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Forord
Kommunen har 319,17 km² areal, hvorav 310,21 km2 er landområder. Øksnes består av den
nordlige del av Langøya, Skogsøya og flere mindre øyer. Kommunen grenser til Andøy i
Gavlfjorden i nordøst, og til Sortland i sør og sørøst, og til Bø i sørvest.
Det er viktig å ha landbruksplan som kunnskapsdokumentasjonsgrunnlag som en del av
kommunens samlede plandokumentasjon. Landbruk foregår i store deler av kommunen. I
tillegg til produksjon av landbruksprodukter, bidrar også landbruket til andre samfunnsgoder
som kulturlandskap, et variert bosettingsmønster og miljøgoder. Landbruksplanen har status
som sektorplan, og skal gi innspill til kommuneplanen. Det er ønskelig at planen skal bidra til
økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen. I St. meld. nr. 29, 31 og 58 blir
kommunene klart anbefalt å utarbeide en landbruksplan. Ny landbrukspolitikk, inkludert
lovendringer som følge av meldingen, gir i større grad åpning for stedstilpasset virkemiddelforvaltning. I St. meld. 9 (2010-2011) legges det opp til at norsk matproduksjon skal økes
med 1 % årlig for å fø en stadig økende befolkning. I tillegg er det et ønske om en sterkere
distriktsprofil på virkemidlene og økt bruk av gras- og beiteressurser. I 2012 vedtok
kommunestyret at kommunen skulle arbeide frem en landbruksplan for kommunen.
Formannskapet vedtok i 2013 oppstart, ble det vedtatt at Landbrukstjenesten Midtre
Hålogaland skulle få sekretariatsoppgaven.

Arbeidsgruppas representanter:
Representant Øksnes bondelag: Bjørn Hamansen (gårdbruker)
Representant Øksnes sau og geit: Olav Stranda (gårdbruker)
Representant kommuneadministrasjon Øksnes: Einbjørn Lakså
Representant skogbruksforvaltning: Gjermund Pettersen (skogbrukssjef)
Politisk representant Øksnes kommune: Olav Lind
Olav Stranda har vært arbeidsgruppas leder. Fra sekretariatet i Landbrukstjenesten Midtre
Hålogaland har Arild Jakobsen og Ragnhild Renna bidratt. Forsidebildet er tatt av Tor M.
Karlsen, motivet er hentet fra Meløya.
Mandatet til arbeidsgruppa og sekretariatet er å ferdigstille landbruksplanen til kommunal
behandling. Arbeidet sluttføres i 2015.
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Rammebetingelser – viktige plandokumenter
Nasjonale og regionale mål

Nasjonal politikk
Velkommen til bords Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012)
Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009
Andre dokumenter som er sentrale er:
St. meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon”
-Forbrukerperspektivet
-Lovendringer (konsesjonslov, odelslov)
-Det multifunksjonelle landbruket
-Strengere jordvern
St. meld. nr. 29 (1996-97) ”Regional planlegging og arealpolitikk”
St. meld. nr. 17 (1998-99) ”Skogmeldingen”
-Økt verdiskapning
-Miljøhensyn
Regional politikk
Næringsstrategiene fra 2013 finnes under navnet Regionalt næringsprogram 2013-2016. Se
hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland, under tema Næringsstrategier.
Utviklingsprogram Nordland (UPN)
Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket Lofoten og Vesterålen
Lokale mål – lokale planer og andre planer
Kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Energi og Klimaplan - faktadel for Bø og Øksnes kommune
Energi og Klimaplan – strategisk del for Bø og Øksnes kommune
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Virkemidler

