saksbehandling 
Aksel 

Geir 

Sekretærfunksjon for Landbruksforum Oddbjørn 

 

II. UTVIKLINGSOPPGAVER 
 

Mål 1: Bidra til å utnytte ressursene på gården 
 

Hensikt:  

Midtre Namdal har som mål å ha en produksjonsøkning i jordbruket på mer enn 1,5 % hvert år 

frem mot 2030. Det er et mål at minimum 50 % av veksten i landbruksproduksjonen skal være 
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basert på lokale råvarer og ressurser. Dette er en ambisiøs målsetting som fordrer at hvert enkelt 

gårdsbruk utnytter sine naturgitte og menneskelige ressurser på en optimal måte gjennom ulike 

utviklingsstrategier. 

 

Målgruppe: 

Eiere av jord- og skogbrukseiendommer; både passive og aktive.  

 

Tiltak:  

a. Alle som tar over eller eier gårdsbruk og skogeiendom skal få informasjon om og 

motiveres til å ta i bruk veivalgs- og strategirådgivning for å utnytte eiendommenes 

ressurser. 

b. Alle etablerte gårdbrukere skal motiveres til å styrke bedriftslederkompetansen sin og 

benytte det faglig sterke rådgivningsapparatet som finnes i egne organisasjoner. 

c. Bidra til lokale møteplasser for erfarne og nye brukere, dette er spesielt viktig innen nye 

landbruksbaserte næringer. 

d. Forvaltningen skal være en god og nøytral mellomroms aktør som bidrar til mobilisering 

og utvikling i landbruket. 

e. Forvaltningen skal være en viktig aktør i bondens profesjonelle nettverk, utvikle god 

henvisningskompetanse og inneha prosesslederkompetanse slik at gårdbrukerne og 

skogbrukerne får hjelp i sine utviklingsprosesser. 

f. Arbeide aktivt for at gårdbrukerne skal utnytte gårdens og egne ressurser til å satse på 

tilleggsnæring. 

g. Arbeide aktivt for at gårdbrukerne skal drive nydyrking samt utnytte og holde dyrket jord 

i god hevd. Arbeide aktivt for at areal som ikke lenger benyttes i egen produksjon leies ut. 

h. Revidere eller eventuelt utarbeide beitebruksplaner i kommunene. 

i. Gjennom samarbeid med andre aktører innen helse og landbruk bedre rutinene for å kunne 

forebygge og avdekke helseproblemer og fare for dyretragedier på et tidlig tidspunkt. 

j. Bidra til at hogstmoden skog avvirkes for å sikre leveranser til industrien. 

k. Arbeide aktivt for at alt avvirket skogareal som ikke omdisponeres, blir forynget. 

l. Være pådriver for at ungskogpleie gjennomføres. 

 

Tiltak som skal gjennomføres i 2017: 

 

Tiltak Ansvarlig 

Nybrukerbesøk til alle nye søkere av produksjonstilskudd Tove Berit 

Solveig 

Delta med informasjon på Skogeierlagets kurs for nye eiere Aksel 

Deltakelse i dyrevelferdsprosjektet Tove Berit  

Oddbjørn 

Samarbeide med Skogprosjektet om kampanjepregede tiltak for å øke 

innsatsen innen ungskogpleie 
Anne-Lise 

Per Olav 

Aksel 

Gjennomføre dreneringsdager i MNS kommunene Olav 

Presentere gårdbrukere som har nydyrket og drenert for å motivere til Olav 
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økt innsats på dette – på Facebook og hjemmeside 

Etablere prosjektet « Flere ammekyr i MNS» Oddbjørn 

BRU – tilstandsanalyse på broer i skogsbilveinettet Per Olav 

Omstillingsprosjekt for kyllingprodusenter i MNS Oddbjørn 

Prosjekt – fra båsfjøs til lausdrift Oddbjørn 

Beitebruksplan i Namdalseid Elin 

Mål 2: Satse på kompetanseutvikling i landbruket 
 

Hensikt: 

Landbruket er en næring som krever høy kompetanse på mange fagområder om man skal lykkes. 

Midtre Namdal Samkommune har som mål at gårdbrukerne skal være i norgestoppen i deltakelse 

i kompetansehevende tiltak. Midtre Namdal Samkommune skal styrke kompetansen til de som 

eier og driver gårdsbruk. Dette skal skje gjennom samarbeid med andre aktører for å tilby 

fagdager, mentorordninger, kurs og utdanningstilbud samt å motivere til deltakelse.  

