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1 SAMMENDRAG  

Dette er en strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal Samkommune. Planen 

gir styringssignaler til miljø- og landbruksforvaltningen om hva Midtre Namdal Samkommune har av 

prioriterte mål og satsingsområder for landbruket i planperioden. Det er ikke en lovpålagt plan. 

Planen omfatter først og fremst utviklingsarbeidet i Miljø – og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal, i 

tillegg kommer forvaltningen etter ulike lovverk.  

Planen ble vedtatt i Midtre Namdal Samkommune etter en høringsrunde i kommunestyrer og 

landbruksfora.  

Visjon for Miljø- og landbruksforvaltningen er «Næring og trivsel på naturens premisser».   

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

Planen inneholder en beskrivelse av rammebetingelser og virkemidler som finnes i landbruket. Det er 

pekt på en rekke utviklingstrekk som vil påvirke landbrukets utvikling i årene fremover. Global 

matmangel, klima og miljø, teknologisk utvikling, kompetansebehov, investeringsbehov, Inntekts- og 

kostnadsutvikling, generasjonsskifter, tilgang på arbeidskraft, bondens egenskaper som bedriftsleder, 

rovdyr og utvikling av nye markeder for gårdens ressurser er noen av utviklingstrekkene som er 

beskrevet.  

Mål for planperioden:  

1. Bidra til å utnytte ressursene på gården. 

2. Satse på kompetanse i landbruket. 

3. Satse på miljø og klima. 

4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme.  

5. Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal. 

Det er beskrevet hensikt og tiltak under hvert av målene. Tiltakene som er skissert er rettet mot hva 

miljø- og landbruksforvaltningen kan bidra med for å nå målene. I tillegg vil andre interessenter bli 

involvert i måloppnåelsen.   
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3 INNLEDNING 

3.1 PLANENS HENSIKT, VISJON OG HOVEDMÅL  
Dette er en strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal Samkommune. Planen 

gir styringssignaler til miljø- og landbruksforvaltningen om hva Midtre Namdal Samkommune har av 

prioriterte mål og satsingsområder for landbruket i planperioden. Det er ikke en lovpålagt plan. 

Planen ble vedtatt i Midtre Namdal Samkommune etter en høringsrunde i kommunestyrer og 

landbruksfora.  

Som oppfølging av strategisk plan lages årlige arbeidsplaner for forvaltningen som rapporteres årlig.  

Kommunene har avgitt myndighet på en rekke områder innenfor landbruksforvaltningen, men 

kommuneplanenes arealdeler er førende for vedtak om arealbruk som gjøres på landbrukskontoret. 

Visjon for Miljø- og landbruksforvaltningen er «Næring og trivsel på naturens premisser».   

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

3.2 PLANENS STRUKTUR 
Hovedplanen (kap 1 – 6) gir en kort oversikt over fagområdet og bakgrunn for de mål og tiltak som er 

prioritert. Kapittel 5 og 6 bør leses i sammenheng for å få en forståelse for de mål og prioriteringer som 

er gjort.  

Etter planen følger en gjennomgang av måloppnåelse i forrige planperiode, grundigere gjennomgang av 

utviklingstrekk og rammevilkår, samt statistikk for utviklingen i landbruket i Midtre Namdal. Dette er 

vedlegg og ment som dybdelesing og oppslag.  

3.3 UTARBEIDELSE AV PLANEN, MEDVIRKNING OG OPPFØLGING AV PLANEN 
Midtre Namdal Samkommunestyre vedtok 28.mars 2014 planprosess for revidering av strategisk plan 

for Midtre Namdal Samkommune, Miljø – og landbruk.  

Det er avholdt et felles oppstartsmøte mellom politikerne i komite for næring, landbruk og miljø, 

landbruksforumene i kommunene og de ansatte på Miljø og landbruk. Her ble utfordringer og 

hovedmålsettinger for ny planperiode diskutert. 

Hovedsatsingsområdene er sendt til kommunene til høring høsten 2014.  

Forslag til Strategisk plan 2015 – 2019 er sendt på høring til landbruksforumene i de ulike kommunene 

og kommunestyrene før den ble vedtatt i Midtre Namdal Samkommunestyre.  
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4 RAMMEVILKÅR 

4.1 NATURGITTE RAMMEVILKÅR 
Kommunene i Midtre Namdal er rik på naturressurser og har gode forutsetninger for å drive jord – og 

skogbruksproduksjon. Det er forskjell mellom kommunene, både klimatisk og topografisk. I hovedsak er 

det korn og grovfor som dyrkes, i tillegg dyrkes grønnsaker og potet langs Namsen.  

Det er i dag 102 700 daa dyrket mark til sammen i de fire kommunene, i tillegg er det betydelige 

ressurser som er mulig å dyrke opp.   

4.2 RAMMEBETINGELSER OG VIRKEMIDLER 
4.2.1 Internasjonale rammebetingelser 

Verden og Norge trenger mer mat. For å holde tritt med befolkningsøkningen må verdens 

matvareproduksjon økes med 70 % innen 2050, ifølge FN.  I Norge må matproduksjonen økes med 20 % 

innen 2030 for å brødfø 1 million flere nordmenn. Klimakrise, finanskrise og energikrise forsterker 

matvarekrisen og truer tilgangen på mat for de fattige. 

Utvikling av mer åpen verdenshandel og konkurranse gir norsk landbruk og næringsmiddelindustri 

utfordringer. Det ligger mye makt i å kontrollere matproduksjon og dets innsatsfaktorer, og presset fra 

multinasjonale selskap som ønsker tilgang på et kjøpesterkt marked i Norge øker. 

Det er nasjonal handlefrihet til å utforme egen politikk på landbruksområdet, men dette må skje 

innenfor rammene av et internasjonalt rammeverk og avtaler om handel. 

Skognæringen konkurrerer fritt på det internasjonale markedet. For å sikre god avkastning på 

massevirket nasjonalt er man avhengig av en konkurransedyktig skogindustri.  

4.2.2 Nasjonal politikk 

Alle land har behov for en sikker og trygg tilgang til mat for sin befolkning. Derfor er matproduksjon et 

sentralt politisk område i de fleste land, også i Norge. Landbruket er en «politisk næring» og rammene 

for næringen bestemmes i stor grad av nasjonal politikk. Statens mål med landbruket beskrives i 

stortingsmeldinger. I tillegg forhandler landbrukets organisasjoner med Staten om de økonomiske 

rammene for matproduksjonen og hvordan midlene skal fordeles hvert år. (Jordbruksforhandlingene).  

4.2.3 Rammebetingelser og virkemidler  

4.2.3.1 Nasjonale rammebetingelser og virkemidler 

Stortingsmelding nr 9 (2011 – 2012) «Velkommen til bords»; Her trekkes de viktigste prioriteringene og 

målene for norsk landbruk opp. Det slås fast at det er et mål med øke norsk matproduksjon i takt med 

befolkningsutviklingen, 1% i året frem mot 2030.  

Regjeringserklæringen: Hver Regjering legger frem en erklæring om hvilke mål og prioriteringer de har 

for den regjeringsperioden de er inne i. I skrivende stund er det Høyre og Fremskrittspartiet som 

regjerer og som har lagt frem sine mål for landbruket. Forenkling av regelverk, skille mellom distrikts – 

og landbrukspolitikk og dereguleringer av regelverk og eierstruktur er de viktigste målene.  
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Jordbruksforhandlingene: Hvert år forhandler Norges Bonde – og småbrukarlag og Norges Bondelag 

med Staten ved Landbruks – og matministeren, om budsjettoverføringer, markedsreguleringer, 

støttenivå og innretning på landbrukspolitikken. Det er unikt i forhold til andre næringer og land at 

landbruket forhandler direkte med Staten om egne rammevilkår.  

4.2.3.2 Regionale rammebetingelser og virkemidler 

 Landbruksmelding for Trøndelagsfylkene (vedtatt i fylkestingene i Nord – og Sør- Trøndelag 

fylkeskommune) 

 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Nord-Trøndelag, inkludert BU – midler og 

investeringsvirkemidler (vedtas av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)  

 Regionalt skog – og klimaprogram for Nord-Trøndelag 2013 – 2017 ( vedtas av Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag)  

 Regionalt miljøprogram 

 Kystskogmeldingen ( 9 fylker med kystskog) 

4.2.3.3 Kommunale rammebetingelser og virkemidler 

Juridiske virkemidler 

Miljø - og landbruksforvaltningen behandler saker etter følgende lovverk etter delegasjon fra 

kommunene til Samkommunen:  

 Konsesjonsloven 

 Jordloven 

 Skogbruksloven 

 Odelsloven 

 Plan- og bygningsloven 

 Motorferdselloven 

 Viltloven 

 Laks – og innlandsfiskeloven 

 Naturmangfoldloven 

 Friluftsloven 

Økonomiske virkemidler   

Miljø- og landbruksforvaltningen gjør vedtak, etter delegasjon fra Samkommunen og kommunene, på 

søknader om tilskudd innen følgende økonomiske virkemidler:  

 Produksjonstilskudd 

 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 

 Regionale miljøtilskudd  

 Tilskudd til nærings – og miljøtiltak i skogbruk (NMSK)  

 Viltfondet  

 Skogfondet med skattefordel  
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5 VIKTIGE FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE UTVIKLINGEN AV LANDBRUKET 

FREMOVER 
I kapittel 5 gjøres en kort oppsummering av de faktorene som kan påvirke utviklingen i landbruket 

fremover. I vedlegg 2 finnes en grundigere gjennomgang med flere tabeller og tall.  

5.1 GLOBAL MATMANGEL  
Fremskrives dagens befokningsutvikling vil det innen 2050 være ni milliarder mennesker på jorda (LMD). 

Matproduksjonen må trolig fordobles for å kunne fø så mange mennesker. Det er en stor utfordring å 

produsere maten på en bærekraftig måte som ikke ødelegger fremtidig produksjon. I tillegg skal maten 

fordeles på en bærekraftig måte. Mangel på mat kan virke destabiliserende på et samfunn i et 

sikkerhetsperspektiv.  

5.2 KLIMA OG MILJØENDRINGER  
Det er helt nødvendig å redusere menneskeskapte klimagasser og finne tiltak som minsker sårbarhet for 

endringer i klima slår FN’s klimapanel fast. Samtidig har vi store miljøutfordringer knyttet til utslipp av 

miljøgifter og tap av naturmangfold 

Vi opplever høyere gjennomsnittstemperaturer, og den globale oppvarmingen spås fortsette. Dette vil 

ha konsekvenser for mulighetene til matproduksjon i fremtiden.  I Trøndelag vil en høyere 

gjennomsnittstemperatur gi lengre vekstsesong og muligheter for nye og varmekrevende planter. Dette 

gir muligheter for økt produksjon. NMBU (Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet) har beregnet en 

produksjons øke på 20% i Trøndelag de neste 80 årene, i samme tidsperiode estimeres en 

avlingsreduksjon på 3% på Sør- østlandet. Flom og tørke spås å gjøre store areal ubrukbar til 

matproduksjon i fremtiden.   

Lengre vekstsesong gir muligheter for nye arter, og det kreves forskning og kunnskapsoppbygging for å 

tilpasse oss fremtiden. Økt temperatur og andre nedbørsmengder med fare for ras vil ikke bare være til 

det positive. Nye skadedyr og sykdommer kan dukke opp og gi utfordringer.  

Hovedutfordringen fremover vil være at klimautslippene fra landbruket må reduseres samtidig som 

matproduksjonen øker. For å oppnå dette må det settes inn tiltak i alle deler av verdikjeden for mat.  

