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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/79 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

05.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
13.02.2019

Referatsaker formannskap 13. februar
Vedlegg
1 Vedtakslogg 2. halvår 2018
Referatsaker
1. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør november 2018, desember 2018 og januar 2019
2. Fra skatteoppkreveren - årsrapport for 2018
3. Fra Nordfjeldske Kontroll - rapport iht tobakkssalgsregisteret
4. Fra Storfjord kommune - utbetaling av tilskudd til politiske partier/grupper 2019
5. Vedtakslogg 2. halvår 2018 (se vedlegg)
Orienteringssaker
1. Transportutredning Nord-Troms
2. Reguleringsplan Skibotn kai
o Om møte med Lásságámmi
o Størrelsen på planområdet?
3. Turen til Mounio og Hætta.
4. Avfallsservice, opprydding.
Drøftingssaker
1. Aksjer i Troms Kraft og sammenslåing av Troms og Finnmark.
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert/tatt til orientering
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Formannskapet
UtvalgsSakstittel
saksnr
52/18

Saksbehandler

Saksbehandlingsprosesser ved
søknader om nyetableringer
innen bolig og næring

Trond Roger
Larsen

Vedtak
1. Formannskapet vedtar følgende skisse for
saksbehandlingsprosedyrer i kommunen:

Iverksettingsrapport
Prosedyrene er gjennomgått i
rådmannens ledergruppe.
Det er etablert et
utviklingsteam bestående av
næringsrådgiver, driftssjef og
rådmann. Ordfører tiltrer
utvalget ved behov, og har
møtt alle ganger hittil.
Utviklingsteamet har hatt flere
møter der enkeltsaker er
drøftet.
Erfaringene viser at «rød
løper»-filosofien er i godt
fokus på disse møtene.
Rådmannen er fornøyd så
langt med at teamet benyttes
aktivt der det ligger an til
avslag på søknader.

2. Saksbehandlerprosedyrene skal være retningsgivende ved
både skriftlig og muntlig veiledning for kommunal
saksbehandling, særlig ved søknader og henvendelser til
kommunen om nyetableringer innen næring og bolig, og
skal gjelde fra straks.
Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Formannskapet
UtvalgsSakstittel
saksnr

Saksbehandler

53/18

Båndtvang for hunder i Storfjord Hilde Johnsen
kommune

57/18

Plansamarbeid i Nord-Troms

Trond Arne
Hoe

60/18

Vestersiasenteret - videre drift

Trond Arne
Hoe

Vedtak

Iverksettingsrapport

3. Rådmannen avgjør ordførerens tilstedeværelse i
enkeltsaker.
Rådmannen utarbeider forslag til ny forskrift.
Rådgiver for jord, skog, fiske
Saken behandles av plan- og driftsstyret, før forslaget sendes og utmark arbeider med
ut på høring.
forslaget. Det vil bli lagt frem
for plan- og driftsstyret i møte
15.mars.
Storfjord formannskap stiller seg positive til å vurdere
Rådmannsutvalget har hatt
gjenopptaking av et forpliktende plansamarbeid i Nordsaken opp i siste møte. Ser at
Troms.
Storfjord ikke var nevnt her,
men FSK har tidligere vært
Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle positive til et slikt kontor.
Nord-Tromskommunene, som utreder innhold og
organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor.
Alle kommuner unntatt
Kåfjord var positiv og så
Det tas utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms behovet. Saken skal nå videre
Plankontor, erfaringer, rapporter om organisering av
til regionrådet og det vil her
plansamarbeid m.m.
bli drøftet videre progresjon i
saken.
1. Formannskapet går inn for at Vestersiasenteret skal være Det er valgt et styre for
et fremtidig kombinasjonsbygg med mulighet for
Vestersiasenteret. Leder ble
samfunnsfunksjoner, utleie, næringslokaler, til bruk for
Ninni Simonsen, sekretær
lag og foreninger, men også til Storfjord kommune etter Anne Dalheim og medlemmer
nærmere behov.
Eva Kristiansen og Bente
2. Det nedsettes et styre som drifter bygget i det daglige og Heiskel. Trond Arne Hoe
som består av 5 medlemmer – hvor 4 kommer fra
sitter som kommunens
bygdeutvalget, og/eller lag/foreninger i området. Fra
representant inn til videre.
Det er laget forslag til
kommunen velges en administrativ representant – planvedtekter og en ser på flere
og driftssjef Trond Arne Hoe.
forhold her for å få til en
3. Styret får i oppgave å fremme forslag til samdrift.
gunstig samdrift og drift ellers
Fordeling av oppgaver, ansvar – herunder økonomisk
av bygget.
ansvar – for de tre ulike funksjonene – samfunnsdel,