Målgruppe: 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, rådgivings – og forvaltningsapparatet. 

 

Tiltak:  

a. Initiere til å få tilbud om deltidsutdanning innen agronomi i vår region i dialog med 

videregående skole. 

b. Initiere og gjennomføre sammen med andre rådgivingsaktører et prosjekt for gårdbrukere 

for «best praksis» innen flere produksjoner.  

c. Aktivt inngå i kompetanse – og innovasjonsnettverk med andre aktører, enten regionalt 

eller lokalt. Eksempelvis kan dette være Landbrukets Fagsenter, Skogmo Industripark, 

Namdalshagen.  

d. Aktiv tilrettelegger for å ta i bruk ny teknologi for å gjøre kurs og etterutdanning 

tilgjengelig.  

e. Markedsføre erfaringslæringsarenaer og nettverk. 

f. Motivere til at gårdbrukernes og skogeiernes grunnkompetanse styrkes gjennom å 

markedsføre studietilbud og etterutdanningstilbud som for eksempel Voksenagronomen. 

g. Være en aktiv part i Landbrukets Fagsenter og utvikle egen kompetanse i samhandling 

med flere aktører. 

h. Motivere til prosjekter som har fokus på kompetanse – og metodeutvikling. 

i. Gjennomføre prosjektet «Mat i grønt reiseliv» for å styrke kompetansen både innen 

reiselivsnæringa og lokal matproduksjon. 

 

 

Tiltak som skal gjennomføres i 2017: 

 

Tiltak Ansvarlig 

Avslutte prosjektet «Mat i grønt reiseliv» Tove Berit 
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Solveig 

Elin 

Oppfølging av deltakerne i «Mat i grønt reiseliv» - enkeltvis og som 

nettverk 

Tove Berit 

Solveig 

Elin 

Bidra til at «voksenagronomen» blir gjennomført i MNS i 2017 Oddbjørn 

Etablere prosjektet «Bedre bunnlinje» i samarbeid med NLR Oddbjørn 

Bidra til å arrangere skogdager og andre fagdager innen skogbruk Per Olav 

Anne-Lise 

Bidra til å arrangere fagdager innen jordbruk sammen med NLR Olav 

Tove Berit 

Infomøter om nytt søkesystem PT Solveig 

Tove Berit 

Mål 3: Satse på klima og miljø 
 

Hensikt:  

Under mottoet «Landbruket en del av klima- og miljøløsningene” skal Midtre Namdal 

Samkommune bidra til at landbruket styrker sitt sektoransvar på miljøsiden, og holder orden i 

eget bo. Samtidig skal Midtre Namdal Samkommune være en pådriver for at landbruket skal 

kunne utnytte det næringsmessige potensiale som ligger i leveranse av CO2-nøytrale råvarer og 

energibærere, som trematerialer, biobrensel og biogass.  
 

Målgruppe: 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, forvaltningen, politikere, kommunene.  

Tiltak:  

a. Organisere og årlig iverksette arbeid med bekjempelse av fremmede plantearter. 

b. Organisere og iverksette kartlegging av forurensningskilder til risikovassdrag, samt være 

pådriver for initiering og gjennomføring av tiltak. 

c. Få på plass en varig tilsynsordning for forurensning i landbruket. Fokusområder for hvert 

år settes inn i arbeidsplanen. 

d. Aktivt bygge kompetanse hos gårdbrukere, skogeiere og politikere om klima og hva man 

kan ta tak i lokalt som for eksempel energivennlig kjøring med traktor og enøktiltak i 

landbruket. 

e. Være pådriver for at miljø- og klimaplaner i kommunene revideres og er aktive. 

f. Foreta miljøvurderinger for enkeltkommunene i arealsaker. 

g. Bistå MNS-kommunene i forbindelse med miljøstyringssystemet ISO 14001 med bl.a: 

1. Foreta årlig internrevisjon ISO-14001 i MNSs kommuner som ønsker det. 

2. Årlig vedlikehold av oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer med 

miljørelevans. 

h. Resertifisering hvert tredje år for Miljøfyrtårn av enheter i Overhalla kommune, samt 

private virksomheter. 
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Tiltak som skal gjennomføres i 2017: 

 

Tiltak Ansvarlig 

Etablering av klimaskog med hovedfokus på Namsos kommune Per Olav 

Aksel 

Videreføre arbeidet med bekjempelse av fremmede arter Aksel 

Kartlegging av miljøtilstand i Østerelva med sideelver 

 