Skogen er en sentral opptaksmekanisme for CO2 og et viktig karbonlager. Skogens alder, vekst og 

vitalitet er avgjørende for CO2- opptaket. Ung skog som har kommet i god vekst, binder mer CO2 enn 

gammel skog. Derfor er det viktig å fornye skogen når den er hogstmoden men heller ikke før. 

Kulturskogens vekst kan økes gjennom ungskogpleie og ved å plante klimaskog på områder der det ikke 

har vært skog opprinnelig. Klimaskogens oppgave er å binde CO2. Trevirke av god kvalitet bør utnyttes 

til bygningsvirke, for å få lagret CO2 over tid, og bruk av fornybar energi når bygningens levetid er over. I 

et intensivt skogbruk er det samtidig en utfordring å ivareta hensynet til naturmangfoldet. 
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5.3 TRYGG MAT 
Spørsmålene om hvordan maten produseres og av hvem aktualiseres stadig. Historier om mennesker 

som blir syke av maten de spiser, om omfattende bruk av antibiotika i matproduksjonen, om mat som 

ikke er sporbar og sendes over flere landegrenser før den havner i frysedisken dukker stadig opp i 

mediebildet.  

Gjennom et strengt kontrollregime, sanksjoner og bevisste aktører har Norge klart å opprettholde et 

landbruk med god dyre – og plantehelse og lite bruk av medisiner. Sporbarhet i verdikjeden og 

kontrollregime i alle ledd fra dyret blir fødd og frøet sådd til den videreforedlete varen når ut til 

forbrukerne er tiltak for å sikre trygg mat.  

Norge, sammen med Island og Sverige, er de landene i Europa som bruker minst antibiotika i 

matproduksjonen.  

5.4 TEKNOLOGISK UTVIKLING 
En av de viktigste driverne for strukturutviklingen er den teknologiske utviklingen. Større og mer 

effektive maskiner ute på jordet og i skogen har endret landbruket de siste 10 årene. Skogsmaskinene, 

melkeroboten og foringslinjer inne i fjøset er noen eksempler på teknologi som i dag er helt vanlig. For å 

få lønnsomhet i de ulike teknologiske nyvinningene kreves det større produksjon å spre kostnadene på, 

og bøndene tilpasser seg med å øke produksjonen eller legge ned.  

5.5 KOMPETANSEUTVIKLING 
Kunnskap og kompetanse er avgjørende for at landbruket skal utvikle og omstille seg til fremtiden. Det 

blir stadig færre utøvere i næringen som skal produsere mer mat, ta vare på større 

kulturlandskapsarealer for samfunnet og avvirke mer. Dette krever fokus på kompetanse, 

bedriftsledelse, fremtidsrettede og effektive handlingsmåter. Å gjøre riktig ting til riktig tid blir viktigere 

dess mer omfattende gårdsbrukene blir. 

Gode utdanningstilbud for en aktiv næring, både på videregående-, høgskole- og universitetsnivå er 

avgjørende. I tillegg er det viktig med tilgang på gode kurs og etterutdanningstilbud som er tilgjengelig 

for gårdbrukerne der de bor.  

5.6 TILGANG PÅ AREAL 
Mellom 30 og 40 prosent av arealet det produseres mat på er leid jord fra gårdsbruk som ikke lenger er 

aktive selv. Dette er et høyt tall og et resultat av den strukturendringen vi har sett de senere årene. Det 

er ikke tradisjon for å selge produksjonsjorden til de som driver den, og dermed blir mye av 

produksjonen på leid jord. I en spørreundersøkelse der utleiere av jordbruksjord i Overhalla, Grong, 

Vikna og Nærøy ble spurt om de kunne tenke seg å selge jorden de eide, svarte en stor andel at det ikke 

var aktuelt. Mange av disse hadde lite jord å selge og gevinsten av salg var liten. På større bruk som 

legger ned driften fradeles jorda oftere, og gårdstunet beholdes.  

Leid jord fører ofte til dårligere vedlikehold av jorda og lengre transportavstander. Midtre Namdal har 

forholdsvis store areal som kan dyrkes opp til matproduksjon, men dette krever investeringer.   
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5.7 INVESTERINGSBEHOV 
For at man skal opprettholde og øke produksjonen i landbruket kreves investeringer. Trøndelag 

Forskning og Utvikling har høsten 2014 estimert investeringsbehovet i Nord – Trøndelag i perioden 2015 

-  2025:   

- Melkeproduksjon 2 milliarder   

- Storfeproduksjon 1, 5 milliarder 

- Svineproduksjon 800 millioner 

- Lammeproduksjon 300 millioner 

- Potet, bær og grønnsaksproduksjon 220 millioner.  

Dette er bare estimat, men gir en pekepinn på nivået på den fornyelsen av driftsapparat som trengs for 

å opprettholde og øke produksjonen.  

I Midtre Namdal er det gjort store investeringer i driftsapparat, men behovet er fortsatt stort.  

5.8 INNTEKTSUTVIKLING 
For å sikre en attraktiv og robust næring i fremtiden er det avgjørende at man kan tjene penger. God 

økonomi må til for å kunne investere og videreutvikle landbruket.  

Det synes som det er en trend at man enten velger å investere og øke produksjon eller avvikle den 

aktive driften på gården. Dette er med å øke farten på strukturutviklingen. De som har investert må ha 

økt produksjon for å tjene penger, og de som ikke har investert mener det er et for stort løft og velger å 

avvikle.  

Kraftig reduksjon av realinntekt fra skogbruket gjennom flere tiår har gitt et stort etterslep i behov for 

investeringer i ungskogen.  

5.9 GENERASJONSSKIFTER  
En av de mest sårbare situasjonene i en gårds «livsløp» er ved generasjonsskifter. Dette kan føre til ny 

giv og optimisme, eller nedleggelse av produksjonen på gården.  

Det er en tendens til at avklaring rundt generasjonsskifte blir gjort sent. Dette kan konservere 

utviklingen. Nåværende generasjon investerer ikke i vente på neste generasjon, neste generasjon slipper 

ikke til før de er «godt voksne» og får ikke tatt de ønskede investeringene.  

Flere av den nye generasjon ønsker gården som boplass, men har annen jobb og utdanning. Dette gjør 

at Midtre Namdal har en del passive eiere av forholdsvis store produksjonsressurser.  

Hvilket image en næring har påvirker hvem som ønsker seg inn i næringen. Det er avgjørende at jord -og 

skogbruket bygger et positivt omdømme om seg selv, slik at nye, dyktige generasjoner ser muligheter 

innen næringen.  
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5.10 BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER 
Når landbruket endrer seg og det enkelte gårdsbruk omsetter mer, endres også bondens 

arbeidsoppgaver. Bondens kompetanse som bedriftsleder blir viktigere. De gode bedriftslederne har 

større sjanse for å drive godt og tjene penger.  

Som bedriftsleder skal man ikke bare ta valg rundt investering, avvirkning, agronomi og husdyr, men 

også langsiktig strategiske valg.  

5.11 STERKE FAGMILJØ  
Husdyrproduksjonen skjer i større grad i produksjonsklynger. Miljøet i Midtre Namdal er et eksempel på 

en slik klynge, der produksjoner basert på husdyr øker. Tilsvarende ser vi områder der 

husdyrproduksjonene erstattes med mindre arbeidsintensive produksjoner.  

Kommunene og veiledningsapparatet er viktig for å utvikle et aktivt landbruk. Fylkesmannen i Nord –

Trøndelag hevder at der det er aktive landbrukskontor og en aktiv rådgiving er det også et aktivt 

landbruksmiljø.  

Over hele landet samlokaliseres fagpersoner og organisasjoner for å skape sterkere utviklingskraft hos 

«landbrukets hjelpere». I Midtre Namdal har man jobbet etter denne tankegangen i over 10 år og skapt 

fagmiljøet på Landbrukets Fagsenter, der det sitter 17/18 fagpersoner på landbruk. I tillegg Overhalla 

Klonavlssenter et viktig fagmiljø for settepotet og potetdyrking i nasjonal sammenheng.  

De siste 10 – 15 årene har det vært lite rekruttering til videregående skoler og høyere utdanning på 

produksjonsfagene (agronomi, jord og plantefag, husdyrlære, foring, skog) innen landbruket. 

Resultatene av dette gir utfordringer med å finne gode fagfolk til rådgivingstjeneste, fagorganisasjoner 

og offentlig forvaltning. Dette er bekymringsfullt, og er allerede en utfordring for Midtre Namdal og 

norsk landbruk.  

5.12 ARBEIDSKRAFT 
I tillegg til skogeiere og gårdbrukere med høy kompetanse er behovet for kvalifisert arbeidskraft stort, 

spesielt som avløsere og sesongarbeidere. Liten arbeidsledighet gjør det utfordrende å få tak i gode 

arbeidere og behovet for utenlands arbeidskraft blir stort. Gårdbrukerne får rollen som arbeidsgiver og 

skal følge opp dette på en god måte. 

5.13 SKOGSINDUSTRIEN OG AVVIRKNING  
Skogen har stor betydning ressursmessig for vår region, både for klimaet, biologisk mangfold, økonomisk 

på enkelte gårder og for å opprettholde en industri basert på trevirket.  

Skogen i Midtre Namdal eies i stor grad av mange enkeltpersoner. Økonomien i skogbruket har de 

senere årene vært for dårlig til at alle disse enkeltpersonene ser nytten av å ta ut virke. Samlet sett gjør 

dette at det avvirkes for lite skog, plantes for lite og drives for lite ungskogpleie. Industrien trenger sårt 

mer virke, og virkes tilgangen må sikres for å kunne opprettholde arbeidsplasser knyttet til 

skogindustiren.  
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5.14 ROVDYR 
Rovviltforliket i Stortinget i 2011 legger premissene for forvaltningen av de store rovdyrene i Norge. I 

Region 6 (Møre og Romsdal, Sør –Trøndelag og Nord – Trøndelag) er det mål om 12 gaupeynglinger, 10 

jerveynglinger og 3 bjørneynglinger. Målene på jerv og gaupe er oppnådd i skrivende stund. 

Konsekvensene av forliket rammer beitenæringen i Nord-Trøndelag og Midtre Namdal, der det er 

utfordrende å opprettholde beiting i utmarka i enkelte områder. Kommunene i Midtre Namdal ligger 

innenfor yngelområde for gaupe og jerv. Skal utmarksressursene utnyttes i større grad enn i dag er man 

avhengig av konfliktdempende tiltak. 

5.15 NYE BYGDENÆRINGER 
Forbrukerne ønsker det ekte, tradisjoner, det trygge og det eksotiske. Landbruket kan tilby opplevelser 

og tjenester innenfor disse segmentene. Det finnes et stort uutnyttet potensial for å skape næringer 

med utgangspunkt i gårdens ressurser innenfor tjenestesalg, naturbasert reiseliv, Inn på tunet- tjenester 

og kortreist mat.   

5.16 HJORTEVILT 
Midtre Namdal har gode og solide hjorteviltbestander. Større næringsmessig utnyttelse finner vi først og 

fremst hos et fåtall større skogeiere inkl. Statskog. For øvrig er det jaktsalg og hytteutleie i 

statsallmenninger, samt noe jaktutleie privat. Den største forvaltningsmessige utfordringen er 

kunnskapen om at størrelsen på bestandene harmonerer med tilgangen på beite. Vi har et årlig uttak 

som balanserer omtrent med bestandsstørrelsen, og som aldri har vært større enn nå. Det felles ca 1000 

elg og 300 hjort i kommunene våre. Felling av rådyr varierer fra år til i takt med jaktintensitet naturlige 

svingninger i bestandene.  

