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Bakgrunn 

Balsfjord kommune har en eldre landbruksplan for perioden 2000-2003, som ikke er rullert siden. Det 

er derfor naturlig å utarbeide en ny landbruksplan for fylkets største landbrukskommune, slik at det 

kan settes fokus på nye utfordringer og målsettinger i landbruket lokalt, for deretter å komme frem til 

nye tiltak i en tiltaksplan. 

 

Balsfjord er en av de største landbrukskommunene i Nord-Norge. Kommunen har gode produktive 

jordbruks- og skogsarealer. Landbruket representerer en viktig rolle for bosetting og 

tjenesteproduksjon i kommunen. Jordbruket alene gir en sysselsetting på 240 årsverk og en 

verdiskapning på 87 842 900 kroner (2012). Ringvirkningene av landbruket er på ca 150 avledede 

årsverk. 

 

 
Utvikling i antall mottakere av produksjonstilskudd i Balsfjord kommune fra 2000 til 2012. 

 

På tross av verdiskapningen som næringen representerer, har antall gårdsbruk som legges ned vært 

økende over flere år. Nedgangen i Balsfjord er noe lavere enn i Troms for øvrig, men større enn 

gjennomsnittet for hele landet. Totalt er reduksjonen i Balsfjord på 133 bruk fra 2000 til 2012. 

 

Utvikling i gårdsbruk med ulike dyreslag, antall av ulike dyreslag og antall gårdsbruk i drift i 

Balsfjord kommune for årene 2000 til 2012: 

 2000 2007 2012 

Bruk med kyr 120 92 69 

Antall melkekyr 1545 1361 1096 

Bruk med geit 43 28 19 

Antall melkegeiter 3037 2332 2157 

Bruk med sau 129 78 69 

Antall vinterfôra sau 7575 6173 5320 

Bruk med avlspurker 3 3 3 

Foretak med dyrket jord i drift 300 212 167 

Dyrket jord i drift (dekar) 48921 46308 39802 

Antall gårdbruk i 2012 i % av 2000   55,80 % 

 



Spesielt på melkeproduksjon på ku vurderes situasjonen som alarmerende. Det er nesten 50 % 

nedgang på antall bruk, og den delen av landbruksnæringen står overfor krav til løsdrift i 

driftsbygningen, som gjør at investeringer må komme. 

 

I rapporten til rekrutteringsprosjektet i landbruket står det å lese at gjennomsnittalderen til 

gårdbrukerne i Balsfjord i 2012 var 48,23 år. 

 

Særpreg ved landbruket i Balsfjord 

 Balsfjord er Troms` største landbrukskommune målt i areal og antall brukere, og har et svært 

aktivt landbruksmiljø. 

 Kommunen har mye landbruksrelatert virksomhet som TINEs foredlingsanlegg, Felleskjøpet 

butikk og lager, hovedkontor for Landbruk Nord, Fiskå mølle, Balsfjord veterinærkontor og 

landbruksverksteder. 

 Historisk sett har geita og geitmelkproduksjon vært et varemerke for Balsfjord. 

 Aktivt landbruksmiljø dominert av grovfôrbasert husdyrhold. 

 En stor skogbrukskommune med muligheter for utvikling. Mange er beskjeftiga med hogst og 

levering av flis til flisfyringsanlegg. 

 

Planstatus 

Landbruksplanen får status som kommunedelplan for landbruket jfr. plan og bygningsloven § 11, der 

det går frem at det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder. 

 

Planen skal ha en tidshorisont på ti år av gangen for å være i stand til å fange opp utviklingen i 

landbruket og eventuelt nye nasjonale mål og retningslinjer.  

 

Formål  

 

Formålet med landbruksplanen er at den skal brukes som et hjelpemiddel for å forvalte de lokale 

virkemidlene, bl.a. gjennom at det utarbeides rammer og retningslinjer, slik at politikere og 

saksbehandlere får et styringsverktøy i behandlingen av landbruksrelaterte saker. Videre kan en 

landbruksplan bidra til økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen.  

 

I forordet til landbruksdepartementets veileder for arbeidet med landbruksplan står bl.a. følgende:  

 

”Kommuneplanlegging er den viktigste arena for planlegging, både når det gjelder å sikre 

produksjonsgrunnlaget og for å skaffe forståelse for landbrukets betydning og rolle i lokalsamfunnet. 

Landbruket kan ikke fungere uten produksjonsarealer. Både av hensyn til den nasjonale 

matvareberedskapen og ut fra global fordelingspolitikk, er det nødvendig å ta vare på landbrukets 

arealressurser gjennom et restriktivt jordvern”.  