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Formannskapet
UtvalgsSakstittel
saksnr

Saksbehandler

Vedtak

Iverksettingsrapport

næringsdel og lokaler for lag og foreninger.
4. Omforent driftsavtale danner grunnlaget for kommunal
bevilgning til den faste driften av bygningsmassen.
5. Formannskapet ser for seg en ikke ubetydelig innsats fra
bygda for å opprettholde drifta av Vestersiasenteret i
framtida.
61/18

Havnesamarbeid i Nord-Troms

Hilde
Storfjord kommune deltar i videre samarbeid i Havneprosjekt Undertegnede TAH har deltatt
Johnsen/Trond Nord-Troms – «mer gods på sjø i Nord-Troms».
i ett møte her. Ordfører sitter
Arne Hoe
vel med mest info. Fra
prosjektet er det laget en
rapport som da skal følges opp
videre.

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/17 -9

Arkiv:

59/3

Saksbehandler: Steinar Engstad
Dato:

04.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
13.02.2019

Kjøp av grunneiendom til vanninntak Indre Storfjord vannverk.
Vedlegg
1 Kjøpekontrakt

Saksopplysninger
Ved utbyggingen av Vestre Storfjord vannverk ble det opprettet tinglyst festekontrakt 59/3/2 for
inntaksdammen i Tverrdal i 1975. Festekontrakten omfattet et areal på 4000 m2 og hadde
festetid 40 år. Festetiden
utløp i 2015. Storfjord
kommune har ved
forhandlinger med grunneier
Jeanette Nyland Nilsen blitt
enige om at kommunen kan
få kjøpe eiendom på ca 4000
m2 til vanninntaket for en
pris kr 15,- pr kvadratmeter.
Det er opprettet forslag til
kjøpekontrakt for tomta.
Vurdering
Kommunen må ha nødvendig
eiendom ved vanninntaket i
Tverrdalen. Tomta må
omfatte arealer til
inntaksdam med tilhørende
bygg og anlegg. I tillegg til
dette må kommunen ha
tinglyst veirett over
eiendommen 59/3 fra
Tverrdalsveien til
vanninntaket.
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Rådmannens innstilling
Storfjord kommune kjøper ny grunneiendom på ca 4000 m2 av eiendommen 59/3 ved
vanninntaket til Indre Storfjord vannverk. Kjøpekontrakten godkjennes. Eiendomskjøpet
finansieres over prosjekt nr 1016.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/675 -3

Arkiv:

L83

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

04.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
13.02.2019

Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde (1)
Vedlegg
1 Søknad fra DIJ om industriareal Hatteng
2 Kart
Saksopplysninger
Jensen maskin & transport, ved Dan Ivar Jensen (DIJ) ønsker å kjøpe tomt på Hatteng
Industriområde. Tomta som er inntegnet i søknaden. Ligger nederst mot E6/8, og er på ca 8 mål.
Det er planlagt satt opp en lagerhall og sendere et verkstedbygg. Det er også opplyst om i
søknaden at det er mulighet for salg drivstoff, dvs. en bensinstasjon eller drivstoffpumper i
området på sikt.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik
situasjonen er i dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de
lavereliggende områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis
tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha
tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer.
Det ansees imidlertid at den virksomheten som DIJ vil utøve her ikke er av en slik art at det er
behov for store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at konsekvensene
for resterende abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også med å få
utbedret problemet gjennom et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og Brenna.
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x
200 = 300 000,00. Dette er uten moms.
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling,
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i
feltet. Et lavt anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på
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infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00 Fordeles dette på gjenstående ledige
arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad
for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning
innad i industriområdet.
Utforming av tomta
I søknaden er det fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. Ved utforming av
tomta må ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på
industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med
tanke på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene
nevnt over, og samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden.
Plassering av tomta
Det er et ønske at tomta er rettet mot E6/E8 av naturlige årsaker da det er muligheter for
drivstoff salg på sikt. Ut fra tanken om lagerhall og verkstedhall er det ikke naturlig med en slik
prioritert tomt med profileringsmuligheter.
Tomtepris:
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000
pr tomt i engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i
2018 på kr. 46 000 og kr. 18 pr. m2.
Administrasjonen vil foreslå en pris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med utbygging,
men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for etablering
av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46 000.
Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen.
Rådmannens innstilling
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Jensen maskin & transport v/Dan-Ivar Jensen
innvilges med følgende underpunkter:
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Plassering av tomta legges til . . . . . . .
3. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er igangsatt
bygging før den tid.
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
4. Pris for tomta settes til kr. . . . . . pr.m2
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/33 -2