5.17 LAKS 
Det fanges årlig ca 40 tonn laks i kilenøter og 20 tonn på stang i elvene. Laksebestandene er store nok til 
at potensielle gyteplasser utnyttes fullt ut. Forurensning fra spredte avløp og landbruk kan være en 
utfordring, først og fremst i de mindre vassdragene. Elvene og Namsenfjorden har fått status som 
najonale laksevassdrag og nasjonal laksefjord. Det innebærer at laksen skal ha spesiell beskyttelse. 
Laksen har stor betydning som tilleggsnæring for en del notfiskere og for mange grunneier langs 
vassdragene. Elvefiske har store ringvirkninger for næringsvirksomhet. 
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6 MÅL I PLANPERIODEN  
Dette er de overordnede målene som er satt for jord – og skogbruket i Midtre Namdal denne perioden. 

Strukturen er delt opp i mål, strategi, hvem som er målgruppe og tiltak. Tiltakene er utformet med 

tanke på hva Miljø – og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal skal jobbe med for å oppnå de 

ønskede målene. Tiltakene er ikke adressert til andre aktører, men disse vil bli involvert gjennom 

forvaltningens arbeid.  

6.1 BIDRA TIL Å UTNYTTE RESSURSENE PÅ GÅRDEN 
6.1.1 Hensikt:  

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

2030, og en balansert avvirkning av hogstmoden skog.  For å oppnå dette kreves det at hvert enkelt 

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

utviklingsstrategier. I tillegg må det settes fokus på de som eier jord og skogbrukseiendommer og deres 

forvaltningsansvar.  

6.1.2 Målgruppe: 

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

6.1.3 Tiltak:  

a. Alle som tar over gårdsbruk og skogeiendom skal få informasjon og motiveres til å ta i 

bruk veivalgs – og strategirådgiving for å utnytte eiendommenes ressurser. 

b. Bidra til å styrke bedriftslederkompetansen hos gårdbrukere og ta i bruk 

strategimetodikk eksempelvis gårdsråd eller styre.  

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. Drive god og tydelig saksbehandling, som skaper forståelse i landbruket og hos 

politikerne. 
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6.2 SATSE PÅ KOMPETANSEUTVIKLING I LANDBRUKET 
6.2.1 Hensikt  

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

6.2.2 Målgruppe 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, rådgivings – og forvaltningsapparatet 

6.2.3 Tiltak  

a. Aktivt delta i kompetanse- og innovasjonsnettverk med andre aktører regionalt og lokalt. 

Eksempelvis kan dette være Landbrukets Fagsenter, Skogmo Industripark, Namdalshagen.  

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

c. Markedsføre erfaringslæringsarenaer og nettverk. 

d. Bidra til at gårdbrukernes og skogeiernes grunnkompetanse styrkes gjennom å markedsføre 

studietilbud og etterutdanningstilbud som for eksempel Voksenagronomen. 

e. Være en aktiv part i Landbrukets Fagsenter og utvikle egen kompetanse i samhandling med flere 

aktører. 

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

 

6.3 SATSE PÅ KLIMA OG MILJØ 
6.3.1 Hensikt  

Miljø- og landbruksforvaltningen besitter mye av fagkompetansen knyttet til kommunenes miljøansvar, 

og har dermed en rolle i det kommunale miljøarbeidet. Samtidig skal miljø- og landbruksforvaltningen 

bidra til landbrukets sektoransvar for klima og miljøspørsmål. “Landbruket en del av klima- og 

miljøløsningene” krever at landbruket styrker sitt sektoransvar på miljøsiden, og holder orden i eget bo. 

Samtidig bør landbruket kunne utnytte det næringsmessige potensiale som ligger i leveranse av CO2-

nøytrale råvarer og energibærere, som trematerialer, biobrensel og biogass.  

6.3.2 Målgruppe 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, forvaltningen, politikere  

6.3.3 Tiltak  

a. Bistå kommunene når det gjelder gjennomføring av miljøtiltak som f.eks miljøsertifisering, 

arbeid med klima- og miljøplaner, bekjempelse av fremmede arter, miljøvurderinger i 

saksbehandlingen.  

b. Bidra til balansert avvirkning, foryngelse av skogen og ungskogpleie gjennom samarbeid med 

skogbruksaktørene i Midtre Namdal.   

c. Aktivt bidra til å bygge kompetanse hos gårdbrukere, skogeiere og politikere om klima og 

energitiltak. 

d. Nye driftsformer krever ny kompetanse om utfordringene med å hindre forurensing på 

gårdsbrukene, og det kreves at det informeres, settes inn tiltak og kontrolleres mer i forhold til 

blant annet avrenning.   
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6.4 VIDEREUTVIKLE LANDBRUKETS POSITIVE OMDØMME. 
6.4.1 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 dets organisasjoner.   

6.4.2 Målgruppe 

Aktive gårdbrukere og skogeiere, politikere, faglag  

6.4.3 Tiltak  

a. Forvaltningen skal bistå næringen i arbeidet med å skape et positivt omdømme gjennom å 

tilrettelegge for kunnskapsbygging, synliggjøre gode rollemodeller og det positive landbruket 

ovenfor næringsutøvere, veiledningstjenesten og politikere.  

b. Sette fokus på aktiv omdømmebygging av landbruket på sosiale medier.  

c. Bistå næringen med å arrangere temamøter.  

6.5 SIKRE RAMMEVILKÅRENE FOR LANDBRUKET I MIDTRE NAMDAL  
6.5.1 Hensikt  

Landbruket er en «politisk næring», og nasjonal politikk legger føringer for hvilke muligheter næringen 

har. Landbruket, faglag og lokalpolitikerne må ha kunnskap og bevissthet om landbrukets betydning for 

å bidra til å sikre rammevilkårene.  

6.5.2 Målgruppe 

Faglag og politikere, både regionale og lokale.  

6.5.3 Tiltak  

a. Bistå faglag og politikere med faktaopplysninger og kunnskap om landbruket og kompleksiteten 

i landbrukets rammeverk slik at de kan jobbe aktivt inn mot sentrale beslutningstakere.  

b. Synliggjøre endringer i regelverket som kan ha betydning for utviklingen av landbruket i Midtre 

Namdal. 
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7 VEDLEGG 

7.1 VEDLEGG 1: EVALUERING AV FORRIGE PLAN 
 

Strategisk plan for MNS M&L 2010 - 2014 – hva er gjennomført? 

Satsingsområde 1. Agroturisme – Natur- og kulturbasert næringsutvikling 

 MNS sin tiltaksstrategi og prioritering av SMIL-midlene trekker bl.a. fram tiltak som 
styrker tilrettelegging for næringsutvikling gjennom temaene opplevelser/ 
tilgjengelighet, kulturminner, verneverdige bygninger og skjøtsel av gammel 

kulturmark/biologisk mangfold. Tiltak som kan gi rett til årlige miljømidler til skjøtsel av 

beiter og kulturminner er også spesielt prioritert. Stabil etterspørsel etter midler. 

 Et prosjekt for bruk av ledige landbruksbygg er gjennomført i regi av LMD og 
fylkesmannen. Vi har deltatt på møte i Grong. 

 Deltakelse på kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling i regi av KS med case 
«Eldueid». Kurs/case gjennomført sammen med deltakere fra MNS Utvikling, 
kulturkontor og næringsutøvere. 

 Medarrangør av mobiliseringssamlingen «Mer lokal mat og mer reiseliv – ja takk!». 
Inspirasjonssamling og mulighet til å møte representanter fra MNS Utvikling, Innovasjon 
Norge, Kompetansenavet på Mære, NamNamdalen, Proneo (etablererkurs), 
Fylkesmannen m.fl. direkte. 

 Gjennomført «Kreativt matverksted» for småskala reiselivsbedrifter sammen med 
Kompetansenavet på Mære og Fylkesmannen. 

 Søkt BU-midler til gjennomføring av et nettverksprosjekt «Mat i grønt reiseliv», med 
start høst 2014. 

 Etter en prosess i komiteen og samkommunestyret ble det sendt en felles søknad fra de 
4 kommunene i Midtre Namdal om deltakelse i forsøket med løyper for rekreasjons-
kjøring med snøscooter. Søknaden ble innvilget, men forsøket ble innstilt pga. innsigelse 
fra Sivilombudsmannen. Det er nå et forslag til endring av loven ute på høring, og 
videreføring av eventuelle løyper for rekreasjonskjøring vil uansett måtte skje gjennom 
behandling etter plan- og bygningsloven i den enkelte kommune.  
 

Satasingsområde 2. Utnytte potensialet innenfor tradisjonelt jord- og skogbruk 

Jordbruk: 

 Det er ikke gjennomført noen tiltak i egen regi når det gjelder kompetanseheving, men 
Norsk landbruksrådgiving/Bondelaget/Fylkesmannens landbruksavdeling har igangsatt 
et eget prosjekt Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Brukere fra MNS deltar i 
prosjektet. 
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 Informasjon til gårdbrukerne om mulighetene for finansiering gjennom BU-ordningen er 
gjennomført i.h.h.t. planen. En liten nedgang i etterspørselen en periode, men etter 
Omdømmeprosjektet er interessen større igjen. 

 Etter noen år med tilskudd til kjøp av melkekvoter, ble ordningen avviklet bl.a. pga. 
reduserte priser på kjøp av statskvote. Norsk landbruksrådgiving og TINE er fortsatt 
medhjelpere for å få til lokal omsetning av melkekvoter. 

 3 brukere fikk tilbud om kjøp av oppstartkvote fra staten før ordningen ble nedlagt. 

 Økologisk jordbruk: Prosjekt Økoløft er gjennomført og avsluttet. 

 Gårdskartprosessen er gjennomført i hele regionen, Overhalla og Namsos har fått 
gårdskart i løpet av planperioden.  

 Landbruksforum i alle kommunene inviteres årlig til å komme med innspill til 
utarbeidelsen av tiltaksstrategi og prioritering av SMIL-midlene. Det er m.a. gjennomført 
en gjennomgang av nivå på tilskuddssatsene i planperioden. Bevisstgjøring av næringa 
ang. dens rolle som produsent av fellesgoder for samfunnet er ellers ivaretatt gjennom 
satsingsområde 5: Omdømmebygging. 

 Det er gjennomført et informasjonsmøte med Inn På Tunet Trøndelag. Det finnes tilbud 
for demente, besøkshjem for barn og arbeidstrening i vår region pr. dato. 

 

Skogbruk: 

 Deltatt i nettverket “Skognæringa i Midtre Namdal “ som ble avsluttet i 2012. Deltar nå i 
et nytt tilsvarende prosjekt for hele Namdalen. 

 Ferdigstilt hovedplaner for veger i skogbruket. 

 Ferdigstilt skogbruksplaner for Fosnes og Namdalseid. Startet prosess med nye 
skogbruksplaner i Namsos. 

 Utnytter hvert år tilskuddsordningen for tilskudd til skogkultur, avvirkning og veger. 

 Veiledning av skogeiere i spørsmål i tilknytning til veger, skogkultur og miljøhensyn i 
skogbruket. 

 Bidratt på skogdager. 

 Årlige møter med representanter for skognæringen og tømmerkjøperne i forbindelse 
med budsjettering av tilskuddsmidler og bruk av rentemidler fra skogfond. 

 

Satsingsområde 3. Klima og miljø 

 Foretatt en intern revisjon for ISO-14001 i Namsos. Årlig internrevisjon ISO-14001 i 
Overhalla. Årlig vedlikehold av oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer med 
miljørelevans. Resertifisering hvert tredje år for Miljøfyrtårn av enheter i Overhalla 
kommune, samt et par private virksomheter. 

 Foretar miljøvurderinger for enkeltkommunene i arealsaker. Fortsatt utfordring med å 
bli involvert tidlig nok. 