 

I forordet settes det med andre ord fokus på kommunens ansvar for jordvern, videre pekes det på 

aktuelle rundskriv og stortingsmeldinger som utgjør rammer og nasjonale mål som bør ligge til grunn 

for den kommunale planleggingen.  

 

Om hvorfor kommunen bør ha en landbruksplan sier veilederen: ”En landbruksplan kan ha nytteverdi 

på flere ulike måter. Planen kan bidra til økt aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen. Den vil 

også kunne være et forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet og et sektorbidrag til 

kommuneplanen. Med utgangspunkt i de nasjonale mål er det viktig at kommunen formulerer egne 

mål for hvordan landbruket i kommunen skal utvikles videre, hvordan arealressursene bør forvaltes og 

hvordan arbeidsplasser kan skapes”.  

 

 

 

 



Målsettinger  

Planprogrammet skal være et styringsdokument for arbeidet med landbruksplan. Den skal ligge til 

grunn for det videre arbeidet. Hovedmålsettingene med den nye landbruksplanen er fra kommunens 

side:  

 Landbruksplanen skal relateres til nasjonale målsettinger og retningslinjer  

 Lokale landbruksorganisasjoner skal involveres i prosessen  

 Landbruksplanen skal synliggjøre landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar og sette 

landbruket på dagsorden i kommunepolitikken  

 Landbruksplanen skal være retningsgivende for kommunens håndtering av jordbruksspørsmål  

 Landbruksplanen skal bidra til å opprettholde og styrke næringsgrunnlaget og antallet 

driftsenheter gjennom rekruttering til næringen, sikre ressursgrunnlaget og et driftsapparat 

som oppfyller dagens krav. 

 Landbruksplanen skal gi rammer for veiledning av landbrukets aktører. Kommunen skal ha en 

rolle som koordinator for veiledningsapparatet overfor nye gårdbrukere, og selv gi nødvendig 

veiledning og støtte til aktørene og publikum. 

 

Nasjonal politikk og retningslinjer  

 

Sentrale lovverk: 

Jordloven 

Skogloven 

Odelsloven 

Konsesjonsloven 

Lov om forpakting 

Plan og bygningsloven 

Viltloven 

Lov om laksefiske og innlandsfisk m.v. 

Naturmangfoldloven 

Forurensingsloven 

Lov om motorferdsel i utmark 

 

Stortingsmelding 9 2011-2012 om landbruks- og matpolitikken trekker frem fire overordnede mål for 

norsk landbruks- og matpolitikk:  

 Matsikkerhet  

 Landbruk over hele landet  

 Økt verdiskaping  

 Bærekraftig landbruk  

 

  



Figuren under viser de viktigste områdene under hvert av de fire overorda måla i meldinga. 

Matsikkerhet Landbruk over hele 

landet 
Økt verdiskaping Bærekraftig landbruk 

Økt bærekraftig 

matproduksjon 
Sikre bruk av  

landbruksarealer 
Konkurransedyktige 

verdikjeder og robuste 

enheter 

Beskytte arealressursene 

Trygg mat og fullverdig 

kosthold 
Styrke og bidra til 

sysselsetting og bosetting 
Gode kompetansemiljøer Produksjon av miljøgoder 

Ivareta 

forbrukerinteresser 
Politikk tilpasset 

regionale muligheter og 

utfordringer 

Konkurransedyktige 

inntekter 
Sikre naturmangfold 

Norge som konstruktiv 

internasjonal aktør 
  Klimautfordringene – 

landbruket en del av 

løsningen 
Videreutvikle Norge som 

matnasjon 
  Redusere forurensingen 

fra Jordbruket 

 

Stortingsmeldinga dekker både jordbruk, skogbruk og reindrift. Den peker på mer generelle 

nordnorske utfordringer og muligheter – som for eksempel når de under overskriften Arktisk kvalitet 

skriver:  
 

Landbruksproduksjonen i Nord-Norge er unik i global sammenheng som følge av lang lys dag og 

lav temperatur. Dette gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet 
arktisk kvalitet.  

 

Stortingsmeldinga peker også på at brukene i Nord-Norge har en verdi som referansebruk for arktisk 

jordbruk, og at økt fokus på klimaendringer bidrar til å høyne disse gårdenes internasjonale 

referanseverdi. 

Når det gjelder reindrifta, melder regjeringa at den vil bygge reindriftspolitikken på en tredelt 

målsetting om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft der økologisk bærekraft står særlig 

sentralt.   