Juridiske virkemidler
Jordloven
Formålet med jordloven er bl.a. å sikre en bærekraftig utvikling og vekst i bygdene.
Arealressursene skal disponeres ut fra fremtidige generasjoners behov. For å få til
næringsutvikling og bosetting må det legges til rette for at gårdens samlede ressurser, både
areal og bygninger, kan utnyttes som en helthet. Loven inneholder bl.a. et forbud mot deling
og omdisponering. Loven inneholder dessuten regler om driveplikt.
Fylkeslandbruksstyret er avviklet som rettssubjekt. Oppgavene skal ivaretas av kommune,
fylkeskommune og fylkesmann. Jordloven § 8 regulerer nå driveplikten på odelseiendom og
konsesjonspliktig eiendom. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie med avtale av minst 10
års varighet. Det er krav om skriftlighet og driftsmessig gode løsninger.
Konsesjonsloven
Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) omhandler bruk, vern og
fordeling av arealressursene. Det innebærer at landbrukseiendommer under 100 dekar kan
omsettes konsesjonsfritt dersom eiendommen ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller
overflatedyrka jord. Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og sikre eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Bestemmelsene om boplikt på
konsesjonsfri eiendom er nå flyttet til konsesjonsloven § 5 annet ledd. Dersom eieren ikke vil
bo, må vedkommende likevel søke konsesjon. Reglene om ordinært fritak er avviklet.
Odelsloven
Eiendom som kan odles kalles odlingsjord. Når første eier har eid eiendommen i 20 år, blir
den odelsjord for eieren og eierens etterkommere. Odelsrett er de odelsberettigedes rett til å
kreve eiendommen tilbake dersom den blir overdratt ut av slekta eller til noen med dårligere
odelsprioritet. For å gjøre krav på eiendommen må den odelsberettigede gå til
odelsløsningssak ved tingretten. En eiendom blir regna som odlingsjord når fulldyrka eller
overflatedyrka jord på eiendommen er over 25 dekar, eller det produktive skogarealet på
eiendommen er over 500 dekar.
Endringer i 2009. Endringen innebærer at det er slutt på å vurdere odelsretten ut fra
inntjeningspotensialet. Det betyr at § 1 ikke lenger har noen betydning – spørsmålet avgjøres
på grunnlag av § 2. Lovteksten må vel forstås slik at 25,00 dekar ikke er nok; det kreves mer
enn 25 dekar for at kravet skal være oppfylt (25,01). Lovteksten lyder slik:
«Ein eigedom blir rekna som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord (…) er over 25
dekar, eller det produktive skogarealet (…) er over 500 dekar. Med til arealgrunnlaget blir
rekna eigedomen sin del i realsameige»
Skogbruksloven
Denne lova har til formål å fremme ei bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med
sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, omsyn til
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. Når skogeier tar beslutning om hogst av
tømmer utløses samtidig en plikt til å sørge for tilfredsstillende foryngelse av skogen etterpå.
Foryngelsestiltak skal være iverksatt senest tre år etter at hogst er utført.
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Beiteloven
En beiterett er den rettighet man råder over for å kunne slippe dyr på beite. En beiterett kan
man ha på privat grunn, enten egen mark eller andres, eller på offentlig grunn, hvilket vil si i
ulike allmenninger.
Eier og innehaver av husdyr skal sørge for at husdyr ikke kommer inn på område der eieren
eller innehaveren ikke har rett til å la dyra være. Kommer husdyr inn på område der eieren
eller innehaveren av dyret ikke har rett til å la det holde til, er eieren eller innehaveren skyldig
å gjøre opp for den skaden dyret gjør på avling og annen eiendom. Har skadelidende selv
medvirket til skaden med å vanholde gjerdeforpliktelsen sin, eller på annen måte, kan
skadeoppgjøret settes ned eller falle helt bort alt etter hvor stor skyld han har.
Gjerdeloven
Rett til å sette opp/holde gjerde: Enhver har rett til å sette opp eller opprettholde gjerde mot
naboeiendom dersom han betaler det selv.
Plikt til å sette opp/holde gjerde: Der grannegjerde er til nytte for eiendommene hver for seg,
kan granne kreve gjerdehold av granne, så fremst det er klart at sammenlagt for begge
eiendommene er nytta av gjerdeholdet større enn kostnaden. Gjerde som er der fra før, må
ikke legges ned uten at vedlikeholdskostnaden er større enn nytta for begge eiendommene
under ett. Mot hyttetomt i utmark har utmarkseieren ingen plikt til å holde gjerde.
Lov om naturvern
Naturvern er å disponere naturressursene ut fra hensynet til den nære samhørighet mellom
mennesket og naturen, og til at naturens kvalitet skal bevares for fremtiden. Enhver skal vise
hensyn og varsomhet i omgang med naturen. Inngrep i naturen bør bare foretas ut fra en
langsiktig og allsidig ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i fremtiden bevares
som grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i
utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
Husdyrgjødselforskrift
Forskrift om husdyrgjødsel har som formål å hindre forurensning til luft, vassdrag, sjøer,
grunnvann, fjorder og havområder som følge av husdyrhold, gjennom å sikre at
husdyrgjødsel utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen. Videre er det et
mål å sikre at husdyrgjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske
mangfoldet ivaretas. Det er også et mål å redusere ulemper med lukt og partikkelspredning
som følge av disponering av husdyrgjødsel nær områder med bebyggelse. Spredning av
husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i vekstsesongen i perioden fra våronnstart til 1.
september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.
Lov om reindrift
For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og
kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for
reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag
for en hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares
som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.
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Økonomiske virkemidler