 Bidratt i arbeidet med områdevise vannforvaltningsplaner. 

 Igangsatt registrering av mulige forurensningskilder i Ferga. 
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 Arbeider med bekjempelse av fremmede plantearter. 

 Fått utarbeidet skjøtselsplaner for kystlynghei på Brakstadøyene og Tranås. 

 Kontakt med hjorteviltvaldene for best mulig å ivareta kommunalt vedtatte mål for 
hjorteviltbestandene i samkommunen. Samarbeide med valdene om rullering av 
bestandsplaner hvert tredje år for hjort og elg. 

 Sekretærfunksjon for Lyngenfjorden lakseråd hele periode og Lakseutvalget for Namsen 
halve perioden. 

 Deltatt og bidratt på klima- og miljøkonferanser i regi av Overhalla kommune. Deltatt i 
arbeidet med rullering av miljø- og klimaplan for Overhalla kommune. Ansvar for 
gjennomføring av noen av tiltakene i planen.                                                                      

 

Satsingsområde 4. Bosettingsstruktur i regionen 

Jordloven: 

 Det er utarbeidet retningslinjer for praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven. 

 Det jobbes kontinuerlig med samordning med kommunenes forvaltning av plan- og 
bygningsloven i arealsaker.  

 Det er utarbeidet retningslinjer for praktisering av driveplikt, samt rutiner for oppfølging 
av driveplikt. 

Konsesjons- og odelsloven: 

 Det er utarbeidet retningslinjer for praktisering av boplikt i MNS. 

 Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av boplikt.  
 

Satsingsområde 5. Omdømmebygging 

 I samarbeid med landbruksnæringas organisasjoner er det gjennomført et 
omdømmeprosjekt. Gjennom egen “landbruksavis” for Midtre Namdal og innspill til 
lokalavisa har landbruket fått mye positiv omtale. Næringsutøverne er skolert i 
omdømmebygging, og det er arrangert kurs i bruk av sosiale media. Temamøte om 
forvalteransvar og samfunnskontrakt ble gjennomført i Namsos med 340 deltakere! 
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7.2 VEDLEGG 2: VIKTIGE FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE UTVIKLINGEN AV LANDBRUKET FREMOVER 
Dette er en utfyllende del i forhold til den korte versjonen som står i planen. Dette er ment som en 

grundigere gjennomgang av de ulike utviklingstrekkene som er skissert i planen. 

7.2.1 Global matmangel 

Fremskrives dagens befokningsutvikling vil det innen 2050 være ni milliarder mennesker på jorda (LMD). 

Matproduksjonen må trolig fordobles for å fø den voksende befolkningen. En stor utfordring vil være å 

produsere og fordele denne maten på en bærekraftig måte som ikke ødelegger fremtidens ressurser.  

Mangel på mat kan destabilisere hele samfunn. Den forholdsvis lave norske egenproduksjonen av mat 

gjør oss sårbare hvis verden skulle bli rammet av alvorlige kriser. Selv om det ikke er noen umiddelbar 

fare for at Norge skal bli rammet av matmangel, kan vi ikke stole blindt på at import alltid kan dekke det 

norske matbehovet. I følge Forsvarssjefen er matsikkerhet en viktig del av arbeidet med å identifisere 

trusler mot samfunnssikkerheten i Norge. 

Jordbruksarealet:  

 

Figur 7-1 Andel av totalt landareal som er jordbruksareal  i noen ulike land 

Denne figuren viser jordbruksareal i prosent av landarealet i utvalgte land. Vi ser at Norge er desidert på 

bunn der bare 3,3% av landarealet er dyrket. Til sammenligning er 7,5% av landarealet i Finland og 

Sverige jordbruksareal, og hele 70% i Storbritannia er jordbruksareal.  
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Selvforsyningsgrad: 

 

Figur 7-2Selvforsyningsgraden i Norge i 2012 % - vis av ulike landbruksvarer 

I 2012 var selvforsyningsgraden, I følge Helsedirektoratet, i Norge på 43%. Korrigeres tabellen for import 

av for (korn og proteinvekster som soya)til landbruket blir selvforsyningsgraden 40%. Det er ikke 

korrigert for import av råvarer til fiskefor. Vi vet at ca 80% av råvarene til fiskeforet importeres.  

Den norske selvforsyningsgraden er på nivå med industrilandene med lavest selvforsyning i verden, 

Japan og Sør-Korea. Norge er dermed et av de landene i verden som er mest avhengig av internasjonal 

handel med landbruksvarer.  

7.2.2 Klima og miljøendringer  

Det er helt nødvendig å redusere menneskeskapte klimagasser og finne tiltak som minsker sårbarhet for 

endringer i klima slår FN’s klimapanel fast.  

Vi opplever høyere gjennomsnittstemperaturer og dette spås fortsette. Dette vil ha store konsekvenser 

for verdens matproduksjons muligheter. I følge FN`s klimarapport 2014 reduseres verdens muligheter til 

å produsere mat med 1% pr 10 år frem mot 2080.  
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Figur 7-3 Kart over hvordan klimaforandringene kan påvirke verdens matproduksjon 

Dette kartet viser hvordan klimaendringene vil påvirke ulike lands muligheter til å produsere mat frem 

mot 2080. Det er først og fremst tørke og flom som er årsaken til lavere produksjonsmuligheter.  

I Norge forventes en produksjonsøkning.  I Trøndelag vil en høyere gjennomsnittstemperatur gi lengre 

vekstsesong og muligheter for nye og varmekrevende planter. Dette gir oss muligheter for økt 

produksjon. NMBU (Norges Miljø – og Biovitenskapelige Universitet) har beregnet en produksjons øke 

på 20% i Trøndelag de neste 80 årene, i samme tidsperiode estimeres en avlingsreduksjon på 3% på Sør- 

østlandet.  

Med lengre vekstsesong gir det muligheter for nye arter, og det kreves forskning og 

kunnskapsoppbygging for å tilpasse oss fremtiden. Når endringene skjer fort vil ikke naturen klare å 

tilpasse seg, slik den har gjort gjennom årtusener. Dette kan skape utfordringer for å finne nye arter som 

tåler det nye klimaet.  

Økt temperatur og andre nedbørsmengder vil ikke bare være til det positive. Nye skadedyr og 

sykdommer kan dukke opp og gi oss utfordringer. Mer erosjon og fare for skred vil være en av 

utfordringene vi vil se Midtre Namdal.  

Landbruk og klima: Hovedutfordringen for landbruket vil være at klimautslippene fra landbruket må 

reduseres samtidig som matproduksjonen øker. For å oppnå dette må det settes inn tiltak i alle deler av 

verdikjeden for mat. Det vil handle om å redusere klimagassutslippene fra jord, øke karbonlagringen i 

jord, optimalisere bruken av nitrogen, redusere mengden avfall og utnytte dette til energiformål. I tillegg 

må transporten reduseres.  

For å redusere klimautslippene fra jord, og øke karbonlagringen er god agronomi et tiltak. God agronomi 

vil være avgjørende for å øke matproduksjonen, så dette sammenfaller godt med hverandre.  

Forurensing fra landbruket er i hovedsak knyttet til jordbruk. Reduksjon av spesielt vannforurensing fra 

landbruket har vært et sentralt tema i mange år. Det er satt inn betydelige virkemidler for å redusere 
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forurensing fra gjødsellagre, gjødselbruk, siloer, erosjon fra areal, bruk av plantevernmidler, 

avfallshåndtering for å nevne noe.    

Transport av innsatsfaktorer i landbruket over lange avstander øker klimautslippene. Ved å bruke de 

ressursene man har i umiddelbar nærhet, gjennom kortreist mat og virke, vil man bidra til å redusere 

utslippene.  

Skogen: Skogen er sentral i klimasammenheng, først og fremst ved at den kan produsere klimanøytrale 

produkter. Ved avvirkning frigis CO2 når virke forbrukes og ved nedbryting i humuslaget. Dette bindes 

igjen ved etablering av ny skog. Produkter med basis i skogsvirke kan erstatte produkter basert på ikke 

fornybare ressurser, og ressurser som gir et nettutslipp av CO2 til atmosfæren. Gjennom god 

skogskjøtsel påvirker man skogens produksjon, slik at man får mer virke og mer CO2 som til enhver tid er 

bundet i skogen. Økte omløpstider, det vil si hogst ved høyere trealder enn det som er normalt i dag, gir 

også økt utbytte når det gjelder skogens CO2-husholdning. Hogst av ung skog er et dårlig tiltak både når 

det gjelder klima og langsiktig virkesproduksjon. Netto tilførsel av tre i bygg (nye materialer produsert 

minus rivningsvirke) vil bidra til utsettelse av CO2-utslipp.  Nyplanting av skog på tidligere åpen mark, 

klimaskog, bidrar til å øke bundet CO2 og er fremtidig potensial for større CO2 nøytrale ressurser. 
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7.2.3 Trygg mat  

Spørsmålene om hvordan maten produseres, og av hvem aktualiseres stadig. Historier om mennesker 

som blir syke av maten de spiser, om omfattende bruk av antibiotika i matproduksjonen, om mat som 

ikke er sporbar og sendes over flere landegrenser før den havner i frysedisken dukker opp i mediebildet.  

Globaliseringen av verden med økt handel av landbruksvarer og nedbygging av handelshindringer, som 

toll, gjør oss sårbare for sykdommer på plantemateriale og husdyr. Import av planter og dyr, noens 

ønsker om kortsiktig gevinst og økende reiselyst er utfordringer for å produsere trygg mat i Norge.  

Gjennom et strengt kontrollregime, sanksjoner og bevisste aktører har Norge klart å opprettholde et 

landbruk som bruker lite medisiner. Med relativt oversiktlig antall produsenter vet man hvem som 

produserer maten og det søkes kontroll i alle ledd fra dyret blir fødd, frøet sådd og treet plantet til den 

videreforedlete varen når ut til forbrukerne.  

Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjon. Figuren under viser en 

oversikt over noen europeiske land. Inkludert i disse tallene er fiskeoppdrett, og den står for ca ¾ av den 

totale produksjonen i Norge. Figuren gir et bilde på at Norge har fokus på bruk av antibiotika i all 

produksjon av mat, men gir ikke et totalt bilde av hva landbruket bruker av antibiotika i forhold til andre 

land.  

 

Figur 7-4 Bruk av antibiotika i ulike land pr enhet produsert biomasse ( både fisk og dyr) 
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GMO: Kunnskap om gener og genteknologi er stor. Ved å ta i bruk denne kunnskapen i matproduksjon 

kan man få kortsiktig gevinst i produksjonen, og man kan løse utfordringer i dagens produksjon som 

sykdommer og skadedyr. Det er mulig å flytte gener mellom ulike organismer, for eksempel sette inn 

gen fra en fisk i hvete for å gi bedre kuldetoleranse. Mange er skeptiske til å justere på arvematerialet, 

og man vet lite om de langsiktige konsekvensene av genmodifisering (GMO) er. Norge er restriktive og 

ønsker ikke GMO i produksjonen av mat. Presset fra multinasjonale selskaper og andre økonomiske 

interessenter om å ta inn GMO- planter er stort.  

Forbrukerne: Med større enheter er det færre som produserer maten og det er færre som er i direkte 

involvert i matproduksjonen. Dette gjør produksjon av mat fjernt fra forbrukerne. For landbruket 

handler det om å spille på lag med forbrukerne og opprettholde et omdømme om kvalitet og trygghet.  

Hvordan forbrukerne ser på landbruket i Norge, og Midtre Namdal, har mye å si for hvilke muligheter 

landbruket har for å legitimere overføringer via Statsbudsjettet og øke rammene for inntektsmuligheter.  