Aksel 

Geir 

Følge opp Ferga og Myrelva etter kartlegging i 2014 og 2015 Aksel 

Olav 

Etablere tilsynsordning for forurensning fra landbruket Aksel 

Oddbjørn 

Videreføre prosjekt «Håndtering og lagring av rundballer, samt gamle 

rundballer og plast som avfall og ressurs» 

Olav 

Aksel 

Mål 4: Videreutvikle landbrukets positive omdømme 
 

Hensikt: 

Landbruket er avhengig av et godt omdømme for å sikre samfunnets, politikernes og 

forbrukernes støtte til næringen. Et godt omdømme er avgjørende for rekruttering til næringen, og 

for å skape stolthet og trygghet samt motivere til utviklingsorienterte næringsutøvere. 

 

Målgruppe: 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, politikere, landbrukets organisasjoner. 

 

Tiltak:  

a. Midtre Namdal Samkommune skal bistå næringen i arbeidet med å skape et positivt 

omdømme gjennom å tilrettelegge for kunnskapsbygging og synliggjøre gode 

rollemodeller. 

b. Midtre Namdal Samkommune skal bruke tilskuddsforvaltning og lovverk aktivt for å 

stille krav til enkeltutøvere slik at de bidrar til positiv utvikling av næringas omdømme. 

c. Midtre Namdal Samkommune skal bistå næringen i arbeidet med å skape et positivt 

omdømme gjennom å synliggjøre det positive landbruket ovenfor presse, allmennheten, 

næringsutøvere, veiledningstjenesten og politikere. Fortsatt markedsføre det positive 

landbruket i sosiale media. 

d. Midtre Namdal Samkommune skal påvirke næringen til å opprettholde og utvikle 

landbrukets utnyttelse av naturressursene på en god og bærekraftig måte for 

næringsutøverne og samfunnet for øvrig. 

e. Arrangere store temamøter for næringen i samarbeid med andre aktører. 

f. Bruke rådgivning og tilskuddsmidler aktivt for å bidra til å hindre gjengroing av 

landbruksarealer. 
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Tiltak som skal gjennomføres i 2017: 

 

Tiltak Ansvarlig 

Planlegge stormøte for gjennomføring februar 2018 Oddbjørn 

Solveig 

Gjennomføre arrangement i tilknytning til «Forskningsdagene 2017» Oddbjørn 

Bruke driveplikten som virkemiddel for å hindre gjengroing av dyrka 

jord 

Elin 

Bruke hjemmeside, FB og media aktivt for informasjon om 

gjennomførte tiltak som fremmer landbrukets omdømme 

Oddbjørn 

Mål 5: Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal  
 

Hensikt:  

En positiv utvikling av landbruket er avhengig av rammevilkår som gjør det attraktivt å satse på 

landbruk. Rammevilkårene styres både av lokal, nasjonal og internasjonal politikk. Muligheten til 

å påvirke utformingen av politikken går via næringens organisasjoner og det politiske systemet. 

Landbrukets organisasjoner og lokalpolitikerne må ha kunnskap og bevissthet om landbrukets 

betydning for å bidra til å sikre rammevilkårene både på lokalt og sentralt nivå. 

 

Målgruppe: 

Landbrukets organisasjoner og politikere, både regionale og lokale.  

 

Tiltak: 

a. Midtre Namdal Samkommune skal ha lokale retningslinjer for praktisering av sentralt 

regelverk som tar sikte på en langsiktig og god utvikling av landbruket. 

b. Midtre Namdal Samkommune skal bistå organisasjoner og politikere med 

faktaopplysninger og kunnskap om landbruket og landbrukets rammeverk slik at de kan 

jobbe aktivt inn mot sentrale beslutningstakere. 

c. Synliggjøre konsekvenser for utviklingen av landbruket i Midtre Namdal ved endringer i 

regelverk og rammevilkår. 

d. Tilby kommunestyrene i MNS kommunene årlige temamøter om landbruk. 

e. Få tatt opp rovdyrsituasjonen med sentrale myndigheter med sikte på å redusere tap og 

bedre forholdene for beitenæringa. 

 

Tiltak som skal gjennomføres i 2017: 

 

Tiltak Ansvarlig 

Tilby informasjon om landbruket til kommunestyrene i MNS Oddbjørn 

Sammen med komiteen komme fram til tiltak for å minske 

rovdyrskader (bl.a. mobildekning) 

Oddbjørn 
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