Troms fylkeskommune
Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

INNSPILL TIL FYLKESTINGET I TROMS SINE INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM
LANDBRUKS-OG MATPOLITIKKEN.

Troms-områdets regionråd har samlet innpillene fra de tre kommunene, Balsfjord, Tromsø og
Karlsøy.
Dette innspillet er å regne som regionrådets innspill, men også er det innspill fra de tre
deltakende kommuner. Regionrådet har også forstått det dithen at den enkelte kommune vil
komme med innspill hver for seg.

Felles for de 3 kommunene er:
*

Bedre de økonomiske rammevilkårene for næringa (matpriser, tollvern etc.)

Balsfjord:
1.

Bedre de økonomiske rammevilkårene for næringa (matpriser, tollvern etc.)

2.

Økte investeringsmidler til nybygg og modernisering

3.

Fokus på rekrutteringssituasjonen (tilrettelegg i større grad til generasjonsskifte, økte

støtterammer for unge bønder som ønsker å overta drifta,
statusheving av bondeyrket, kompetanseheving)
4.

Soneinndeling (tiltakssone og sone for kjøtt og melkeproduksjon)

5.

Leiejordsproblematikken

6.

Jordvernet
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7.

Rovviltproblematikken

8.

Fokus på skogresursene (miljøaspektene; verdisetting av skog som karbon bindende

medium, premiere aktive skogbrukere gjennom eiendomsbeskatning)

Ser for øvrig at ved å bedre de økonomiske vilkårene vil mange av disse tingene naturlig falle på
plass.

Tromsø:
I tillegg til pkt. 1-7 fra Balsfjord:
Spørsmålene om beitebruk og utmarksrettigheter generelt, på en måte som ivaretar
landbrukets og samfunnets interesser med sikte på framtidig matproduksjon basert på lokale
ressurser.

Gjerde- og beitelovgivningen bør tas opp til revisjon. En felles utmarkslov som også innbefatter
gjerde- og beitelovgivningen. Dersom store utmarksarealer omdisponeres fra langsiktig
bærekraftig produksjon til andre formål, må en eller annen form for lovmessig driveplikt også
vurderes å gjelde for utmarksarealer. (Jmf. Jordlovens bestemmelser om driveplikt av
jordbruksareal.)

Karlsøy:
Det er ikke enkelt å legge tilrette for gårdsdrift i bygdene når vegene er ufremkommelige. Hos
oss er det spesielt bygdene Grunnfjord på Ringvassøya og Nordeidet på Reinøya hvor det er
gode vilkår for landbruk og hvor veiene er ufremkommelige. Vi ser at folk forlater bygdene.
Årsaken er fremkommelige veier. Dette får jeg kalle for punkt 1.

I Karlsøy kommune er det mange små bruk.

Punkt 1 det også:
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Det må legges tilrette for at de små bruka kan ha levelige vilkår. Hvis ikke så bare forsvinner de.
For de som bygger ut sine bruk må legge beslag på arealer i bygdene. Det er stort behov for å
nydyrke arealer. Vi har etterhvert fått flere slike søknader om tillatelse til fulldyrking. 1 vikltig
tiltak er å gi økonomisk støtte til fulldyrking i form av rimelig lån el. tilskudd.

Med vennlig hilsen

Bent Gabrielsen

Yngve Voktor

Leder, Tromsø-områdets regionråd

daglig leder
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