Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2013
De nasjonale målsettingene i Landbruksmeldinga fra 2012 om økt matproduksjon er
ambisiøse med en målsatt årlig vekst på 1 prosent fram mot 2030. Norges har allerede en
lav selvforsyningsgrad som år om annet er synkende. Den forventede befolkningsveksten
fram mot 2030 gjør det nødvendig å øke matproduksjonen betydelig hvis vi skal
opprettholde og helst styrke selvforsyningsgraden.
For å bidra til en positiv utvikling, optimisme og rekruttering i primærnæringa, er det
blant andre tiltak behov for en styrking av økonomien. En forutsetning for å kunne lykkes,
er at utøverne i næringa sikres en god og forutsigbar inntektsutvikling og sosiale vilkår
slik en moderne stat ønsker å framstå også på landbrukssektoren.
Det må legges til rette for at landbruket gis muligheter for en kronemessig
inntektsutvikling på linje med samfunnet for øvrig og at inntektsgapet til andre grupper
tettes.
Virkemiddelbruken må innrettes på å opprettholde en landbruksproduksjon over hele
landet der det er rom for ulike produksjoner og bruksstrukturer.
Behandling i Kommunestyret - 18.04.2013
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Stjørdal må ta ansvar for å øke matproduksjonen i takt med de målsettinger som er fastsatt
nasjonalt og regionalt, selv om vi innser at det er utfordringer knyttet til dette. I Nord-Trøndelag
er det satt et mål for årlig vekst på 1,5 % fram til 2030. Kommunen er bekymra for nedgangen vi
har i landbruket og ønsker å gjøre aktive grep for å bevare og øke matproduksjonen i årene som
kommer.

Tiltak:
 Enhet næring starter arbeidet med å utarbeide en framtidsretta og inkluderende
plan for landbruket i kommunen. Dette arbeidet er i ferd med å konkretiseres, og
matprodusentene blir invitert inn i planprosessen. En politisk sak om
planprosessen fremmes før sommeren.
 Fokus på god agronomi og bedriftslederrollen bidrar til bedre økonomi i de ulike
produksjonene, og her bidrar kommunen med tilrettelegging for møteaktivitet,
kurs og rådgiving med mer.
 Prosjektet «Folkefjøset» skal bidra til fornying og modernisering av
driftsbygninger for storfe til lave kostnader. Kommunen betalte for de 15 første
storfebøndene som meldte seg på til konferanse med dette som tema på Rica Hell
i februar 2013. Hele 20 matprodusenter fra Stjørdal var interesserte deltagere på
konferansen.
 Enhet næring inviterte alle melkeprodusentene til et dialogmøte i jan 2013 for å
se på hvordan vi kan utvikle næringen lokalt. Møtet hadde god oppslutning av 37
engasjerte melkeprodusenter. Tilgang på nok jord og jord beliggende nært














driftssenteret, samt tilgang til gode avløsere, ble trukket fram av produsentene
som viktige faktorer for å kunne fortsette med melkeproduksjon. Kommunen
bidro høsten 2012 til at det ble det arrangert avløserkurs i Stjørdal, i regi av
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag. Kurset hadde stor deltagelse og burde lette
tilgangen på avløsere. Arbeidet med oppfølging av utfordringer i
melkeproduksjonen videreføres gjennom landbruksplanen.
Det jobbes kontinuerlig med tiltak på jordsida for at dyrkajorda i kommunen skal
være så produktiv som mulig. Det tildeles SMIL-midler for å reparere skader på
lukningsanlegg i de planerte leirområdene og til oppdimensjonering av lukka løp.
Det innvilges søknader om fylling av masse for å bedre dyrkingsforhold og det
innvilges søknader om nydyrking. Vi har flere søknader om tilskudd til grøfting
liggende, og det er uheldig at denne ordningen foreløpig ikke er på plass.
Kommunen har i vinter kurset 50 gårdbrukerne i miljøplan, fordelt på tre kvelder.
I tillegg til at vi nå har oppdaterte gårdskart, gjør det at matprodusentene kan
hente ut de tilskuddene de har rett på.
Kommunen har de siste tre årene vært pilotkommune for tilskuddsordningen
«Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel». Dette prosjektet er nå dessverre
avsluttet i vår del av landet, og mange gårdbrukere i Stjørdal etterspør ordningen.
Den har både hatt miljøgevinst, satte fokus på husdyrgjødsel som en ressurs og
stimulerte til investering i framtidsretta gjødselspredeutstyr. Enhet næring
formidler dette til fylkesmannen.
For å styrke arbeidet innen landbruksfeltet utvider enhet næring nå staben ved å
fylle en vakanse.
Kommunen har et aktivt forhold til vern av arealene som det produseres mat på.
Produksjonsarealene er under stort press i en utbyggingskommune, men vi har
bruk for arealene til matproduksjon og har også et etisk ansvar for kommende
generasjoner i en verden med befolkningsvekst. De mest produktive arealene er
dessverre de arealene som har størst utbyggingspress.
Vi har vært en pådriver i forhold til de som leier ut jord om at de må fylle kravet
om 10-års leiekontrakter. Dette sikrer forutsigbarheten for de som leier jord, og
gjør det mulig for matprodusentene å foreta investeringer. Fortsatt er
leiejordsandelen for høg i Stjørdal og det er for liten andel av jorda som eies av
de som driver den.
Vi ser en økning i investeringer i egg og kylling, og ser dette som et bidrag til økt
matproduksjon i kommunen. Ønsket er imidlertid at de grasbaserte produksjoner
også skal øke, slik at beiteressurser og jord som ikke egner seg for
kornproduksjon fortsatt nyttes til matproduksjon. Dette vil det settes fokus på i
landbruksplanarbeidet.

Arbeidet med landbruksplan og utvidelse av ansatte som jobber med landbruk er de viktigste
nye tiltakene som kommunen gjør for å påvirke den negative utviklingen innenfor jordbruket.
Dette i tillegg til de oppgavene vi allerede gjør i det daglige med næringsutvikling og
landbruksforvaltning.

Oddvar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Årets jordbruksforhandlinger - Uttalelse fra kommunestyret i Stjørdal
De nasjonale målsettingene i Landbruksmeldinga fra 2012 om økt matproduksjon er ambisiøse
med en målsatt årlig vekst på 1 prosent fram mot 2030. Norges har allerede en lav
selvforsyningsgrad som år om annet er synkende. Den forventede befolkningsveksten fram mot
2030 gjør det nødvendig å øke matproduksjonen betydelig hvis vi skal opprettholde og helst
styrke selvforsyningsgraden.
For å bidra til en positiv utvikling, optimisme og rekruttering i primærnæringa, er det blant
andre tiltak behov for en styrking av økonomien. En forutsetning for å kunne lykkes, er at
utøverne i næringa sikres en god og forutsigbar inntektsutvikling og sosiale vilkår slik en
moderne stat ønsker å framstå også på landbrukssektoren.
Det må legges til rette for at landbruket gis muligheter for en kronemessig inntektsutvikling på
linje med samfunnet for øvrig og at inntektsgapet til andre grupper tettes.
Virkemiddelbruken må innrettes på å opprettholde en landbruksproduksjon over hele landet der
det er rom for ulike produksjoner og bruksstrukturer.
Vigdenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