Hvordan den enkelte bonde opptrer, tar vare på gården og landskapet rundt seg er med å danne 

forbrukernes tanker om landbruket. Velstelte tun, beitende dyr, et vakkert kulturlandskap og trivelige 

gårdbrukere, i tillegg til trygg mat, er gode argumenter for norsk landbruk.  

7.2.4 Teknologisk utvikling 

En av de viktigste driverne for strukturutviklingen de senere årene er den teknologisk utviklingen. Større 

og mer effektive maskiner ute på jordet og i skogen har endret landbruket de siste 10 årene. 

Skogsmaskinene, melkeroboten og foringslinjer inne i fjøset er noen eksempler på teknologi som i dag er 

helt vanlig. Ny teknologi gir muligheter for effektivisering og behov for å spre kostnadene på større 

produksjon. Dette driver frem endringer i strukturen, der noen blir større og noen legger ned.  

Teknologien løser utfordringer med å gjøre arbeidshverdagen for den enkelte gårdbruker og skogeier 

mer effektivt.  

Dagens bonde er helt avhengig av teknologien som styringsverktøy. Det finnes, og brukes utstyr som 

beregner og registrer nøyaktig hvor mye kyr spiser og melker, hvor mye gjødsel som spres og hva jordet 

til enhver tid har behov for av for eksempel Nitrogen.  

7.2.5 Kompetanseutvikling 

Kunnskap og kompetanse er avgjørende for utvikling og omstilling fremover. Det blir stadig færre som 

produserer mer mat, tar vare på større kulturlandskapsarealer og avvirker mer. Dette krever fokus på 

kompetanse, bedriftsledelse, fremtidsrettede og effektive handlingsmåter.  

Undersøkelser fra Tine viser store variasjoner i resultatet for enkeltbruk som har tilnærmet like 

naturgitte forutsetninger. Dette understreker poenget om at gårdbrukerens kompetanse påvirker i stor 

grad hvilket økonomisk resultat man får.  
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Figur 7-5 Lønnsevne pr time på ulikebruk, TINE. 

Som gårdbruker og skogeier har man et bredt kompetansefelt: Skogpleie, avvirkning, agronomi, 

husdyrkompetanse, foring, økonomi, HMS for å nevne noe. Å gjøre riktig ting til riktig tid blir viktigere og 

viktigere dess mer omfattende gårdsbrukene blir.  

Hansen i Tine gjorde i 2013 en studie på sammenhengen mellom melkebønders kompetanse og deres 

økonomiske resultat.  Han studerete sammenhengen mellom utdanning, evne til praktisk 

problemløsning og økonomiske resultater hos melkeprodusenter. Gjennom å kombinere data fra Tine og 

en spørreundersøkelse mener Hansen det kan etableres en sammenheng mellom utdanning og 

fortjeneste i melkeproduksjonen. Produsenter med agronomutdanning tjener mer pr melkeliter enn de 

som ikke har det. 

 

Tabell 1 Andel av gårdbrukere med utdanning 

Bygdeforsknings trendundersøkelse fra 2012 peker på at 25 prosent av gårdbrukerne har høyere 

utdanning, mens kun 8 prosent har landbruksfaglig høyere utdanning. Det er 50 prosent av 

gårdbrukerne som har yrkesutdanning. 55 prosent av gårdbrukerne har ikke landbruksfaglig utdanning 

på verken høgskole eller videregående nivå. Det er grunn til å tro at tallene fra Midtre Namdal er 

tilsvarende. 
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Gode utdanningstilbud er derfor viktig for en aktiv næring, både på videregåendeskolenivå, høgskole- og 

universitetsnivå. I tillegg må det være tilgang på gode kurs og etterutdanningstilbud som er tilgjengelig 

for gårdbrukerne der de bor.  

Tabellen nedenfor er hentet fra Bygdeforsknings trendundersøkelse og viser hvor gårdbrukerne henter 

sin kunnskap i dag i tillegg til kursing og etterutdanning:  

Tabell 2 Hvor gårdbrukerne henter kunnskap, Norsk senter for Bygdeforskning. 

I dag finnes det mange kanaler for å finne tak i kunnskap, og mengden kunnskap som finnes er stor og 

fragmentert. Utfordringen er å kvalitetssikre og sortere all den kunnskapen som finnes.  

Å skaffe seg kompetanse på en effektiv måte vil være avgjørende fremover. Det er flere strategier på 

hvordan gårdbrukere og skogeiere innhenter kunnskap. Rådgivningsapparatet, andre bønder, fagblader 

er eksempel på noen slike kanaler. Å lære av andres erfaringer og nettverk synes i flere sammenhenger 

som meget effektive måter å innhente kompetanse på.  

Med ny forskning er det utfordringer hvordan denne blir gjort tilgjengelig for gårdbrukere og skogeiere 

på en effektiv og forståelig måte. Det vil være avgjørende at den kunnskapen som finnes faktisk blir tatt i 

bruk fremover.  

  

 Svært 
viktig 

Ganske 
viktig 

Litt viktig Ikke viktig Bruker 
ikke 
denne 
kilden 

Total 

Fagtidsskrifter/-aviser 18 50 28 3 2 101 

Andre bønder i 
nærheten av der du 
bor 

23 41 28 6 2 100 

Internett 15 39 30 9 8 101 

Rådgivere i Norsk 
Landbruksrådsgivning 

13 34 29 11 14 101 

Leverandører av 
teknisk 
utstyr/maskiner 

6 30 44 14 6 100 

Rådgivere i Norsk 
landbrukssamvirke 

8 28 33 14 17 100 

Andre bønder i andre 
deler av landet 

4 19 41 25 11 100 
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7.2.6 Inntektsutvikling 

Størrelsen på inntekten er avgjørende for fornyelse, utvikling og rekruttering til en næring.  

Denne tabellen viser hvordan jordbrukets inntekt er i forhold til andre næringer, og mellom 

produksjonene:  

 

Tabell 3 Inntektsutvikling i ulike produksjoner, sammelignet med andre arbeidsgrupper 

Rammene for landbrukets inntektsmuligheter reguleres gjennom internasjonale avtaler, 

verdensmarkedsprisen og jordbruksforhandlingene. Innenfor disse rammene er det opp til den enkelte 

skogeier og gårdbruker å forvalte sine ressurser slik at man utnytter de mulighetene som finnes. Det er 

ulike strategiske valg og tilpasninger som er mulig.  

- Øke produksjonen  

- Mangesyssleri basert på gårdens ressurser; for eksempel entreprenørvirksomhet, brøyting 

- Tilleggsnæringer, bygdenæringer med utgangspunkt i gården som ramme, for eksempel Inn på 

tunet 

- Videreforedling av varer fra egen produksjon  

- Legg ned produksjonen og leie ut eller selge ressursene på gården 

De som investerer øker gjerne produksjonen for å forsvare investeringene. Investeringskostnadene er 

imidlertid høye, og avvikling av aktiv gårdsdrift er et alternativ.  

7.2.7 Investeringsbehov 

For å opprettholde og øke produksjonen i landbruket kreves investeringer. Trøndelag Forskning og 

Utvikling har høsten 2014 lagt frem en rapport som beregner investeringsbehovet i Nord – Trøndelag i 

perioden 2015 -  2025:   
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- Melkeproduksjon 2 milliarder   

- Storfeproduksjon 1, 5 milliarder 

- Svineproduksjon 800 millioner 

- Lammeproduksjon 300 millioner 

- Potet, bær og grønnsaksproduksjon 220 millioner.  

Dette er bare estimat, men gir en pekepinn på nivået på den fornyelsen av driftsapparat som trengs for 

å oppretthold og øke produksjon.  

Det er ofte når man står i en valgsituasjon om man skal investere eller ikke at produksjon legges ned.  

Nord-Trøndelag, og Midtre Namdal, er i den heldige situasjon at næringa har stor investeringsvilje. 

Gjennom Innovasjon Norge har bønder som investerer mulighet til å søke om tilskudd inntil 30% opp til 

750 000 kr. Stor investeringslyst i fylket fører til knapphet på og hard konkurranse om 

investeringsvirkemidlene. Det er sannsynlig at etterspørselen etter investeringsvirkemidler fortsatt vil 

være stor i Nord-Trøndelag. Dette betyr at Nord-Trøndelag har en vedvarende situasjon der bønder får 

mindre investeringstilskudd enn bønder i andre deler av landet.  

7.2.8 Generasjonsskifter  

En av de mest sårbare situasjonene i en gårds «livsløp» er ved generasjonsskifter. Dette kan føre til ny 

giv og optimisme, eller nedleggelse av produksjonen på gården.  

Gjennomsnittsalderen for overtakelse av landbrukseiendommer er nå 54 år. I dette tallet er overtakelse 

av alle landbrukseiendommer med. Ser man på eiendommer med aktiv produksjon er 

overtakelsesalderen langt lavere.  

Hvis generasjonsskifte ikke er avklart kan dette virke konserverende på utviklingen på gården. 

Nåværende generasjon gjør ikke investeringer i vente på hva neste generasjon ønsker, neste generasjon 

slipper ikke til og får tatt de ønskede investeringene. 

 Avklaring og diskusjoner rundt generasjonsskifte utfordrende. Gode prosesser rundt generasjonsskifter 

er viktig for å sikre matproduksjonen på gårdene.  

Det er en tendens til at neste generasjon ønsker gården som boplass og oppvekststed for nye 

generasjoner, og har annen jobb og utdanning. Dette gjør at andelen med gårdsbruk uten aktiv 

produksjon øker, og disse eierne sitter på store produksjonsressurser og ansvar.  

Dagens ungdom er ofte godt utdannet. Vi ser at flere kombinerer egen kompetanse med gårdens 

ressurser og skaper nye næringer med gården som ramme. Dette er spennende og gir muligheter for 

flere arbeidsplasser på gårdene, nye markeder og økte inntekter.  

7.2.9 Bonden som bedriftsleder   

Når landbruket endrer seg og det enkelte gårdsbruk omsetter mer, endres også bondens 

arbeidsoppgaver. Bondens kompetanse som bedriftsleder blir viktigere. De gode bedriftslederne har 

større sjanse for å drive godt og tjene penger.  

Som bedriftsleder skal man ikke bare ta valg rundt investering, avvirkning, agronomi og husdyr, men 

også langsiktig strategiske valg.  
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7.2.10 Tilgang på areal 

God matjord er en begrenset ressurs. Nydyrking er mulig, men det tar lang tid å kultivere jorda slik at 

den gir optimale avlinger.  Det er derfor viktig at man tar vare på den produksjonsjorda som finnes. I 

deler av Midtre Namdal er det stor kamp om jordarealene og dette setter begrensninger for hvor mye 

enkelt gårdbrukere kan investere og øke sin produksjon. I andre deler av regionen er det lite 

etterspørsel etter jordbruksjorda og det er utfordring å få en effektiv bruk av arealet.  

 

Tabell 4 Andel leiejord i ulike kommuner 

Mellom 30 og 40 prosent av arealet det produseres mat på er leid jord. Dette er et høyt tall og et 

resultat av strukturendringen. Det er ofte mange små gårder der produksjonen er lagt ned som inngår 

som leid jord. Ønsket om å selge denne jorda er liten, og det utgjør liten økonomisk gevinst for eierne. 

Dette gjør at man velger å sitte på eiendommen. På større gårder, der det utgjør noe økonomi for 

selger, blir jorda i større grad fradelt og solgt. I en spørreundersøkelse der utleiere av jordbruksjord i 

Overhalla, Grong, Vikna og Nærøy ble spurt om de kunne tenke seg å selge jorden de eide svarte 87,9% 

at det ikke var aktuelt. Mange av disse sitter på små eiendommer.  