Produksjonstilskudd
Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk
innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Som produksjonstilskudd regnes tilskudd
til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser, soner, definisjoner
m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.
Velferdsordninger:
Avløsning ferie- og fritid / sykdomsavløsning
Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning
ved sykdom mv. For å kunne få tilskot til avløysing må føretaket disponere dyr per 1.1. ved
inngangen av avløysaråret, og søkje om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.
Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan
overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag eller en avløserring. Avløsertilskuddet kan gis
til å dekke faktiske utgifter.
Regionalt miljøprogram. Gjennom RMP ønskes det å redusere uheldige miljøpåvirkninger og
ta vare på biologisk mangfold, genressurser og verdifulle landskapskvaliteter. Samtidig skal
jordbrukets kulturlandskap sikres som ressurs for økt matproduksjon, ny næringsutvikling,
opplevelser og helsebringende aktiviteter.
SMIL/NMSK (Spesielle miljøtiltak i landbruket / Nærings- og miljøvirkemidler i skogbruket)
10 kommuner i Lofoten og Vesterålen fikk i 2004 og 2005 prosjektmidler fra Fylkesmannen i
Nordland til å gjennomføre et utviklingsprosjekt om virkemidlene til nærings- og miljøtiltak i
landbruket. Prosjektet hadde to formål:
• en felles strategisk plan for bruken av virkemidlene
• utrede en interkommunal forvaltningsmodell for organisering av personalressurser og felles
forvaltning av virkemidlene.
Dreneringstilskudd
Det er innført tilskudd til drenering av tidligere grøftet jord. Tilskudd gis både til tradisjonell
grøfting, enkeltgrøfter, profilering og omgraving.
Skogfondsordningen
Denne forskrifta har til formål å sikre finansiering av ei bærekraftig forvaltning av
skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler. Ved salg av alt skogsvirke er det
pliktig avsetning på egen skogfondskonto. Avsetningen skal være i intervallet 4-40% av
bruttoverdien av tømmeret. Bruken av fondsmidlene er 85% skattefrie når det brukes til
bestemte formål, som planting, rydding, skogsveibygging, skogbruksplaner, bioenergi, m.m.
Kystskogmeldingen / Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket
Kystskogmeldingen ble initiert og vedtatt av fylkeskommunene fra Agder til Finnmark.
Beskriver særlige utfordringer for et økonomisk skogbruk i kyststrøkene. Særlig to områder
peker seg ut sammenlignet med andre deler landet: mangelen på en
god skogsveidekning og gode terminaler for båttransport av skogsvirke. En del av midlene
stilt til rådighet gjennom jordbruksoppgjøret hvert år går til særskilte tiltak innenfor denne
sektoren. I Nordland har det også ført til et eget prosjekt: "Økt verdiskaping i
Nordlandsskogbruket" med målsetning om å øke avvirkningen til industriformål, flere
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søknader til det nasjonale skogprogrammet, utvikle samarbeids- eller samdriftsmåter på små
skogeiendommer og utvikle fellesarenaer for skognæringa.
Næringsstrategier i Nordland 2013-2016
Næringsstrategiene fra 2013 finnes under navnet Regionalt næringsprogram 2013-2016

BU-midler hos Innovasjon Norge
Tilskudd til investering i driftsbygning
Til investering i tradisjonelt landbruk kan det gis tilskudd på inntil 20% av godkjent
kostnadsoverslag opp til 5 millioner kroner. For godkjent kostnadsoverslag mellom 5 og 7
millioner kan det gis inntil 10%
i tilskudd. For kostnader
utover 7 millioner kroner gis
det ikke tilskudd. Med dette
blir maksimalt tilskudd 1,2
millioner kroner.
Generasjonsskifteordningen til
Innovasjon Norge
Tilskudd til investeringer ved
generasjonsskifte gis med
inntil 40% av godkjent
kostnadsoverslag for menn og
50 % for kvinner.
Generasjonsskiftetilskudd gis
Foto: Olav Stranda
til investeringer med en
begrenset kostnadsramme. For større prosjekter henvises til investeringsstøtteordningen for
driftsbygninger.
Rådgivingstilbud innen veivalg for unge brukere hos Innovasjon Norge
Unge brukere kan få tilskudd til veivalgsrådgiving hvor Innovasjon Norge Nordland dekker
inntil 75% av en rådgivingspakke med maksimalramme på 40.000 kr.
Lån til landbruksformål hos Innovasjon Norge
Lån kan gis til investering i driftsbygninger, kjøp av landbrukseiendom og investering i bolig
på gårdsbruk.
Rentestøtte hos Innovasjon Norge
Rentestøtten bidrar til å redusere rentekostnader for lån opptatt til investering i driftsbygning,
men det gis ikke for hele investeringsbeløpet. Det gis rentestøtte til lån opptatt både i private
banker og hos Innovasjon Norge.
Støtteordninger til skogbruket og bioenergisatsing
Innovasjon Norge har ulike støtteordninger til skogbrukssatsing.
Støtte til bioenergisatsing. Innovasjon Norge gir støtte til satsing på bioenergi både på eget
bruk, og for bioenergi til videresalg.
Det gis også støtte til etablering og utvikling av bygdenæringer. Oversikten ovenfor er ikke
komplett. Vi henviser til Innovasjon Norge i Nordland og Fylkesmannen for nærmere
informasjon om eksisterende ordninger.
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Landbruk og klima
Flere forskere arbeider med en klimamodell som skal kunne bidra til å redusere
klimautslippene fra jordbruket. Ifølge «Klimakur 2020», som regjeringa la fram i 2010, skal
jordbruket i Norge kunne bidra med kutt i utslipp av klimagasser som tilsvarer 1,2 millioner
tonn CO2-ekvivalenter. Driftsenheter med stor geografisk spredning på arealet gir økt
transport og økt klimabelastning. Dårlig vedlikehold av jord med ufullstendig drenering bidrar
til å øke transportbehov dersom dyretallet opprettholdes.
Bedre agronomi og mer produksjon per mål og per dyr gir positiv klimaeffekt.

