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Harstad som 
landbrukspolitisk aktør

• Ca 24000 innb.
• Ca 100 bønder – produksjonstillegg

• Ca 85 med dyr
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Av disse:

• Ca 20 med ku…
• 350 melkekyr
• 54 melkeprodusenter først på 90 – tallet…
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Egg-kommune ?

• 1 eggebonde nå

• 2 til i løpet av 2013
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Gris

• På fylkestoppen
• 4 grisebønder med stor 

produksjon
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Sau

• 4500 vinterforet sau
– 1000 utegangarsau – norsk villsau.
– Går stort sett ute på øyene ( Rogla,Kjøtta, Åkerøy m.fl.)
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Kommunens oppgaver mtp landbruk

• Harstad kommunes næringsplan:

1. HK skal føre en langsiktig arealpolitikk som tilgodeser 
landbrukets ulike behov for arealer.

2. HK skal bidra til en ”faglig sterk” lokal 
landbruksforvaltning.
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Politikk m særlig fokus på areal

• Landbruksfaglige hensyn tas ved utarbeiding av areal-
og reguleringsplaner.

• Begrense bruk av produktive arealer
• Sørge for gjerder mellom regulerte utbyggingsområder 

og fremtidig beitemark.
• Ta hensyn til påregnelige driftsulemper ved utbygging 

av byggeområder og ved enkeltfradelinger.
• Vurdere å regulere viktige jord- og skogområder
• Utarbeide plankart som viser svært viktige og mindre 

viktige jord-, skog og beiteområder i kommunen.
– Digitalisere

• Utarbeide og ajourholde en kommunal landbruksplan

• Lokale politikere m hjerte for landbruket !
• Lett å glemme landbruket i kyststrøkene.
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Forvaltning

• Gjennomføring av gjeldende landbrukspolitiske 
virkemidler og håndheving av dagens lovverk.

• Derfor må vi ha:
– En lokal forvaltning m kunnskap og innsikt
– Bidrar til at brukerne får lettere tilgang til midler fra ulike 

ordninger.
• Hvordan?

– Lokal forvaltning bør knyttes opp mot samarbeidende 
miljø. I Harstad en del av areal- og byggesakstjenesten.

– Lokal forvaltning bør ha en størrelse som skaper et 
fagmiljø.

– Utdanning og kunnskap bør vektlegges og premieres.
• Fremtiden

– Landbruksforvaltningen bør ikke privatiseres
– Felles landbrukskontor og regionale løsninger
– Landbruksforvaltningen bør ha et visst omfang. Lettere å få 

fagfolk.


