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Rådmannens forslag til innstilling:
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020 av 03.10.2013 vedtas som framlagt.
Vedlegg:
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal for 2014-2020
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 15.08.13
Oppstart av arbeidet med landbruksplan for Stjørdal kommune møteprotokoll
Tilbakemelding fra Stjørdal bonde- og småbrukarlag på planprogram for landbruksplan i
Stjørdal kommune av 29.08.2013
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan 2013-2016 og Budsjett 2013, behandling i kommunestyret av 04.10.2012.
Høring planprogram landbruksplan, fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 21.08.2013
Saksopplysninger
Stjørdal kommune har igangsatt arbeid med rullering av landbruksplan. Det er utarbeidet
planprogram som beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og dette ble fremmet for
politisk behandling i juni 2013, med vedtak i kommunestyret av 20.06.2013. Planprogrammet
ble sendt på høring til fylkesmannen, fylkeskommunen, faglagene i jord- og skogbruk og Fagråd
landbruk, med frist 25.08.2013. Kommunen mottak tre høringsuttalelser og planprogrammet er
nå klart for endelig behandling. Innspill fra høringen er innarbeidet i planprogrammet som
fremmes for behandling.

I uttalelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling fastslås det at landbruksnæringen er
betydningsfull for kommunen og at fylkesmannen er tilfreds med at kommunen iverksetter
arbeidet med rullering av landbruksplanen. I høringsuttalelsen heter det videre at
«Fylkesmannen ser også positivt på at det legges stor vekt på involvering av næringsaktørene,
næringsorganisasjonene og andre landbrukstilknyttede virksomheter i arbeidet. Tematikken og
den planlagte oppbyggingen synes hensiktsmessig og riktig, med rekruttering og
kompetanseheving som gjennomgående tema. Stortingsmelding nr 9 (2011-2012) og Regionalt
bygdeutviklingsprogram for Trøndelag gir føringer for økt matproduksjon. I Trøndelag er dette
målsatt til en vekst på 1,5 % per år fram mot 2030. Fylkesmannen ser gjerne at man gjennom
arbeidet med landbruksplanen for Stjørdal tar dette inn i planen og setter fokus på kommunens
fortrinn og muligheter i denne sammenheng.»
Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennomgått planprogrammet og påpeker at det er flere
grunnlagsdokumenter som kommunen bør se på i forbindelse med planarbeidet, og det er:
Landbruksmelding for Nord-Trøndelag, 2010, Småskala matspesialiteter, Plan for
grøntsektoren, Meld. St. nr 13 (2012-2013) Ta heile landet i bruk (regional- og
distriktsmeldingen) og Strategi for likestilling i landbrukssektoren(LMD, 2007) og Økt
avvirkning i Nord-Trøndelag, 2012. Innspillet er innarbeidet i planens pkt 2. «Viktige føringer».
Stjørdal bonde- og småbrukarlag har behandlet saken i møte den 19.08.2013 og ser positivt på at
planen oppdateres og mener kommunens planprosess er god. Bonde- og småbrukarlaget antar at
det er en begrenset sum som vil bli brukt på tiltak som kommer fram i den endelige planen. De
mener derfor at det burde prioriteres smalere enn det som er lagt opp til, og at tema 3 om
skogbruk og utmark og tema 4 om andre gårdstilknyttede næringer burde vært strøket. Temaene
om produksjonsgrunnlaget og matproduksjon burde få prioritet skriver de i høringsuttalelsen, da
andre næringer fikk oppmerksomhet i forrige plan. Bonde- og småbrukarlaget framholder at de
grasbaserte produksjonene utgjør bærebjelken i landbruket og er de som utgjør den største
sysselsettingen og den største verdiskapingen.
I vedtak i kommunestyret den 20.06.2013 ble det tatt inn at konkrete tiltak for å øke
produksjonsarealene, og nisjeprodukter og kortreist mat legges inn som punkt i planen. Dette ble
innarbeidet i planprogrammet før det ble sendt på høring.
Vurderinger
Arbeidet med landbruksplanen er nå godt i gang, og som det framgår av planprogrammet er to
av fire innspillsmøter allerede gjennomført, der vi har mottatt gode innspill til lokale tiltak i
Stjørdal kommune og videre arbeid med landbruksplanen. Det er møtene om skogbruk og
arealgrunnlaget i jordbruket som er gjennomført, og gjenstående møter om matproduksjon
avholdes den 23. oktober og om bygdenæringer den 6. november. Administrasjonen tar sikte på
å følge tidsplanen i planprogrammet. Statusdelen er under utarbeidelse.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fokuserer på vedtak nasjonalt og regionalt om økt
matproduksjon. Denne problemstillingen blir viet et eget temamøte om matproduksjon, der
målet er å finne gode lokale tiltak for å opprettholde og øke matproduksjonen i Stjørdal. Dette
punktet er etter rådmannens vurdering allerede en del av planprogrammet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt innspill angående grunnlagsdokumenter er legges inn i
planprogrammet.
Stjørdal bonde- og småbrukarlag mener kommunen bør prioritere det tradisjonelle landbruket i
denne planen, da andre gårdstilknyttede næringer/ tilleggsnæringer ble viet stor oppmerksomhet
i forrige plan. Rådmannen forstår synspunktet og ser at det tradisjonelle jordbruket i kommunen
har store utfordringer. Det foreslås allikevel at de fire temaene står uforandret. Det første temaet
er produksjonsgrunnlaget, tema to er matproduksjon, tema tre er skog og utmark og tema fire er
andre gårdstilknyttede næringer. Nisjeproduksjoner ble spesielt nevnt i bestillingen fra
kommunestyret i strategidokumentet for økonomiplanen 2013-2016. Det er naturlig at også
delen av landbruksnæringa med gårdstilknyttede næringer som lokal mat, utmarksnæring,
lakseturisme og «Inn på tunet» får sin plass i planen. Skogindustrien er inne i en periode med
tunge utfordringer, som forplanter seg ut til den enkelte skogeier. Det å se på lokale tiltak for å
utvikle skognæringa er viktig for landbruket i kommunen og bør inn i planen.
Innspillene som har kommet inn er innarbeidet i endelig utkast til planprogram etter de
vurderinger som er gjort over, og legges fram for politisk behandling. Rådmannen mener at
dokumentet nå gir et godt grunnlag for videre arbeid med landbruksplanen.