 

Landbruket og spesielt beitenæringen har mange felles muligheter og utfordringer med reindrifta, med 

at Balsfjord og Troms fylke har store ubenyttede beiteressurser. Landbruket og reindrift er også felles 

allierte i forhold til rovdyrproblematikk.  

 

Det er de senere år etablert et videreforedlingsanlegg ”Reinlykke AS” i Hamnvåg som bidrar til lokal 

verdiskapning i kommunen. 

 

En ser også utfordringer i beiteområdene med sambeiting av rein og geit, noe som kan gi utslag i 

parasitt på geit ”hjernemark” som gir kløe på dyra og i de verste tilfellene lammelser og ødelagte 

produksjonsdyr. I noen områder oppleves også motorisert ferdsel i forbindelse med gjeting/samling av 

reinflokkene som forstyrrende i sauesankingen. 

 

Stortingsmelding 9 2011-2012 angir et mål om at matproduksjonen skal øke og det skal drives 

landbruk over hele landet. Befolkningen øker og SSB anslår at det innen 2030 vil være 20 % flere 

mennesker i Norge. Etterspørselen fra en økende befolkning vil gi grunnlag for økt produksjon av 

jordbruksvarer. For å nå dette målet er det behov for dyktige bønder, god driftsledelse og god 

agronomisk kompetanse. Innen 2020 skal 15 % av matproduksjonen og matforbruket være økologisk. 

 

  



Andre aktuelle retningslinjer finnes for eksempel i: 

 stortingsmelding 39 (2008-2009), klima – landbruket en del av løsningen. 

 stortingsmelding 17 (1998-1999), verdiskapning og miljø – muligheter i skogsektoren. 

 stortingsmelding 29 (1996-1997), regional planlegging og arealpolitikk.  

 Nasjonal strategi – inn på tunet 2012. 

 ”Økonomisk, agronomisk – økologisk” Nasjonal handlingsplan for å nå målet om 15 % 

økologisk produksjon og forbruk i 2020 (LMD 2008) 

 Landbruks og matdepartementets miljøstrategi 2008-2015 (strategi –M-0739B) 

 Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2010-2014 (LMD 2009) 

 

Lokal politikk og retningslinjer som kan gi føringer for landbruksplanen: 

 

 Parallelt med prosessen med å utarbeide landbruksplan vil det bli arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel og revisjon av arealplanen.  

 Troms Fylke vil i løpet av høsten av 2014 vedta en ny regional landbruksplan.  

 Klima og energiplan.  

 Kommunal strategi for SMIL.  

 ”Ta Troms i bruk” regionalt bygdeutviklingsprogram 2013.  

 Sametingsmelding om næringsutvikling. 

 Regionalt miljøprogram for Troms 2013-2016. 

 Forvaltingsplan for rovvilt i region 8. 

 

 

Innhold i landbruksplanen  

Grovt sett er landbruksplanen delt opp i fire hoveddeler:  
 

1. Statusbeskrivelse - kartlegging og arealvurderinger  

2. Mål og delmål for ulike områder  

3. Utfordringer fremover - søke etter løsninger  

4. Anbefale tiltak og gi signaler om for eksempel klassifisering av viktige jordbruksarealer, 

virkemiddelbruk, saksbehandling etter landbrukets særlover, oppgaveprioritering og næringsutvikling  

 

I utarbeidelsen av planen vil det være naturlig å beskrive utviklingen i landbruket siden forrige plan, 

komme frem til nye målsettinger og utfordringer, og deretter anbefale eventuelt nye satsningsområder 

og konkrete tiltak for å nå målsettingene. Sentrale momenter i en landbruksplan vil være:  

 

 Ressursforvaltning, der sentrale tema vil være vern av jordsmonn og areal som grunnlag for 

landbruksproduksjon og disposisjon av arealressursene i et langsiktig perspektiv  

 Næringsutvikling, en bærekraftig landbruksproduksjon som gir grunnlag for verdiskapning og 

sysselsetting i primærproduksjon og foredlingsindustri  

 Matvaresikkerhet; sikre forbrukerne trygge matvarer gjennom en sunn produksjon.  