Arkiv:

L83

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

04.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
13.02.2019

Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde (2)
Saksopplysninger
Bygginor AS og Baks AS ønsker å i første omgang leie en tomt på Hatteng Industriområde.
Tomta som er inntegnet i søknaden. Ligger nederst mot E6/8, og er på ca 10 mål. Det er planlagt
satt opp et kontorbygg og på sikt et lager/verkstedbygg.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik
situasjonen er i dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de
lavereliggende områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis
tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha
tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer.
Det ansees imidlertid at den virksomheten som søkerne vil utøve her ikke er av en slik art at det
er behov for store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at
konsekvensene for resterende abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også
med å få utbedret problemet gjennom et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og
Brenna.
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x
200 = 300 000,00. Dette er uten moms.
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling,
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i
feltet. Et lavt anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på
infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00 Fordeles dette på gjenstående ledige
arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad
for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning
innad i industriområdet.
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Utforming av tomta
I søknaden er det fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. Ved utforming av
tomta må ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på
industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med
tanke på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene
nevnt over, og samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden.
Plassering av tomta
Det er et ønske fra søkere at tomta er rettet mot E6/E8. Dette da det er et ønske om profilering
av kontorlandskapet. Ut fra tanken om lagerhall og event. et verkstedhall er det ikke naturlig
med en slik prioritert tomt med profileringsmuligheter.
Tomtepris:
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000
pr tomt i engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i
2018 på kr. 46 000 og kr. 18 pr. m2.
Administrasjonen vil foreslå en salgspris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med
utbygging, men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for
etablering av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46 000.
Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen.
Leiepris her vil da bli:
+
=
Leiekostnader pr. år:

10000 x 40 = 400 000
46 000
446 000
kr. 446 000 x 0,06 (6 %) = kr. 26 760 (kr. 2,68 pr. m2)

Rådmannens innstilling
Søknad om leie av tomt på industriområde fra Bygginor AS og Baks AS innvilges med følgende
underpunkter:
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Plassering av tomta legges til . . . . . . .
3. Tilsagn om leie av tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er
igangsatt bygging før den tid.
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
4. Pris for leie av tomta settes til kr. . . . . . pr.m2 pr. år
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/24 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

24.01.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
13.02.2019

Søknad stedsutvikling/bolyst - Vestersida Bygedutvalg
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Soknad-2019-0003