Forsker Klaus Mittenzwei, Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) har videre uttalt at det
er lite trolig at kutt av klimagasser fra norsk jordbruk er
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at andre klimatiltak er
langt mer lønnsomme. Selv om det globalt vises til at en
overgang fra forbruk av kjøtt til forbruk av plante-/
grønnsaksføde er fornuftig med tanke på
matvaresituasjonen, så er dette et dilemma med tanke på
selvforsyning, og utnytting av ressurser. Norge er et land
med mye gras- og beiteressurser, og mindre plante-/
grønnsaksproduksjon. Og ser man i retning av en vridning
av kostholdet, så betyr det mer import for Norges del, med
de klimakonsekvensene en slik transport medfører.
Foto: Tor M. Karlsen

Slått og beite i Øvergården

Foto: Lena Stavøy
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Status og utvikling for landbruket i
kommunen
Ressursgrunnlag
Produksjon - sysselsetting
Jordbruk
Melk- og kjøttproduksjon med fundament i egenprodusert grovfôr, er hovedproduksjonene i
Øksneslandbruket. Statens landbruksforvaltning (SLF) har rapportert at det for siste 12
måneder var innveid 404.955 liter kumelk fra Øksnes ved utløpet av oktober 2013. SLF
meldte at det fra kommunen for tilsvarende periode var innveid 29.178 kg småfeslakt i form
av sau, lam eller villsau, 25.061 kg storfeslakt, og 764 kg hestekjøtt. Verdien av disse årlige
leveransene er ca 4,25 millioner kroner.
Råvare
Volum
Anslått verdi uten tilskudd
Melk
404.955 liter
4,52 kr/l
Småfekjøtt (sau)
29.178 kg
42 kr/kg
Storfekjøtt
25.061 kg
44 kr/kg
Hestekjøtt
764 kg
8 kr/kg
Ull
3.048 kg
40 kr/kg
Sum
Tabell 1: Råvareproduksjonen av melk og kjøtt i Øksnes i 2013

Verdi
1.830.397 kr
1.225.476 kr
1.102.684 kr
6.112 kr
121.920 kr
4.286.589 kr

Landbruket i Øksnes kommune gjorde i 2012 oppgaver for samfunnet som utløste tilskudd
for ca 7 millioner kroner. Tallene er hentet fra SLF, og kan ses i tabellen under for perioden
2010-2012.
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Figur 1: Tilskudd til Øksneslandbruket i 2010-2012
kr8 000 000
kr7 000 000
kr6 000 000
kr5 000 000
kr4 000 000
kr3 000 000

2010

kr2 000 000

2011

kr1 000 000

2012

kr-

Figur 2: Oversikt over tilskuddsberettiget jordbruksareal i Øksnes kommune 2010-2013:
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Kommentar til figur 2: Gårdskartprosessen, med digitalisering av jordbruksareal, ble gjort i
forkant av tilskuddsåret 2013. Tallene er hentet fra SLF.
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Figur 3: Antall søkere på produksjonstillegg for jordbruksareal i Øksnes 2010-2013:

Søkere tilskudd jordbruksareal, antall
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Husdyrproduksjon i 2013

Det er 68 melkekyr i kommunen (tre melkebruk),
kjøttproduksjon skjer fra 48 ammekyr (fire bruk),
234 foringsdyr storfe (seks bruk), og 1019 sau (12
bruk). Et bruk er registrert med hest.
Planteproduksjon i 2013

Av de 20 søkerne om tilskudd til planteproduksjon,
er det en søker i kommunen som har annen
planteproduksjon enn grasdyrking. Denne
produksjonen er jordbær.

Inn på tunet-bedrifter

Det er to «Inn på tunet»-bedrifter i kommunen per
tiden.

Foto: Tor M. Karlsen
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Skog og skogbruk i Øksnes kommune
Det totale skogarealet er 91.000 dekar. Barskogen, som i sin helhet er plantefelt, utgjør 8000
dekar. Resten av skogarealet, 83.000 dekar, er lauvskog. Det produktive skogarealet, som til
sammen er på ca. 40.000 dekar, fordeler seg med 8.000 dekar gran og 32.000 dekar
lauvskog, i all hovedsak bjørk.