Leid jord fører ofte til lengre transportavstander og dermed mer kostnader for den som driver jorda.  

7.2.11 Arbeidskraft 

Med strukturendringene i landbruket kommer behovet for ekstra arbeidskraft. Med meget liten 

arbeidsledighet er det en hard konkurranse om arbeidsfolket.  Det er spesielt avløsere, skogsarbeidere 

og sesongarbeidere som trengs. Uten utenlandsk arbeidskraft ville ikke landbruket klart arbeidstoppene 

i ulike sesonger og produksjoner. Behovet for utenlandsk arbeidskraft vil være stort også fremover.  

Rekruttering, opplæring og utøvelse av arbeidsgiverrollen er skogeiere og gårdeiere sitt ansvar. Det 

krever fokus på hvordan man utøver sin rolle ovenfor de ansatte. Det er viktig at landbruket tar dette på 

alvor og behandler og betaler sine arbeidere godt.  

7.2.12 Sterke fagmiljø  

Det er en tendens til at husdyrproduksjonen skjer i økende grad i produksjonsklynger. Miljøet i Midtre 

Namdal er et eksempel på en slik klynge, der produksjoner basert på husdyr øker. I andre områder blir 

husdyrproduksjonene erstattes med mindre arbeidsintensive produksjoner.  

For å kunne være med å utvikle et aktivt landbruk er kommunene og veiledningsapparatet viktig. 

Fylkesmannen i Nord –Trøndelag har ved flere anledninger hevdet at der det er aktive landbrukskontor 
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og en aktiv rådgiving er det også et aktivt landbruksmiljø. Der det ikke er aktive landbrukskontor og 

fagmiljø er utfordringene langt større. Over hele landet samlokaliserer fagpersoner og organisasjoner for 

å skape enda sterkere utviklingskraft hos «landbrukets hjelpere». I Overhalla har man jobbet etter 

denne tankegangen i over 10 år og skapt et sterkt fagmiljø på Landbrukets Fagsenter, der det sitter 

17/18 fagpersoner på landbruk med ulik tilknytning til landbruket.  

Utviklingen av slike miljø gjør seg ikke selv og krever et stadig fokus på å rekruttering av fagpersoner og 

arbeidsoppgaver som er med å utvikle landbruket i området.  

For lite tilfang av nye fagfolk, økende kostnader, økte krav til kompetanse og mindre offentlige tilskudd 

gjør at rådgiverorganisasjoner og det offentlige er under press for å effektivisere og jobbe smartere. 

Samhandling og sammenslåing er to måter å effektivisere på.  

Siden kommunene tok over landbrukskontorene fra Staten i 1994 har antall ansatte gått betydelig ned. 

Oppgavene som utføres av landbrukskontorene har endret seg fra å være faglige rådgivere til å være 

være motivatorer og utviklingsaktører samt forvaltere av regelverk. I dag utgjør utviklingsoppgavene 

mellom 10 – 20% av arbeidet på de største landbrukskontorene.  

De siste 10 – 15 årene har det vært en nedgang i rekrutteringen til videregående skoler og høyere 

utdanning til produksjonsfagene (agronomi, jord og plantefag, husdyrlære, foring). Vi begynner nå å se 

resultatene av dette, og det er utfordrende å finne gode fagfolk til rådgivingstjeneste, fagorganisasjoner 

og offentlig forvaltning. Dette er bekymringsfullt, og vil by på utfordringer for Midtre Namdal og norsk 

landbruk. Utfordringene vil være størst i perifere områder. 

Trøndelag har gjennom Kompetanseløft Trøndersk Landbruk satt fokus på behovet for fremtidige 

fagfolk. Dette er et langsiktig arbeid med fokus på positiv omdømmebygging og synliggjøring av 

muligheter innen landbruket.  

7.2.13 Skogindustrien og avvirkning  

Skogen har stor betydning ressursmessig for vår region, både for klimaet, biologisk mangfold, økonomisk 

på enkelte gårder og for å opprettholde en industri basert på trevirket.  

Skogen i Midtre Namdal eies i stor grad av mange enkeltpersoner. Skogens økonomiske betydning på 

den enkelte gård er ikke så stor, og fokuset blir derfor mindre på forvaltning av skogen. Mesteparten av 

den hogstmodne skogen er avvirket, og vi må vente 20-30 år for at vi igjen skal få store mengder med 

hogstmoden skog. Her ligger hovedårsaken til at avvirkningen er langt lavere enn tilveksten. Vi har 

ungskog i god vekst som dominerer i forhold til gammel skog med dårlig tilvekst.  Industrien trenger sårt 

mer virke. Det er viktig at virkestilgangen likevel sikres så godt som mulig for å kunne opprettholde en 

skogindustri til skogressursene igjen er bygd opp. Dette kan blant annet gjøres gjennom opprusting og 

nybygging av veger.  

Det ble i 2014 igangsatt et 3-årig prosjekt i Namdalen med tanke på å skaffe industrien lokalt virke og 

stimulere til investeringer i ungskogen. Prosjektet er finansiert av regionale myndigheter, kommunene 

og industrien. 

7.2.14 Rovdyr 

Rovviltforliket i Stortinget i 2011 legger premissene for forvaltningen av de store rovdyrene i Norge. I 

Region 6 ( Møre og Romsdal, Sør –Trøndelag og Nord – Trøndelag) er det mål om 12 gaupeynglinger, 10 
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jerveynglinger og 3 bjørneynglinger. Målene på jerv og gaupe er oppnådd i skrivende stund. Antall 

rovdyr og ynglinger utfordrer og rammer beitenæringen i Nord-Trøndelag og Midtre Namdal. Nesten 

hele Nord-Trøndelag skal ha ynglinger av en eller flere av de store rovdyrene. Tapene på sau og rein i 

utmarken er et økende problem. Midtre Namdal har ikke vært rammet hardest, men det må forventes 

større tap når beitenæringen i tilstøtende områder velger å legge ned. Kommunene i Midtre Namdal 

ligger innenfor yngelområde for gaupe og jerv. Skal utmarksressursene utnyttes i større grad enn i dag er 

man avhengig av konfliktdempende tiltak.  

7.2.15 Hjortevilt 

Midtre Namdal har gode og solide hjorteviltbestander.  Salg av jakt og hytteutleie i statsalmenninger, 

Statsskog og privat er en betydelig inntektskilde for landbruket i Midtre Namdal. Den største 

forvaltningsmessige utfordringen er kunnskapen om at størrelsen på bestandene harmonerer med 

tilgangen på beite. Vi har et årlig uttak som balanserer omtrent med bestandsstørrelsen, og som aldri 

har vært større enn nå. Det felles ca 1000 elg og 300 hjort i kommunene våre. Felling av rådyr varierer 

fra år til i takt med jaktintensitet naturlige svingninger i bestandene.  

7.2.16 Laks 

Det fanges årlig ca 40 tonn laks i kilenøter og 20 tonn på stang i elvene. Laksebestandene er store nok til 
at potensielle gyteplasser utnyttes fullt ut. Forurensning fra spredte avløp og landbruk kan være en 
utfordring, først og fremst i de mindre vassdragene. Elvene og Namsenfjorden har fått status som 
najonale laksevassdrag og nasjonal laksefjord. Det innebærer at laksen skal ha spesiell beskyttelse. 
Laksen har stor betydning som tilleggsnæring for en del notfiskere og for mange grunneier langs 
vassdragene. Elvefiske har store ringvirkninger for næringsvirksomhet. 

  



  STRATEGISK PLAN MILJØ OG LANDBRUK 2015 - 2019 

 

31 
 

7.3 VEDLEGG 3: STATUS OG UTVIKLING I LANDBRUKET I MIDTRE NAMDAL  
I dette vedlegget finnes statistikk og utviklingstrekk for landbruket og de ulike produksjonene. Som leser 

må du være oppmerksom på at det er ulik skala på de ulike tabellene etter hvilken produksjon det er 

snakk om.   

7.3.1 Strukturutvikling:  

Denne figuren viser strukturutviklingen. Gjennomsnittlig antall daa dyrket jord pr foretak går oppover og 

antall foretak som driver jorda går nedover. 

 

Figur 7-6 Antall foretak og gjennomsnittlig daa pr foretak 
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Deles disse tallene ut på de enkelte kommunene ser vi at de største brukene finnes i Overhalla og 

Namdalseid. Gjennomsnitt gården i Midtre Namdal er ca 30 daa større enn gjennomsnitts gården i Nord 

–Trøndelag, og 60 daa større enn gjennomsnitts gården i Norge.  

 Ant. bruk 
1959 

Ant. bruk 
2013 

% 
bruk 
igjen 

Areal 
pr. bruk 
1959 

Areal 
pr. bruk 
2013 

Fosnes 167 32 19 44 266 

N.Eid 201 105 52 88 312 

Namsos 424 71 17 51 243 

Overh. 318 145 46 101 306 

MNS 1.110 353 32 71 291 

N-Tr.lag 10.625 3.302 31 67 262 

Landet 200.000 42.923 21 50 229 

Tabell 5Utvikling av antall bruk pr kommune 

7.3.2 Jordbruksarealet:  

Nedenfor er en oversikt over utviklingen av jordbruksareal i de fire kommunene i Midtre Namdal, tallene 

er basert på det som det er søkt produksjonstilskudd på.  

 

Figur 7-7 Utvikling av jordbruksarealet i de ulike kommunene 
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Antall daa jordbruksareal er relativt stabilt. På totalen for de fire kommunen har arealet gått ned fra 

104 000 daa i 2004 til 102 700 daa i 2013. Årsakene til nedgangen kan være at jord er gått ut av 

produksjon, ikke blir drevet lenger, bygd ned eller omdisponert til andre formål. Det er en trend i hele 

landet at antall daa jordbruksjord går ned.  

I Overhalla og Namdalseid er det skjedd nydyrking og jordbruksarealet har gått opp. Tabellen under viser 

godkjente søknader om nydyrking. Det er ikke sikkert alt dette er dyrket opp, men den synliggjør 

interessen og behovet for mer produksjonsareal.   

 

Tabell 6 Antall søknader om nydyrking pr kommune 

Fordeler man arealet ut på produksjoner i de ulike kommunene ser det slik ut i 2013:  

 

Figur 7-8 Jordbruksarealet fordelt på produksjon i de fire kommunen 

Figuren viser at det er grovfor med husdyrproduksjon som dominerer i alle kommunene. 

Kornproduksjon har ulik betydning. Overhalla er den kommunen det dyrkes mest korn. Dette er naturlig 

ut fra klima og topografi. Overhalla er den kommunen det produseres mest potet og grønnsaker. 

Settepotetproduksjonen betyr mye for landbruket i Overhalla og den produksjonen som skjer i regi 

Overhalla Klonavlssenter er en betydelig verdiskaping. Overhalla betegnes som en av de tunge miljøene 

på potet i landssammenheng.  
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Namdalseid er den kommunen med mest økologisk produksjon.  

7.3.3 Verdiskaping i jordbruket 

En beregnet og estimert førstehåndsverdien av husdyr – og planteproduksjon i Midtre Namdal 2013 er 

ca 299 millioner kroner, i tabellen nedenfor vises hvordan dette er fordelt på de ulike produksjonene:  

 

Figur 7-9 Estimat på forhåndsverdien på de ulike produksjonene i Midtre Namdal 

Denne figuren er et estimat på førstehåndsverdien i de ulike produksjonene og viser at det er 

melkeproduksjonen som er den desidert viktigste produksjonen i forhold til førstehåndsverdien på 

produktene fra landbruket. Salg av kjøtt fra storfe kommer også inn under denne kategorien, og utgjør 

en andel her. Potetens betydning synliggjøres også her.  
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Sammenligner vi arealfordeling og førstehåndsverdi i 2013 for Midtre Namdal ser det slik ut:  

 

Figur 7-10 Førstehåndsverdi fordelt på produksjon og areal for alle kommunene i Modtre Namdal 

Denne figuren viser at i arbeidsintensive produksjoner som potet og grønnsaker henter man inn mer 

inntekt pr daa enn på for eksempel grovfor. For eksempel har poteten 2% av arealet, men står for en 

førstehåndsomsetting på 11% av totalverdien. Grønnsaker og bær som beslaglegger lite areal har desto 

mer førstehåndsverdi pr daa.  