Saksopplysninger
Vestersida Bygdeutvalg søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 17 500 til innkjøp og
utsetting av 4 bord med faste benker på utvalgte plasser i området. Totale kostnader er kr
25 000. Kr 5000 dekkes med egenkapital fra bygdeutvalget og kr 2500 gjennom eget arbeid.
Saksbehandler har etterspurt nøyaktig plassering av bordene og bygdeutvalget opplyser at
følgende plassering er planlagt/ønsket:
 Kaia i Bukta (Rasteby)
 Elvevoll v/ utgangen til turløypa ved Vestersiasenteret
 Nede på Råaneset
 Grustak v Kileng, på oversida av vegen
 Kjærlighetsskogen, i fjæra nedenfor snuplass / Akkenes/-Kileng
Søker opplyser også at tiltaket er del av årsplan som bygdeutvalget holder på med å utarbeide.
Vurdering
Det er veldig positivt at bygdeutvalgene tar initiativ til trivsels- og forskjønningstiltak. I henhold
til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond III) Stedsutvikling, kan midler tildeles til
blant annet bolyst og trivselstiltak, samlings- og møtesteder mv. Det kan gis inntil 25% av
godkjente kostnader.
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Skibotn Bygdeutvalg søkte våren 2018 om midler til tilsvarende tiltak – sak 25/18. I denne
saken var direkte kostnader innkjøp benker, blomster og blomsterampler kr 65 000, og eget
arbeid estimert til kr 180 000. Søknadssum var kr 55 000 og det ble innvilget kr 15 000.
For likebehandling av Bygdeutvalg anbefales det at inneværende søknad tildeles samme beløp
som Skibotn Bygdeutvalg, kr 15 000.
Rådmannen har et ønske om etablering av et eget bolyst-fond. Bolyst og stedsutvikling er per i
dag ivaretatt innenfor vedtektene i næringsfondet. Søknader fra to bygdeutvalg på trivsels- og
forskjønningsmidler aktualiserer allikevel at det er hensiktsmessig å vurdere en fast ordning for
alle. Saksbehandler vil ta kontakt med alle bygdeutvalg for orientering om saken. For
inneværende år kan øvrige bygdeutvalg fremme tilsvarende søknader. En eventuell «fast post»
for bolysttiltak kanalisert via Bygdeutvalgene ønsker administrasjonen å komme tilbake til. Vi
står blant annet foran en medvirkningsprosess i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel,
og en forsinket men snarlig oppstart av prosjekt Bærekraftig Besøksforvaltning. Her vil
samarbeid med lokalsamfunnene via bygdeutvalg være ett av flere viktige tiltak.

Rådmannens innstilling
Vestersida Bygdeutvalg innvilges kr 15 000 i støtte til trivsels- og forskjønningstiltak fra
Storfjord kommunes næringsfond.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene og
returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Bygdeutvikling og forskjønning, Vestersia

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Vestersida bygdeutvalg

Anne dalheim

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Stalloveien 5

9046

OTEREN

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

91324326

-

-

E-post:

Bankkonto:

annemor.dalheim@gmail.com

47850715064

Organisasjonsnummer:

921423101

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Forskjønning, trivselstiltak
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Sette ut 4 bord med faste benker på turstier og etablerte møteplasser i kommunen
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Storfjord kommunes bygdeutvalg, valgte representanter
anne dalheim, stalloveien 5, 9046 oteren
Jack vidar årland, Rasteby, Vestersidaveien, 9046 oteren
Sonja Isaksen, buollangaddi, 9046 Oteren
Ida engstad, elvevoll, vestersidaveien, 9046 oteren

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid dugnad, kjøring, henting
Sum kostnad

25 000
25 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet
02.Lån i bank
03.Egenkapital
04.Eget arbeid
05.Andre finansieringskilder

17 500
0
5 000
2 500
0

-1-
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Sum finansiering

25 000

Tilskudd fra andre

Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Ikke søkt
Andre opplysninger

Inngår i bygdeutvalgets årsplan 2019
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Markedsføring av kommunen - søknad om midler til video
Henvisning:

Saksopplysninger
I Strategiplan for Storfjord kommune 2018-21 er ett av tiltakene å lage en «skrytevideo».
Videoen er tenkt brukt både på kommunens nettsider og som presentasjon på konferanser mv og
arenaer der vi skal presentere Storfjord kommune. I strategiplanen er tiltaket satt inn under
næring, men videoen planlegges produsert som en generell presentasjon av kommunen som vil
være relevant for alle etater og avdelinger å bruke. Eks i rekrutteringsøyemed. Ledergruppa har
vært involvert i å legge inn ønsker og forslag til innhold, og videre arbeid og innhold i videoen
vil bli forankret i ledergruppa.
«Ønskeliste» for videoen ble lang og det har vært utfordrende å utarbeide en klar bestilling som
leverandører kunne gi konkret tilbud på. Etter henvendelse til et par aktører kom det inn
uforpliktende tilbud våren 2018. Vi erkjente da at bestilling og «kravspesifikasjon» burde være
tydeligere for å kunne få et klart pris- og innholdstilbud.
Høsten 2018 tok administrasjonen kontakt med Tore Figenschau. Han har per i dag et relativt
stort arkivmateriale som kan brukes, og er svært godt kjent med og i Storfjord kommune. Tore
har kapasitet til å jobbe med materialet over tid for å få dekket inn ønsket om å vise alle årstider
og aktiviteter/arrangementer.
I dialog med Tore har vi landet på følgende:
Utarbeidelse av en maks 3 minutters film som skal vise Storfjords beliggenhet, natur, kultur,
aktiviteter gjennom alle årstider mv. Folk, boliger og oppvekstfordeler, moderne arbeidsplasser
og institusjoner: En kommune «midt i smørøyet», unik natur og kultur, samtidig et moderne og
dynamisk samfunn med attraktive arbeidsplasser og bokvaliteter.
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Tore Figenschau gir et pristilbud på kr 60 000 + mva som en maksimal ramme for filmen. I
tillegg maksimalt kr 10 000 for kjøregodtgjørelse, skutertransport og diverse.
Vurdering
Fordel med Tore Figenschau sitt tilbud er en maksimal ramme på prosjektet. Han bor i Storfjord
og har mulighet for å arbeide over tid med dette men innenfor en fast kostnadsramme. Hans
bakgrunn som journalist, fotograf, forfatter av historiske verk om Storfjord samt årlig utgivelse
av Storfjord-kalenderen gjør at han har en særlig kunnskap om Storfjord som samfunn, historisk
og i dag. Han bor i kommunen og vil kunne ha dialog med oss som oppdragsgiver under hele
prosessen. Vi anbefaler at søknaden innvilges.
Rådmannens innstilling
Det innvilges inntil kr 70 000 for utarbeidelse av markedsføringsfilm, «skrytevideo» for
Storfjord kommune med Tore Figenschau som leverandør. Administrasjonen utarbeider
forpliktende avtale med leverandøren.
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Klima- og miljøtiltak i Storfjord

Saksopplysninger
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå
energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier,
innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere
utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging
som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv
avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging
i øvrige planverk.
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. Kommunen
mangler også en strategi for miljøsystemstyring.
Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord kommune. Det
er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet, samt å bevisstgjøre egen
organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og klima. Dessuten trenger Storfjord
kommune et grønnere omdømme. Punktene skisserer enkle, konkrete tiltak som lett kan
gjennomføres i påvente av den regionale miljø- og klimaplanen.
Tiltak 1:
Tiltak 2:
Tiltak 3:

Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring
Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus
Prinsippvedtak plast
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Tiltak 4:
Tiltak 5:
Tiltak 6:
Tiltak 7:
Tiltak 8:
Tiltak 9:
Tiltak 10:

Strandrydding
ENØK og Earth Hour
Miljømerkede produkter
Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen
El-biler - ladestasjoner
Humlevennlige grøntområder
Medlem i Klimapartnere i Troms

Tiltak 1:
Navneendring til miljø-, plan- og drift.
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for befolkningen
at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også bevisstgjøre
kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.
Forslag til vedtak
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget endrer
navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.
Tiltak 2:
Miljøfyrtårnsertifisering
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngenfjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at
regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på styrking av sosiale
verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet forankret i Reiselivsplanen for
Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte en nasjonal og internasjonal
markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative omdømme bli stort dersom
regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en
miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og
Nordreisa. Første steg var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres.
Neste naturlige steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.
Forslag til vedtak
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.
Tiltak 3:
Prinsippvedtak mot plast
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer. Hvert år
havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Den
viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å begrense bruken av plast.
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og for bedrifter. Storfjord kommune
skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i kommunal virksomhet. Bruken av ikkenedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper,
Q-tips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie
produkter.
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikke-nedbrytbare
engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.
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Tiltak 4:
Strandrydding
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år
og i havet brytes plasten enda saktere opp. Plast truer alt dyreliv i havet. Sjøfugl er spesielt
utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i
magesekken. Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til de dypeste av verdens
havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.
Forslag til vedtak
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere om
plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere arbeidet
med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for oppsamling av
strandsøppel.
Tiltak 5:
Enøk og Earth Hour
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt lønnsomt,
Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige investeringer. Bevisstgjøring
av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, er det enkleste tiltaket en kommune
kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir konkrete eksempler på hva slags energisparende
rutiner og tiltak som kan iverksettes i hele kommunen.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir
oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF som står
bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt
klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å
slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise
at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal delta
på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i kommunen
om markeringen.
Tiltak 6
Velge miljøvennlige artikler
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige eller
etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i 1989.
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av den offentlige
verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere
miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med spesielt fokus
på rengjøringsmidler og papir.
Tiltak 7:

Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen.