Tynning i Vesterålsskog
Foto: Bjørn Rakstang

Stående kubikkmasse lauvskog anslås til ca. 150 000 kubikkmeter, med en årlig tilvekst på
ca. 4.000 kubikkmeter. Stående kubikkmasse gran anslås til 200.000 kubikkmeter, med en
årlig tilvekst på 8.000 kubikkmeter. Når grana blir hogstmoden, vil så godt som hele
granarealet være økonomisk drivverdig. Fordi mye av lauvskogen står på mark med svak
produksjonsevne og i bratte og høyereliggende områder, er det anslagsvis bare 10-20% av
lauvskogressursene som er økonomisk drivverdig.
Bjørkeskogen er ofte kortvokst og kroket med lave kubikkmasser per dekar. Den gir godt
brensel, men er ellers utfordrende å få til lønnsom drift i.
Grana har oppnådd svært høye kubikkmasser per dekar og er allerede nå et attraktivt råstoff
for trebrukende industri og de hogstselskapene som opererer i Nordland og Troms.
Granhogstene er i gang i Vesterålen og Lofoten, og de første skogsdriftene med
hogstmaskin vil være i gang i Øksnes kommune innen kort tid.
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Med unntak av ca. 150 dekar plantefelt som ble anlagt på
1920- og 1930-tallet, er det jevnt over for tidlig å hogge
plantefeltene i Vesterålen nå. Både for skogeieren og de
som utfører hogsten vil det generelt sett være svært
lønnsomt å la skogen stå i enda noen år, fordi den
stående kubikkmassen per dekar og andelen sagtømmer
da blir betydelig større.
Med utgangspunkt i de aller eldste plantefeltene, vil det
fram til 2020 kunne hogges ca. 1000 kubikkmeter gran
hvert år. Fra 2020 og utover vil en stadig større andel av
plantefeltene kunne hogges, og det er prognoser som
viser at granhogsten i Øksnes kommune kan komme opp i
ca. 7.000 kubikkmeter i året om 20-25 år fra nå. Sitkagran
og lutzgran, som det er plantet mye av i Øksnes
kommune, gjør at hogstvolumene per dekar blir dobbelt så
store og hogsttidspunktet kommer 10-20 år tidligere
sammenlignet med vanlig gran.
Skogbruket i Vesterålen og Lofoten er nå i en ny fase der
plantefeltene kan høstes etter ca. 80 år med
ressursoppbygging. Hogstmaskiner i drift, tømmerlunner
og tømmerbiler langs veiene, og hogstflater i
skogsterrenget og i landskapsbildet, vil på en god måte
vise at skogen er en ressurs for næringsvirksomhet og
verdiskaping.

Skogplanting Foto: Arild Jakobsen

Skogressursene i Øksnes må ses i
sammenheng med skogressursene i resten av
Vesterålen. Til sammen vil vesterålskommune
være en betydelig skogbruksregion i NordNorge de kommende tiår. For å opprettholde et
bærekraftig skogbruk på lang sikt, og i tråd med
skogbruksloven, skal skog som hogges
erstattes med ny skog.

Granplanter

Foto: Arild Jakobsen
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Skogsveier
Et hensiktsmessig skogsveinett er avgjørende
for økonomien i skognæringa. Skogsveiene skal
planlegges og bygges slik at de gir en rasjonell
atkomst til en stor del av skogressursene i et
område, uavhengig av eiendomsgrenser.
Dermed oppnås også skogsveiløsninger som på
en god måte kan tilpasses terreng og
landskapsbilde. Der det er større avstander inn
til skogressursene, vil det være viktig for
økonomien i ei skogsdrift at veistandarden
tillater utkjøring med tømmerbil.

I forbindelse med at en rekke plantefelt nå
nærmer seg hogstmodenhet, er det flere
skogsveier som i sin tid ble bygd etter
traktorveistandard, som nå bør ombygges til
bilveier. I Øksnes er det 13 skogsveier av
traktorveistandard med en samlet lengde på 25
km. Både Klodalen, Alsvåg og Steinland har
forholdsvis lange traktorveier som bør vurderes
å bli opprustet til skogsbilveier.

Rødsand Foto: Tor M. Karlsen

Det er i tillegg skogområder i Øksnes med mye gran som ikke har atkomst i det hele tatt. I
arbeidet med Hovedplan for skogsveier har kommunal skogforvaltning i Lofoten og
Vesterålen registrert 8 framtidige veianlegg. Det dreier seg både om traktorveier og
skogsbilveier.

Kulturlandskapet i Øksnes kommune

Historisk har jordbruket i kommunen vært drevet i kombinasjon med fiske eller annen
sysselsetting. Å ha en landbrukseiendom har historisk sett vært sett på som en trygghet og
en sikkerhet for familien. Resultatet er en eiendomsstruktur med en hovedvekt av mange
små landbrukseiendommer. Karakteristisk er eiendommene som er utforma som smale
eiendommer som går fra fjære til fjells. I utmarka er produktiv skogsmark for det aller meste
skifta til full eiendomsrett, og ofte kan det være tilplanta med gran på den delen av
skogsmarka som er mest tilgjengelig. Plantefeltene utgjør likevel bare en liten del av
utmarka. Beiteretten er felles i utmarka, og det er mange plasser beitedyr som beiter på tvers
av gårdsgrensene.
Kommunene i Lofoten og Vesterålen har ansvaret for ordningen «Tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap», også kalt SMIL-ordningen. I Øksnes er Meløya med
Naustvika og halvøya der kirkegården ligger merket spesielt som lokalt, verdifullt
kulturlandskap. SMIL-midlene kan brukes til blant annet inngjerding og rydding av
innmarksbeite, etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten, restaurering av
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eldre bygninger etter antikvariske prinsipper, og tiltak i vassdrag med formål å redusere
forurensingen fra landbruk.
Øksnes kommune hadde i 2013 4,1% av Lofoten og Vesterålens jordbruksareal, men mottok
11,8% av SMIL-tilskuddet i samme region i perioden 2007-2013. (Se tabell 2.)
Regionalt miljøtilskudd gis til mange ulike formål, men heriblant slått og beite av lokalt,
verdifullt jordbrukslandskap, slått av veikanter, skjøtsel av areal med slåttemarker,
kystlynghei, kulturminner, steingjerder og kulturhistoriske områder.