Skog: Førstehåndsverdien på skog beregnes i 2013 til ca 21 millioner kroner.  
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7.3.4 Landbrukets andel av sysselsatte i de ulike kommunene:  

Denne tabellen viser landbrukets andel av sysselsettingen i de ulike kommunene, og her er det snakk om 

direkte sysselsatte i landbruket. Sekundær sysselsettingen er ikke med. Namsos skiller seg ut med at 

landbruket betyr relativt lite i kommunen når det gjelder sysselsetting, dette er naturlig i og med stor 

sysselsetting i tjenesteproduksjon.  

 

Tabell 7 Landbrukets andel av sysselsettingen i de ulike kommunene. 

 

7.3.5 Statistikk og utviklingstrekk for de ulike produksjonene  

7.3.6 Husdyr:  

Denne tabellen viser hvor mange foretak og dyr Midtre Namdal ha i de ulike produksjonene pr 1.jan 

2014. Her synliggjøres melkeproduksjonens betydning for Midtre Namdal.  

  Antall foretak Antall dyr 

Mjølkekyr 148 4294 

Ammekyr 30 513 

Mjølkegeiter 0 0 

Søyer 39 3464 

Purker 11 484 

Slaktegris 16 11916 

Verpehøner 8 37648 

Slaktekyllinger 16 2058927 

Slakta ender, kalkuner og gjess 0 0 
Tabell 8 Antall dyr og foretak pr dyreslag i de Midtre Namdal 

7.3.6.1 Melkeproduksjon 

Denne tabellen viser hvor mange melkeforetak som finnes i Midtre Namdal i 2013. Sammenlignet med 

Nord-Trøndelag og landet er gårdene noe større i Midtre Namdal, og mindre av melka produseres i 

samdrift.  
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Tabell 9Utviklingen i antall foretak med melkeproduksjon i Midtre Namdal sammenlignet med Nord-Trøndelag og Norge 

Denne tabellen synliggjør utviklingen i antall gårder med melkeproduksjon i Midtre Namdal. Her stopper 

tabellen på 2012, og vi ser at nedgangen har fortsatt til 154 leverandører i 2013.  

 

Figur 7-11 Antall melkeleverandører i Midtre Namdal 

Tilsvarende ser man at antall liter melk produsert av den enkelte leverandør øker. Dette betyr at 

melkeleveransene fra Midtre Namdal går opp, samtidig som antall melkeprodusenter går ned. Her vises 

også at det produseres noe mer melk på leverandør i Midtre Namdal enn i Nord –Trøndelag.  

1
6

3
 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

an
ta

ll 
le

ve
ra

n
d

ø
re

r

Antall melkeleverandører i (Flere elementer) perioden 
1995 - 2012

Kilde: TINE

 
Antall 

foretak 

Kvote/ 

foretak 

Kvote/ eier Antall kv. i  

samdrift 

Midtre Namdal 154 202.464 142.655 28 % 

Nord-Trøndelag 974 193.149 125.345 33 % 

Landet 9.825 170.379 116.302 30 % 
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Figur 7-12 Gjennonsnittlig leveranse pr leverandør i Midtre Namdal 

 

Figur 7-13 Midtre Namdal sin andel av melkeproduksjonen i Nord-Trøndelag ( melk levert til TINE) 

I 2012 sto Midtre Namdal for 16,1% av melkeproduksjonen i Nord-Trøndelag. Tendensen er at 

melkeproduksjonen flyttes nordover i fylket, og at Midtre Namdal øker sin %-andel av 

melkeproduksjonen i fylket.  
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7.3.6.2 Sau 

I saueproduksjonen ser vi en synkende antall søyer og et synkende antall produsenter. 

Rovdyrsituasjonen er sannsynligvis hovedårsaken til  denne nedgangen.  

 

Figur 7-14 Antall foretak og antall sau i Midtre Namdal 

7.3.6.3 Svin 

 

Figur 7-15 Utviklingen i antall purker og foretak i Midtre Namdal 

I smågrisproduksjon ser vi samme tendens som i melkeproduksjon med færre foretak med purker, men 

at antall purker totalt holdes stabilt og delvis øker.  
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Figur 7-16 Utvikling i antall slaktegris og produsenter i Midtre Namdal 

Antall slaktegris øker, og antall foretak med slaktegris er relativt stabilt siden 2000. Svineproduksjonen 

er kjent for store svingninger i pris og er veldig ømfintlig for hva som skjer i markedet. De siste årene har 

det vært en situasjon med overproduksjon og svingninger priser.  

7.3.6.4 Ammeku  

 

Figur 7-17 Utviklingen i antall ammekyr og produsenter i Midtre Namdal 

Antall foretak med ammekyr går nedover, mens antall kyr går noe opp. Det er en stor underdekning i 

markedet for storfe, og behovet for flere mordyr som produserer kalver er stort. De siste årene har det 

vært satset på å øke lønnsomheten i ammekuproduksjonen.  
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7.3.6.5 Fjørfe 

 

 

Figur 7-18 Utviklingen i antall slaktekylling og produsenter i Midtre Namdal 

Slaktekylling er den produksjonen som har hatt stor vekst i Midtre Namdal siden 2006. Årsaken til 

veksten var avtaler med slakteri for å ta imot kyllingene, denne muligheten fantes ikke før 2006. I tillegg 

har forbruket av kylling økt mye.  

 

Figur 7-19 Utviklingen i antall verpehøner og produsenter i Midtre Namdal 

Antall verpehøner og eggprodusenter har også økt fra 2007. Kontrakter om å få levert egg gjør det mulig 

å produsere.  
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7.3.7 Planteproduksjon:  

 

Arealfordeling av vekster i (Midtre Namdal) i 
2014 
Vekstgruppe Andel Dekar 

Vekstgruppe grovfôr 74 % 76 232 

Vekstgruppe korn 23 % 23 923 

Vekstgruppe potet 2,0 % 2 036 

Vekstgruppe grønnsaker 0,3 % 289 

Vekstgruppe frukt 0,0 % 0 

Vekstgruppe bær 0,0 % 23 

Sum 100 % 102 503 
Tabell 10 Fordeling av areal på de ulike planteproduksjonene i Midtre Namdal 

7.3.7.1 Grovfor 

 

Figur 7-20Antall daa med grovfor og produsenter i Midtre Namdal 

Det er desidert flest som produserer grovfor i Midtre Namdal og det henger selvfølgelig sammen med 

aktiv husdyrproduksjon, klima og topografi.  
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7.3.7.2 Korn 

 

Figur 7-21 Antall daa med korn og antall produsenter i Midtre Namdal 

Antall daa med korn øker og antall foretak med korn er svakt avtagende. Det er en tendens til at bruk 

som legger ned husdyrproduksjonen går over til mindre arbeidsintens produksjon som korn.  

7.3.7.3 Potet 

 

Figur 7-22Antall daa og produsenter av potet i Midtre Namdal 

Potetproduksjonen, spesielt i Overhalla, er økende og antall daa med potet øker. Antall foretak går ned 

samtidig som de profesjonaliseres.  
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7.3.7.4 Bær 

 

Figur 7-23 Antall daa med bær og antall produsenter i Midtre Namdal 

Det finnes nesten ikke bær produsenter igjen i Midtre Namdal, og dette er bekymringsfullt. Med så få 

produsenter er det vanskelig å opprettholde et fagmiljø og rådgiving.  

7.3.7.5 Grønnsaker 

 

Figur 7-24 Antall daa med grønnsaker og antall produsenter 

Tradisjonelt har grønnsaksproduksjonen vært solid i Midtre Namdal, men blant annet Namdal 

Produsentlag. Antall produsenter er nå ned på et kritisk lavt antall for å holde opp et godt og aktivt 

fagmiljø. Det dyrkes imidlertid bra hos de produsentene som er igjen og antall daa opprettholdes.  
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7.3.8 Skog:  

7.3.8.1 Avvirkning 

 

Figur 7-25 M3 avvirket skog i Midtre Namdal 

Avvirkningen i skogen har gått nedover siden 1990. Dette skyldes dårligere økonomi i skogen, 

vanskeligere tilgjengelig skog og at mye av den hogstmodne skogen er tatt ut. Avvirkningen har tatt seg 

opp noe de siste årene. 

7.3.8.2 Planting 

Denne tabellen viser utsatte planter i MNS.  

 

Figur 7-26 Antall planter satt ut i Midtre Namdal pr år 
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7.3.8.3 Ungskogpleie 

 

Figur 7-27 Antall daa med ungskogpleie i Midtre Namdal pr år 

Det har vært lav aktivitet på ungskogpleie de senere år. Det burde vært drevet ungskogpleie på ca. 4000 

da per år. 

7.3.8.4 Veier 

For å kunne ta ut skogen er man avhengig av gode veier. Figurene under viser hvor mange kilometer vei 

som er nybygd. Restaurering av eksisterende veinett anses som viktigere for avvirkningen i skogbruket 

enn bygging av nye veier. 

7.3.8.4.1 Årlig bygging av bilvei 

 

Figur 7-28Antall kilometer med ferdigbygd bilvei i Midtre Namdal 
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7.3.8.4.2 Ferdigbygd traktorveier 

 

Figur 7-29 Antall kilometer ferdigbygd traktorvei i Midtre Namdal 

 

 

7.3.9 Bygdeutviklingsmidler:  

Søknader på investeringsmidler hos Innovasjon Norge viser interessen hos bønder i Midtre Namdal for å 

investere. Tabellen viser antall søknader. Det er et betydelig antall bruk som er fornyet, og det er mange 

som står for tur. Det er spesielt innen tradisjonelt jordbruk det har blitt investert.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bruksutvikling 7 19 21 20 8 4 14 10 16 

Tilleggsnæring 6 2 7 8 3 2 2 5 1 

Sum  13 21 28 28 11 6 16 15 17 
Figur 7-30 Antall søknader på investeringsvirkemidler i Midtre Namdal  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Ferdigbygd traktorveg, m



  STRATEGISK PLAN MILJØ OG LANDBRUK 2015 - 2019 

 

48 
 

  

7.3.10 Strukturfordeling på tilskudd

 
Figur 7-31 Strukturprofil på drifts, husdyr og avløsertilskudd 

Denne tabellen viser effekten av struktur på tilskudd gitt over Statsbudsjettet. Man får mest for de 

første enhetene man produserer, dette for å sikre en variert bruksstruktur og gi muligheter for å 

produsere mat i hele landet.  
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7.4 VEDLEGG 4: BESKRIVELSE AV ULIKE LOVER  

7.4.1 Konsesjonsloven 

Formål: Formålet med konsesjonsloven er: "å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet.." (§ 1). Loven skal sikre at det i forbindelse med omsetning av fast eiendom tas 

tilstrekkelig hensyn til fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for 

utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, og til bosettingen. 

Boplikt er et virkemiddel i konsesjonsloven (§ 5 og § 6). 

7.4.2 Jordloven 

Jordloven, lov om jord av 12. mai 1995. Loven gjelder for hele landet, med visse unntak, bl.a. for 

områder som er regulert til byggeområde. 