 

 

  



I landbruksplanen for 2015 – 2025 vil det være naturlig å sette fokus på følgende aktuelle tema:  

 Utnyttelse av utmark. Utmarksbeitet er en av de viktige faktorene vi har i landbruket i 

Balsfjord. Det vil være viktig å få satt fokus på utmarksbeite gjennom å få utarbeidet en 

beitebruksplan for Balsfjord, hvor ressursgrunnlaget blir synliggjort og viktige plasseringer av 

saltslikkesteiner, sankekveer og viktige drivingsveier blir synliggjort. Økt bruk av utmarka av 

storfe og hest, kan gi positive effekter på beitet. Skogen i Balsfjord er en viktig og delvis 

uutnyttet ressurs. En økning i uttak av skog og økt fokus på bruk av bioenergi vil være 

naturlige å omtale i landbruksplanen.  

 Utnyttelse av innmarksarealer. Det vil være viktig å få kartlagt og fulgt opp grunneieres 

driveplikt, slik at all dyrka mark som kan gi grunnlag for lønnsom drift blir tatt i bruk. Det 

registreres at noe areal blir drevet mer ekstensivt. God agronomi gir bedre økonomi. God 

agronomi vil derfor høre naturlig til i landbruksplanen. Leiejordsandelen er stor i Balsfjord. 

Kjøreavstand til leiejord er ei utfordring, med økte transportkostnader og dårligere agronomi 

som resultat. Ting som kan bedre på situasjonen må omtales i planen. Nydyrking kan gi 

arealer som ligger nærmere driftssenteret. Bruksstruktur, og endring av denne gjennom 

lovforvaltningen kan også bedre leiejordssituasjonen. Kommunene har et lite brukt 

virkemiddel gjennom godkjenning av driftsmessige løsninger på jordleiekontrakter. 

 Utvikling av gårdsbruket som arbeidsplass. Kompetanseutvikling hos gårdbrukeren som 

bedriftseier og en viktig brikke i nasjonal målsetning om mer effektiv matproduksjon. Det er 

en del eldre driftsbygninger i kommunen. En strategi for fornying av driftsapparatet vil være 

viktig. For å øke inntjeningen på gårdsbrukene vil mange måtte drive med såkalt 

mangesysleri. Tilleggsnæringer vil derfor måtte være en del av landbruksplanen. Landbruket 

som en viktig del av reiselivssatsingen med fokus på lokal mat kan bli viktig å fokusere på. 

 Arealpolitikk. Landbruksplanen vil måtte se på konfliktområder landbruket vs bosetning, 

tettstedutvikling og industriområder. En kommer da ikke utenom arealprioritering gjennom å 

vurdere hva som er landbrukets kjerneområder. Hvor er det rom for å få flere bruk i drift. På 

østsiden av Balsfjord, mellom Nordkjosbotn og Laksvatn, har vi et område hvor 

arealressursene skulle tilsi at det er plass for flere aktive bruk. Det vil være viktig å se på 

framtidig bruksstruktur i samsvar med formålsparagrafene i jord og konsesjonslovens 

bestemmelser. Bosetting er også viktig i landbrukskommunen Balsfjord. Hvor skal folk bo? 

Skal virkemidlene i konsesjonsloven benyttes for å følge opp boplikt på 

landbrukseiendommmer? 

 Landbrukskontorets bemanning, kompetanse, oppgaver og tilrettelegging ifht næringen. 
Det bør gjennomføres en brukerundersøkelse for å få et bilde på kommunens tjenesteytelse 

innenfor landbruksforvaltning for å finne forbedringspunkter. En av kommunens viktigste 

oppgaver er å jobbe i forhold til veiledning av landbruksaktørene, og kanskje spesielt aktivt i 

forhold til nye bønder. Balsfjord kommune har et ønske om å stabilisere utvikling i landbruket 

med tanke på antall bruk i drift. Landbruksplanen må se på kommunens rolle som bidragsyter, 

både med faglige ressurser og økonomiske virkemidler. Vurdere bruk av kommunalt 

næringsfond for å satse ytterligere på landbruket? 

 Økologisk landbruk. Det er en nasjonal målsetning om økning av økologisk produksjon til 

15 % av samlet produksjon. På dette området ligger Balsfjord kommune langt etter 

målsetningen. Økologisk produksjon med nødvendige tiltak for å oppfylle målsetning må være 

med i landbruksplanen. Landbruk Nord tilbyr økologisk førsteråd til interesserte gårdbrukere. 

Det bør også gjøres en vurdering av mottaksapparat og logistikk av økologiske produkter. 

 



Organisering: 

 

Vedtaksorgan: Kommunestyret 

 

Planutvalg: Formannskapet 

 

Administrativ leder: Rådmannen 

 

Prosjektledelse: Plan og næring 

 

Arbeidsgruppe: 6 politiske representanter, samt representanter fra Balsfjord Bonde -og Småbrukarlag, 

Balsfjord bondelag, Malangen bondelag, Selnes bondelag, Balsfjord og Storfjord sau og geit, Ytre 

Malangen sau og geit, Sletta og Malangseidet sau og geit, Balsfjord og Malangen skogeierlag, 

Allskog, Landbruk nord, Nortura og Tine.  