Slått på Meløya

Foto: Tor M. Karlsen
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Tabell 2: Oversikt over SMIL-midler i Lofoten og Vesterålen i perioden 2007-2013:
Kommune

Innvilget, kroner

Jordbruksareal 2013

Andel tilskudd i %

2007-2013

dekar

%

Andøy

1.160.200

1 4 613

12,2

11,0

Bø

1.128.000

12 496

10,4

10,7

Øksnes

1.244.024

4 894

4,1

11,8

Sortland

1.319.700

2 1 596

18,0

12,5

Hadsel

934.150

18 794

15,7

8,9

Lødingen

414.000

4 150

3,5

3,9

Vågan

527.200

8 103

6,8

5,0

3.212.569

31 530

26,3

30,4

Flakstad

544.400

3 682

3,1

5,2

Moskenes

69.000

0

0

0,7

Sum

10.553.243

119 8 5 8

100

100

Vesterålen

6.200.074

76 891

63,9

58,7

Lofoten

4.353.169

46 642

36,1

41,3

Vestvågøy

Kulturlandskapspleie i Øvergården

Foto: Ragnhild Renna
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Tiltak - handlingsplan

Hovedmål

Øksnes kommune skal aktivt
utvikle og styrke landbruket og
tilrettelegge for rekruttering
Kommunen må med de ressurser som den rår over ha ei proaktiv tilnærming til
landbruksnæringa utfordringer og landbruksforetakenes muligheter til å forvalte og
utnytte egne ressurser. Dette må avspeile seg i kommunens forvalterrolle og
tilretteleggingsrolle.

Delmål
Ressursforvaltning – Vern av jordsmonn og areal som grunnlag for
landbruksproduksjon. Disponere arealressurser i et langsiktig perspektiv.
Næringsutvikling - En bærekraftig landbruksproduksjon som gir grunnlag for
verdiskapning og sysselsetting i primærproduksjon og foredlingsindustri.
Rekruttering – Tilrettelegging for rekruttering
Andre hensyn - Levere matvarer av høg kvalitet fra en sunn produksjon. Produsere
og opprettholde et kulturlandskap som næringa og kommunen kan være stolte av.

17

Ressursforvaltning

Det sentrale er å ta vare på produksjonsarealene. Det må også legges til rette for
ulike former for landbruksdrift, og det må tas hensyn til landbrukets kulturlandskap.
Kommunen bør ha ei restriktiv holdning til å gi dispensasjoner i LNF(R)-område.
Spesielt viktig landbruksareal er dyrka jord (fulldyrka jord, overflatedyrka jord,
innmarksbeite), og plantefelt og annen produktiv skog. Uproduktivt landbruksareal
kan vurderes omregulert til annen arealbruk enn LNF(R). Næringa må inviteres inn i
forbindelse med vurdert omregulering av LNF(R)-areal, for å sikre hensyn til
grovfôrproduksjon, beitedrift, husdyrgjødselspredning og lignende. Hensyn til dyrkbar
jord må også ivaretas.

Næringsutvikling

-Stimuleringstiltak: Åpne for bruk av kommunale midler for å støtte kjøp av mordyr.

Kopplam på beite

Foto: Olav Stranda
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Signaler om ønskede endringer

Rekruttering kritisk for landbruksnæringa
Kommunen har arealressurser og eiendommer som ikke er i bruk. Det er store muligheter for
etablering av nye foretak, og det er også ønskelig å få i stand gode eierskifter som sikrer
videre drift av dagens foretak.
Rekrutteringa til landbruket er spesiell, ved at storparten av rekrutteringa skjer innen familien,
regulert av odelsloven. Omsetningsmønsteret innebærer at det normalt går 20-30 år mellom
hver eiendomsoverdragelse. For de som driver gård, er valg av yrke og bosted nært knyttet
til hverandre. Dermed virker både bygdesamfunnet som helhet, og mulighetene innen
næringen, inn på yrkesvalget. Tiltak for aktiv rekruttering må iverksettes. Stimuleringstiltak og
tilrettelegging fra kommunalt hold er særdeles viktig innen rekruttering i vår kommune.