Formål: Loven legger vekt på at jordviddene skal brukes på den måten som er mest gagnlig for 1) 

samfunnet (med sikte også på fremtidige generasjoners behov) og 2) de som har yrket sitt i landbruket. 

Arealresursene bør disponeres slik at man får «ei tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga 

i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar». 

Deling av eiendom: Eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, kan ikke deles 

uten etter samtykke. Slikt samtykke kan bare gis dersom delingen ivaretar hensyn til vern om 

arealressursene, delingen fører til en driftsmessig god løsning og delingen ikke fører tildrifts- og 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Selv om ovennevnte forhold ikke taler for deling, kan 

samtykke gid dersom delingen ivaretar hensynet til bosettingen i området.  

Bruk av jord: Loven inneholder strenge regler om at all dyrket jord «som kan gi grunnlag for lønsam 

drift», skal holdes i hevd. Oppfyller ikke eieren denne plikten, kan han få pålegg om hva han skal foreta 

seg for å få jorden i hevd. Eier kan selv drive jorda, eller leie den bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom. Endelig inneholder loven en regel som tar sikte på å hindre at dyrket jord eller 

dyrkbar jord unødig brukes til andre formål enn jordbruk, som f.eks. til byggetomter, veianlegg m.m. 

7.4.3 Skogbruksloven 

Det lovmessige grunnlag for skogbruket er skogbruksloven (lov om skogbruk av 27. mai 2005).  

Formål: Fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal 
verdiskaping og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene 
i skogen. Kommunenes ansvar for skogforvaltningen blir synliggjort i loven. Skogeierne pålegges å 
forynge skogen etter hogst, avsette investeringsmidler på skogfond, ha oversikt over miljøverdiene i 

skogen og ta hensyn til disse i den praktiske virksomheten. 

Kommunens rolle: Denne loven gir kommunene rolle som skogbruksmyndighet. Skogloven beskriver 
kommunens rolle i forvaltning.  

7.4.4 Odelsloven 

Odelsrett, løsningsrett for slekten til jord på landet, regulert i odelsloven av 28. juni 1974. 

Odelsrett kan bare erverves over en eiendom «når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eigedomen er 

over 25 dekar, eller det produktive skogarealet på eigedomen er over 500 dekar» (§ 2). Eier av jord som 
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kan hevdes til odelsjord, kan tinglyse en erklæring om at eiendommen skal være fri for odel. Blant de 

odelsberettigede går eldre søsken og deres etterkommere foran yngre. 

Den som har odelsrett kan ved salg av eiendommen til en utenforstående eller fjernere odelsberettiget 

innløse den etter takst. Ved ekspropriasjon faller i alminnelighet odelsrett bort. Hvis stat eller kommune 

vil overta odelsjord, kan den gjøres odelsfri av Kongen når særlige grunner taler for det. 

7.4.5 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i landet. Loven gjelder for 

hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene. 

Formål: Ifølge formålsparagrafen (§ 1) er lovens overordnede målsetting å fremme bærekraftig utvikling 

til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å 

samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av 

ressurser. Bestemmelsene om byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift 

og planvedtak, og at det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

Arealbruken i kommunen reguleres etter bestemmelser i plan og bygningsloven.  

7.4.6 Motorferdselloven 

Motorferdsel i utmark og vassdrag, reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 

1977 (motorferdselloven). I prinsippet er slik ferdsel forbudt, men loven gjør en rekke unntak for 

nødvendig ferdsel. Den enkelte kommune har en viss adgang til å utferdige forskrifter som regulerer 

adgangen til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag innen kommunen. Når særlige grunner foreligger, 

kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke er tillatt etter loven 

eller med hjemmel i loven. 

Loven har en viktig funksjon i å ta vare på dyrelivet og unngå støy og forurensning i naturen. Det har 

vært reist kritikk mot loven. Noen har ment at reglene er for strenge, mens mange har kritisert at 

kommunene er gått for langt i sin dispensasjonspraksis. 

Kommunens rolle: Behandle disposisjonssaker. Fleste omsøkte dispensasjonstilfeller gjelder kjøring av 

bagasje til egne hytter. I utgangspunktet bør det ifølge regelverket etableres ordninger med leiekjøring. 

Det har hittil bare vært mulig i deler av Namdalseid. Dispensasjonsaker knyttet til barmarkskjøring og 

scooterkjøring til leide hytter, kan ikke delegeres til administrativt nivå og må behandles politisk. 

 

7.4.7 Viltloven 

Formål: Lovens formål er å forvalte viltet og dets leveområder slik at naturens produktivitet og 

artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes. 

Lovens betingelse for å drive jakt er at førstegangsjegere avlegger en jegerprøve, at jegeren betaler 

offentlig jegeravgift og blir oppført i jegerregisteret. For storviltjakt kreves dessuten årlig skyteprøve og 

betaling av fellingsavgift. Loven bekrefter at jaktretten tilhører grunneieren. Den inneholder regler om 

jaktrettsforholdene i sameier, felles viltområder, på statsgrunn m.m. Viltloven er en fullmaktslov som 

sorterer under Miljøverndepartementet. Den delegerer myndighet til organer som Direktoratet for 
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naturforvaltning, fylkesmannen og kommunen. Departementet bestemmer hvilke arter som er jaktbare, 

mens direktoratet fastsetter jakttiden for den enkelte art og innen hvilke områder jakten kan foregå. 

Kommunens rolle: Denne loven berører kommunene først og fremst når det gjelder arealforvaltning og 

forvaltningsmyndighet i forbindelse med hjortevilt 

7.4.8 Lakse- og innlandsfiskeloven 

Lakse- og innlandsfiskloven, lov som regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye, dvs. fisk 

som vandrer mellom sjø og ferskvann og er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg) og innlandsfisk 

(all annen fisk i vassdrag medregnet ål og kreps). Lakse- og innlandsfiskloven bygger på et 

fredningsprinsipp. Dette innebærer forbud mot alt fiske etter de arter som er omfattet, med mindre det 

motsatte er uttrykkelig uttalt. Alt fiske etter anadrome laksefisk i både sjø og vassdrag er forbudt, 

dersom det ikke er uttrykkelig tillatt. Loven bygger på et motsatt utgangspunkt enn det havressurslova 

gjør. Der er regelen at alt fiske er tillatt dersom det ikke er uttrykkelig forbudt. 

I tillegg til at loven freder anadrome laksefisk og annen fisk i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det 

går anadrome laksefisk; oppstiller den forbud mot import av levende anadrome laksefisk, innlandsfisk, 

rogn eller unger av slik fisk eller næringsdyr for fisk; den forbyr utsetting av fisk eller iverksetting av 

kultiveringstiltak uten tillatelse; den forbyr visse fiske- og avlivningsmetoder og inneholder 

bestemmelser om fiskerett, kontroll og oppsyn m.m. 

Kommunens rolle: loven krever at kommunen i arealforvaltningen tar hensyn til villaksens leveområder. 

Loven hjemler for sentrale myndigheter å karakterisere fjorder og elver av spesiell verdi, som nasjonale 

laksefjorder og nasjonale lakseelver. Her skal villaksen ha en sterkere beskyttelse. I vårt område gjelder 

dette Namsenfjorden, Namsenvassdraget og Årgårdsvassdraget. 

 

7.4.9 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven, Lov av 3. april 2009 Om forvaltning av naturens mangfold, omfatter all natur, og 

gjelder for alle sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for 

dette mangfoldet. Loven erstatter den tidligere naturvernloven.  

Bakgrunnen for loven er å styrke gjennomføringen av Norges internasjonale miljøforpliktelser i 

Konvensjonen om biologisk mangfold, samt bidra til å oppfylle prinsippene i Grunnloven § 112 (tidligere 

110 b). 

Formål: "Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 

virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur." 

Dette formålet har betydning ved tolkning og skjønnsutøvelsen etter naturmangfoldlovens regler, men 

også ved tolkning og anvendelse av annen lovgivning som styrer virksomhet som har betydning for 

naturmangfoldet. Slik får naturmangfoldloven en sektorovergripende funksjon, ved at hensynet til 

naturmangfoldet trekkes inn på tvers av samfunnets sektorer. 

Naturmangfoldlovens kapittel II angir alminnelige regler om bærekraftig bruk. Her er det slått fast 

forvaltningsmål for naturtyper og arter. Videre er miljørettslige prinsipper som skal ligge til grunn for 

http://snl.no/naturvernloven
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offentlige beslutningstaking lovfestet i § 8-12. Det stilles herunder krav til kunnskapsgrunnlaget, ved at 

offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om naturmangfoldet og effekten av påvirkninger. Videre er miljørettslige prinsipper som føre 

var, økosystemtilnærming og samlet belastning, og at kostnader ved miljøskade skal bæres av 

tiltakshaver, lovfestet gjennom naturmangfoldloven.  

Det følger av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 

av offentlig myndighet, og ved forvaltning av fast eiendom. Det innebærer at prinsippene må trekkes inn 

og vurderes for alle tiltak og bruk som påvirker naturmangfoldet. Dette gjelder også for påvirkninger og 

aktiviteter som reguleres av annen lovgivning. Det følger videre av bestemmelsen at vurderingen av 

prinsippene skal framgå av beslutningen i den enkelte saken. 

Naturmangfoldloven inneholder også rettslige virkemidler slik som artsforvaltning og områdevern. 

Kommunens rolle: Kommunale vedtak vedrørende bruk av LNF-områder vil alltid komme i kontakt med 
naturmangfoldloven på følgende måte: 

 Vurdering om tiltak berører naturverdier. 

 Om føre- var prinsippet skal brukes der kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. 

 Vurdering av samlet belastning ved nye tiltak. 

 Tiltakshaver kan pålegges avbøtende tiltak eller alternative løsninger for å redusere 
miljøbelastning. 

Miljø- og landbruksforvaltningen er fagorgan for enkeltkommunene i disse vurderingene. 
Områder med prioriterte arter og utvalgte naturtyper er med å legge premisser for private og 
kommunens handlingsrom. Blant annet gjelder meldeplikt til kommunen for noen jord- og 
skogbrukstiltak.  
 

7.4.10 Friluftsloven  

Friluftsloven, inneholder de viktigste reglene om allemannsretten, som består av ferdselsretten, 

oppholdsretten og høstingsretten.  

Formål: Lovens formål er å: "verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, 

opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes." Loven har imidlertid ingen 

bestemmelser som i praksis benyttes for å sikre friluftslivets naturgrunnlag. Vern om friluftsområder 

gjøres primært med hjemmel i annen lovgivning, først og fremst naturmangfoldloven og plan- og 

bygningsloven.  

Friluftsloven § 2 gir uttrykk for allemannsrettens hovedregel, og sier at: "I utmark kan enhver ferdes til 

fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet." Det er imidlertid mange unntak fra 

dette. Friluftsloven § 19 presiserer at begrensninger som følger av andre lover og forskrifter går foran. 

Eksempler på dette kan være ferdselsbegrensninger av hensyn til naturvern eller badeforbud som følge 

av drikkevannsrestriksjoner. 

Kommunens rolle: Passe på at tiltak i utmark ikke er til hinder for den frie ferdselen. Kommunen kan 

selv, eller gi ideelle organisasjoner rett til å merke stier og lage klopper for å lette ferdselen. Grunneier 

kan kreve erstatning dersom slike tiltak er til ulempe. 

http://snl.no/føre_var-prinsippet
http://snl.no/føre_var-prinsippet
http://snl.no/allemannsrett
http://snl.no/plan-_og_bygningsloven
http://snl.no/plan-_og_bygningsloven
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