 

Arbeidsutvalg: Landbruk Nord (Arnulf Hole), et par politikere (Leif Arne Heimro og Odd Ronald 

Nilsen), et par fra faglagene (Arild Heim, Heidi Elvebo og Pål Westerbeek). 

 

Eksterne aktører og Sektormyndigheter 

Tiltaksplan:  
Det skal utarbeides en handlingsplan/tiltaksplan som har kortere varighet enn landbruksplanen. Denne 

har en varighet på to år (2015-2017) og skal rulleres ved utgangen av tiltaksplanen. 

 

Utarbeidelse av landbruksplanen  

 

Landbruksplanen skal rulleres gjennom å involvere berørte fag- og interesseorganisasjoner i en 

prosess, der det settes ned en arbeidsgruppe med et tilhørende arbeidsutvalg. 

 

For å få en mest mulig helhetlig og framtidsrettet plan vil vi gi næringsutøvere, fag- og 

interesseorganisasjoner innenfor landbruk og miljø og andre, gode muligheter til medvirkning, dels 

gjennom arbeidsgruppa og dels gjennom en bred høringsrunde, der planen vil bli sendt på høring til 

berørte statlige organer og organisasjoner som har særlige interesser i planarbeidet. Planarbeidet 

legges ut til offentlig ettersyn jfr. § 11-14 i plan og bygningsloven.  

 

  



Aktiviteter  

 Arbeidsmøter. Arbeidsgruppas møter der satsningsområder, mål og handlingsplan (tiltak) 

diskuteres og foreslås.  

 Høring. Både forslag til planprogram og forslag til landbruksplan skal legges ut til offentlig 

ettersyn og sendes ut på høring til fag- og interesseorganisasjoner innenfor miljø og landbruk, 
sektormyndigheter innenfor miljø, landbruk og kultur og eventuelt andre aktuelle instanser  

 Vedtak. Endelig forslag til landbruksplan fra arbeidsgruppa vil bli lagt fram for formannskapet 

og kommunestyret til avgjørelse.  

 

Skisse til fremdriftsplan 

Aktivitet Tidsrom Ansvar 

Møte arbeidsgruppe, presentere 

utkast planprogram. 

26.11.2013 Arbeidsgruppa 

Møte arbeidsgruppe, spikre 

planprogram for politisk 

behandling. 

Slutten av mars 2014 Arbeidsutvalg 

Formannskapsmøte, behandle 

planprogram. Vedta offentlig 

høring i 6 uker. 

Medio april 2014 Formannskapet, plan og næring 

Møte arbeidsutvalget. 

Merknadsbehandling etter 

høringsrunde. 

Slutten av mai 2014 Arbeidsutvalg 

Møte Arbeidsgruppa. 

Gjennomgang planprogrammet 

etter merknadsbehandlingen. 

Begynnelse av juni 2014 Arbeidsgruppa. 

Formannskapsmøte. Vedta 

planprogrammet. 

Juni 2014 Formannskapet 

Kommunestyremøte. Vedta 

planprogrammet. 

Juni 2014 Kommunestyret 

Arbeidsgruppemøte. Jobbe med 

landbruksplanen. Fordele 

arbeidsoppgaver i grupper. 

Slutten av juni 2014 Arbeidsgruppa 

Arbeidsutvalg. Siste finpuss på 

landbruksplanen, før høring. 

September/Oktober 2014 Arbeidsutvalg 

Arbeidsgruppemøte. 

Gjennomgå landbruksplanen før 

høring 

September/Oktober 2014 Arbeidsgruppa 

Formannskapsmøte. Første 

gangs behandling av 

landbruksplan. Vedta å legge 

planen ut til offentlig høring i 6 

uker. 

Oktober 2014 Formannskapet 

Arbeidsutvalgsmøte. 

Merknadsbehandling etter 

høringsrunden. 

November/desember 2014 Arbeidsutvalg. 

Arbeidsgruppemøte. 

Gjennomgang av planen etter 

merknadsbehandling 

Desember 2014 Arbeidsgruppa. 

Formannskapsmøte. Vedtak 

landbruksplan 

Januar 2015 Formannskapet 

Kommunestyremøte. Vedtak 

landbruksplan 

Januar 2015 Kommunestyret 

 