Beitebruk
Landbruksnæringa i kommunen har lang tradisjon for utnyttelse av utmark gjennom
beitebruk. Fra andre plasser hvor utmarksbeite er blitt borte, erfares det at utmarka blir
ødelagt. Den utmarkspleie som dyrene gjør er uvurderlig. Derfor er det viktig å bidra til
fortsatt pleie av utmarka ved hjelp av aktive bønder som har beitende dyr i marka. Samtidig
er det andre interesser i utmark, og det er potensielle konflikter mellom de som driver
beitebruk, og de som har andre interesser. Det er viktig å sikre beitebruken i utmarka for
fremtida, og at beitebruk får sin rettmessige plass i fremtidig arealplanlegging. Kommunen
har unike beiteressurser, som gir lokal produksjon av kjøtt med topp kvalitet.
De største konfliktene som erfaringsvis oppstår, er når beitende dyr kommer ned i bygdene i
løpet av beitesesongen. Dette skjer når det mangler, eller er dårlige utmarksgjerder. Det er
også et faktum at til tross for omtrent samme mengde beitedyr som tidligere, så er disse dyra
fordelt på færre bønder. Områder hvor utmarksgjerde tidligere ble vedlikeholdt av
grunneiere, nå står til forfall. Vedlikehold av gjerder mot utmark blir i dag i stor grad utført av
beitelagene (bøndene selv). Dette blir etter hvert en alt for stor oppgave for bøndene /
beitelagene i kommunen.
Utmarksgjerdehold er derfor et nødvendig felt som trenger oppfølging av kommunal
landbruksforvaltning.
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Omforente tilskuddssatser til lokale service- og
veiledningsforetak retta mot landbruksnæringa
Som andre kommuner i regionen, støtter kommunen det lokale landbruket gjennom å gi
tilskudd til uavhengige, ikke-kommersielle aktører som bidrar med veiledning og annen
bistand som lokalt supplerer kommunens tilbud til landbruksbedrifter. Aktuelle
fordelingsnøkler for tilskuddssatsene fra ulike kommuner til slike tjenestetilbydere kan være:
folketall eller andel i forhold til de landbrukstilknytta frie midlene kommunene mottar fra statlig
hold.

Tilskudd til avløser-/landbruksvikarordning
Det er viktig at kommunen bidrar med tilskudd til den lokale administratoren av avløser-/
landbruksvikarordningen.

Regional landbruksforvaltning
Landbruket, på linje med andre næringer, har en elektronisk hverdag i forhold til søknader og
rapporteringer. Behovet for personlig oppmøtekontakt mellom brukerne og den offentlige
landbruksforvaltningen blitt mindre. Samtidig er kravet til kompetanse i
landbruksveiledningen økt.
Kommunene må ha tilgang på saksbehandlerkompetanse og -kapasitet på kontrolloppgaver,
saker etter jordlov, konsesjonslov, forpaktningslov, motorferdselslov, viltlov, forurensningslov
med flere, og forskrifter på ulike områder. Dessuten har kommunen ved landbrukskontorene
førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge på offentlige låne- og tilskuddsordninger. Det er trolig
slik at rådmennene har behov for lokal representasjon på disse områdene, men med de
elektroniske verktøy vi har i dag må ikke saksbehandlingen nødvendigvis foregå i eget
rådhus. Midlene innenfor SMIL og NMSK er underlagt en regional forvaltningsreform som har
funnet en god løsning.
Enmannskontor er sårbare for fravær, ved personskifter, ved ferier og ved sykdom. I dag er
den offentlige landbruksforvaltningen lite tilgjengelig for brukerne i slike situasjoner.
Ovenfor nevnte punkter kan ivaretas gjennom økt lokal bemanning med høy kompetanse,
eller gjennom regional organisering av den offentlige landbruksforvaltningen. Dersom man
utnytter mulighetene til spesialisering innenfor den samlede regionale landbruksforvaltning,
kan saksbehandling skje der kompetanse og kapasitet til enhver tid er tilgjengelig og best.
Det antas at de fleste brukerne ønsker tilgang på høyere kompetanse foran tilstedeværelse.
Ved regional organisering vil det være overlapping som gir brukerne mulighet for kontakt,
samtidig som rådmennene har tilgang til saksbehandlerkapasitet. I de tilfellene hvor
kommunene ikke har kapasitet eller kompetanse kan det være naturlig å leie inn tjenester.
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Tiltak
Næringsutvikling
Næringsutvikling
**** Kartlegging potensial for
jordbruk og hagebruk.
Kartlegge bruksenheter og
arealressurser.
*
Støtteordning/låneordning
for brukere (kjøpere), med
samme vilkår som
fiskerinæringa.

Tidsplan
20162018

Ansvar
Kommunalt

Kommentar
Lokal og ekstern
finansiering (BU-midler)

Fra 2015

Kommunalt

Inntil 10% av investering
gjennom tilskudd eller
kommunalt, lån.

**

Benytte næringsfondet til
støttetiltak i jordbruket.
Kommunal egenandel i
fellestiltak.

Fra 2015

Kommunalt;
landbruksetat,
næringsetat

Støtte til fellestiltak for
eksempel til fagturer,
eller prosjekt i regi av
sankelag, bondelag.

Landbruksplan inn i
strategisk næringsplan.

2015

Kommunalt

Viktig med innrullering
av plan, samt jevnlig
rullering

Kartlegge hogstklare
plantefelt

Fra 2015

Skogbruksnæring,
skogforvaltning
, Allskog, NEG

Informasjon om priser,
skogfonds-ordning,
informasjon om
foryngelses-plikt

Vurdering av ombygging av
traktorvei til skogsbilvei

Fra 2015

Informasjon om
offentlige tilskuddsordninger

Kartlegge behovet for
ungskogpleie

Fra 2015

Skogbruksnæring/
grunneiere,
skogforvaltning
Skogeiere,
landbruksforva
ltning, andre

Oppfordre skogeiere til å
få tynnet ut bjørkeskjerm
i plantefelt. Informasjon
om tilskudds-ordninger.
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***

Oppfølging av personer og
etablerte foretak som vil
satse innen landbruket
-etablering av en prosedyre
som omhandler oppfølging
av kjøp og videreutvikling
av foretaket
Nært samarbeid mellom
næringsetat og
landbruksetat i kommunen
Synlighet/service fra
kommunen må være på
plass
-årlig møtepunkt mellom
landbruksforvaltning og
næringsaktører hos
landbruksforetak

Fra 2015

Kommunalt;
landbruksetat,
næringsetat

Kommunal støtte til
konsulent-bistand og
oppfølging, stipendordning

Fra 2015

Kommunalt

Fra 2015

Kommunalt,
faglag

Åpne for tilskudd for hvert
nyinnsatt mordyr (sau,
melkeku, kjøttfe), og
ivaretakelse av lokal
melkekvote.
Andre landbrukstilknytta
næringsgreiner
-etablering av en prosedyre
som omhandler
utviklingsbistand

20152016

Kommunalt

Fra 2015

Kommunalt
ansvar

Utvikle beitebruksplan

20162017

Kommunalt,
landbrukets
organisasjoner

Lokal og ekstern
finansiering (BU-midler)

Strategisk utviklingsarbeid
for etablering av
videreforedling, reiseliv og
andre landbrukstilknytta
næringer

Fra 2015

Kommunalt,
landbrukets
organisasjoner

Lokal og ekstern
finansiering (BU-midler)

Kommunal medvirkning til
utmarksgjerde

Fra 2015

Samarbeidspartnere kan
være NAV

Støtteordninger for
tilrettelegging

Fra 2015

Samarbeid
kommune,
næring
NLR-HMS

Det søkes om
enkelttiltak. Åpne for
bruk av midler fra
næringsfondet. Viser til
Andøymodellen.
Inn på tunet, videreforedling, reiseliv,
hestehold, annet

Ordning operativ, lokal
NLR-LHMS-rådigver i
området. Samt
samarbeid med NAV.
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Rekruttering
Rekruttering
Oppsøke elever innen
naturbruk/landbruk
(spesielt Kleiva) som
ønsker å starte opp.
Oppsøke kommunens
avgangselever fra
ungdomsskolen.
Lokale faglag må være
aktive.
Samarbeid med
skole/valgfag og
yrkesfaglig opplæring

Tidsplan
Fra 2015

Ansvar
Kommunalt, skole,
faglag

Kommentar
Presentere næringa
for ungdom, og de
ansvarlige innenfor
skolesystem

Bedre markedsføring av
landbruk / framsnakking

Fra 2015

Næringsutøvere,
landbruksorganisasjon
er, kommunen,
Landbrukstjenesten

Viktig å få
mediedekning,
bruke sosiale
medier, og treffe
publikum
Se tiltak merket * i
tabell for tiltak innen
næringsutvikling.
Se tiltak merket **
og *** i tabell for
tiltak innen
næringsutvikling.

Støtteordning for nye
brukere.
Oppfølging av personer
og etablerte foretak som
vil satse innen landbruket
-etablering av en
prosedyre som
omhandler oppfølging av
kjøp og videreutvikling
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Ressursforvaltning
Ressursforvaltning
Lettere tilgang til
eksisterende landbruksareal
-etablere jordbank

Tidsplan
Fra 2016

Ansvar
Kommunalt

Kommentar
Se tiltak merket ****
under
næringsutvikling

Innstramming
omdisponeringsregler

Fra 2015

Kommunalt

Samarbeid om tjenestetilbud
til næringa
-kommunesamarbeid
-næringssamarbeid

Fra 2015

Kommunalt

Vern av de mest
produktive
jordbruksarealene;
fulldyrka jord,
overflatedyrka jord,
innmarksbeite,
dyrkbar jord,
plantefelt og
produktiv skog.
Videreutvikle
forpliktende
interkommunalt
samarbeid
landbruksforvaltning.
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