Forslag til vedtak
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.
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Tiltak 8:
El-biler – ladestasjoner
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av elbiler
samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste bidrag i å
redusere klimautslipp.
Forslag til vedtak
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved alle kommunale bygg.
Det skal søkes Enova om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området
Hatteng/Oteren.
Tiltak 9:
Humlevennlige grøntområder
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler og
villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og bærsortene vi
har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk rødliste.
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal pollinatorstrategi - Ein
strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt). I denne strategien er
kommunenes rolle for å berge mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter
oppsummert i følgende punkter:
- Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for
pollinatorer i grønnstrukturen
- Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av kommunal
grønnstruktur
- Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging
Forslag på vedtak
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging av nye og
rehabilitering av grøntområder.
Tiltak 10:
Klimapartner Troms
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:





Formidler klimakunnskap
Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
Skaper møteplasser for klimadebatt
Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og
næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er Harstad kommune, Tromsø
kommune og Kåfjord kommune.
Forslag til vedtak
Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimpartnerskap vil bety for Storfjord
kommune.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord

Vedlegg
1

Hovedprosjekt styrking av landbruket i Storfjord

2

Rapport fra forprosjektet styrking av landbruket i Storfjord

Saksopplysninger
Storfjord formannskap/Storfjord Næringsutvalg vedtok 11.10.17 å stille seg positiv til
igangsetting av et prosjekt «styrking av landbruket i Storfjord». Formannskapet vedtok å bevilge
inntil kr 50 000 til en første etappe. Den videre utvikling av prosjektet ville avhenge av om
svarene i forprosjektet var positive. Rådmannen fikk fullmakt til å engasjere kvalifisert person.
Det foreligger nå rapport fra forprosjektet, vedlegg 1.
Med grunnlag i denne rapporten ser arbeidsgruppen det som ønskelig og nødvendig å gå videre i
arbeidet med å styrke landbruket i kommunen. Det har et stort potensiale i seg. Det betinger
målbevisst arbeid over tid, der gårdbrukerne selv deltar aktivt og der kommunen «trår til».
Vedlegg 2 beskriver aktuelle arbeidsområder for et hovedprosjekt. Her er mange områder å
arbeide med. Prosjektet tenkes å gå over tre år. Helst burde det ha vært 5 år. Arbeidsgruppen
vurderer det som realistisk med prosjektfinansiering over tre år. Prosjektet bør vurderes årlig. En
hoved vurdering må skje i løpet av det siste halvåret i år tre. Man får da ta stilling til om
prosjektet kan avsluttes, eller om det skal søkes om flere år.
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Arbeidsmål
Arbeidsgruppen har drøftet aktuelle arbeidsmål listet opp nedenfor. Lista vil bli drøftet med
gårdbrukerne i kommunen i forbindelse med en landbrukscafé og flere aktuelle arbeidsmål kan
bli tatt inn.
- øke antall bruk som er berettiget til produksjonstilskudd
- etablere minst en bær produsent i kommunen
- få med minst 5 sauebruk i sauekontrollen
- redusere tap til rovdyr med minst 50 %
- all leiejord skal ha skriftlig kontrakt
- Gårdskart og landbruksregister skal være oppdatert i.h.h.t. faktiske forhold
- øke andel fulldyrka/overflatedyrka areal med 3 % (Ca. 140 daa)
- øke folks bevissthet omkring driveplikt og reetablere gammel innmark
- bruke opp tildelte SMIL-midler hvert år
- skaffe fram oversikt over samlet uttak av skog for å synliggjøre verdiskapingen
- lage oversikt over tilbud til turister blant bøndene i kommunen
- minst 8 personer på kompetansehevende tiltak hvert år
Kostnad og finansiering
Arbeidsgruppen har drøftet kostnad og finansiering.
Det legges opp til følgende årsbudsjett.
Lønn prosjektleder 75 % stilling, eventuelt delt på flere:
Kontorutgifter
Eget arbeid Storfjord 1)
Reiser, møter o l
2)
Kompetansehevende tiltak/materiell
Adm, revisjon o l
Sum pr år:

kr
«
«
«
«
«
«

450 000
20 000
150 000
50 000
100 000
25 000
795 000

Ad 1): Det forutsettes ført timeliste på egen innsats som dekker denne posten.
Ad 2): Medlemmer i arbeidsgruppen forutsettes å motta møtegodtgjørelse etter kommunens
regler.
Styringsgruppen dekkes av formannskapets regler.
Finansiering.
Storfjord kommune, kontantbidrag
Storfjord kommune, egeninnsats
Søknad/tilskudd fylkesmannen
Søknad tilskudd sametinget
Sum pr år :

kr 75 000
« 180 000
« 440 000
« 100 000
« 795 000
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Organisering av hovedprosjektet
Dersom dette prosjektet skal ha mulighet til å lykkes, må det skapes et positivt miljø, med arbeid
over tid. Det er dessuten helt avgjørende at landbruket selv tar eierskap og er aktiv.
Kommunens rolle vil være å støtte opp under arbeidet.
Arbeidsgruppen har drøftet organiseringen. Gruppen har landet på at dette prosjektet kan
organiseres med formannskap/næringsutvalg som styringsgruppe, og med en arbeidsgruppe
bestående av tre representanter fra næringen, prosjektleder/prosjektmedarbeidere, og en fra
administrasjonen. En slik forankring vil knytte kommunen til prosjektet politisk og samtidig gi
næringen en sterk plass.
Det bør legges opp til minst to årlige møter i styringsgruppen i form av felles møte mellom
styringsgruppe og arbeidsgruppe.
Vurdering
Landbruket i Storfjord er kommet på et kritisk nedre nivå.
I våre nabokommuner ser vi et mer aktivt landbruk, noe som tilsier at også landbruket i Storfjord
kan løftes opp. Da må det gjøres en særlig innsats, både av næringen og av kommunen, som
støttende partner.
Den oppslutning landbruket i Storfjord har gitt i forbindelse med forprosjektet viser at det er et
stort behov og interesse for å ta et felles grep for å styrke næringen. Det er også et ønske fra de
aktive gårdbrukerne i dag om å få flere inn i landbruks næringen.
Rådmannens innstilling
1: Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i
Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for forlengelse.
2: Forslaget til organisering godkjennes.
3: Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering
vedtas.
4: Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor rammen.
5: Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.
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1. Innledning
Resultatene fra forprosjektet viser klart at det er et stort potensial for å utvikle landbruket (i vid
betydning) i Storfjord. Dette betyr tradisjonelt jordbruk med husdyrhold med dyrking av fôr, poteter,
grønnsaker, bær, skogbruk, bioenergi mv. og tilleggsnæringer.
I tillegg har gårdene menneskelig arbeidskraft, kompetanse og utstyr som med fordel kan nyttes i
tjenesteproduksjon i det offentlige og private markedet.

2. Mål for prosjektet
Opprettholde og styrke landbruket i Storfjord.
Dette innebærer å opprettholde og øke dagens produksjoner i det tradisjonelle jordbruket, styrke
næringsgrunnlaget gjennom tilleggsnæringer, økt aktivitet i skogbruket og ta ut merverdier gjennom
foredling av gårdens og bygdas produkter.

3. Strategier for å nå målet
De viktigste strategiene, uavhengig av produksjon/næring, for å nå målet vil være:





Kompetanse
Samarbeid og nettverk
Stimulere til nytenking
Rekruttering

Utkast til Regionalt næringsprogram (RNP) for landbruket i Troms og Finnmark peker på flere
utviklingsmuligheter for landbruket. For alle produksjoner og næringer pekes det på kompetanse
som forutsetning for å lykkes. Det er nok å tenke på klimaendringer som stiller nye utfordringer med
hensyn til arts- og sortsvalg, markeder i stadige endringer, krav til bærekraft mv.
Nettverk og samarbeid handler om samhandling innad i kommunen, men også om samarbeid med
bønder i nabokommuner og andre.
Omdømme og yrkesstolthet er to andre stikkord som må ligge i bunnen. I dette ligger blant annet
miljøvennlige driftsformer, produsenter av ulike miljøgoder, landbruket som kulturbærer,
landbrukets rolle i beredskap og matvaresikkerhet, landbruket som basis for bosetting, sysselsetting,
levende bygder mm.
RNP peker på flere utviklingsområder der landbruket i Storfjord har gode forutsetninger for å ta del:









God agronomi og fôrutnytting
Styrke den grovfôrbaserte kjøttproduksjonen, herunder økt sauekjøttproduksjon
Utvikle kjekjøttproduksjonen
Økt produksjon av poteter, grønnsaker og bær
Økt verdiskaping fra skogbruket
Inn på tunet og «Ut på vidda», landbruket og reindrifta som ressurs innen oppvekst og
helse/omsorg
Lønnsomme landbruksbaserte reiselivsbedrifter/lokal- matprodusenter
Andre lønnsomme aktiviteter

Ut fra dette bør hovedinnholdet i et hovedprosjekt være:
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4. Kompetansetiltak
Uavhengig av produksjon vil aktuelle kompetansetiltak være kurs, møter, studieturer,
markvandringer/demonstrasjoner, fagdager, fagkvelder/landbrukskafeer mv. Kollegasamarbeid
gjennom for eksempel beitelag er også viktige faglige og sosiale arenaer.
Noen tema som for eksempel agronomi kan være aktuelle for flere produksjoner, mens det i andre
tilfeller vil være aktuelt med spissing innenfor én produksjon.
Troms landbruksfaglige senter har i flere omganger gitt tilbud om konsentrert agronomutdanning til
voksne som har tatt over eller skal ta over gård. Dette er et svært godt tilbud der vi bør motivere til
deltakelse fra Storfjord.
Til konkrete tiltak kan det søkes tilskudd av fylkeskommunens rekrutterings- og kompetansemidler.
Søknadsfrist 1. mars.

5. Rekruttering
På mange av gårdene i Storfjord har «neste generasjon» vist interesse for å overta gården og tatt
eller er i ferd med å ta landbruksutdanning. Derfor er det med viktig å legge til rette for at disse og
andre interesserte får ta del i faglige og sosiale aktiviteter. Også viktig å legge til rette for egne
nettverk, gjerne sammen med påtroppende gårdbrukere i nabokommuner. Dette må evt. styres av
deltakerne selv.

6. Sikring og bedre utnyttelse av arealressursene
6.1 Sikring gjennom det kommunale planverket
Den viktigste forutsetningen for å drive et framtidsrettet landbruk er sikkerhet for arealene. Dette
gjøres best ved godt gjennomarbeidet samfunns- og arealplan der en kartfester landbrukets
kjerneområder. Det er spesielt viktig å sikre større sammenhengende arealer dyrka og lett dyrkbar
jord (inkl dyrkbar skogsmark), beiteområder mv. Det er spesielt viktig med tydelig kartfesting der
jordverninteressene kan komme i konflikt med andre interesser. Kjerneområdene innarbeides i
kommunens arealdel som hensynssone landbruk når det utarbeides ny arealdel til kommuneplanen.
I en kommune som Storfjord med små bruk og store behov for større grovfôrarealer er det særlig
viktig med et sterkt jordvern.
Selv om Storfjord kommune har en relativt ny arealplan, bør den ved første anledning oppdateres
med sikte nødvendige klargjøringer.
Handlingsrommet i konsesjonsloven må nyttes for å sikre landbrukets ressursgrunnlag. Det gjelder
for eksempel i forbindelse med salg av landbrukseiendommer der formålet er annet enn landbruk.

6.2 Stimulere til langsiktige leiekontrakter og salg
De aller fleste gårdbrukerne er avhengig av mye leiejord og mange leieforhold. Det aller meste av
leiejorda er på kortsiktige vilkår og uten skriftlige avtaler. Dette bidrar til at jorda ikke drives på den
agronomisk beste måten. Derfor må det bli en viktig oppgave i hovedprosjektet å arbeide for å få til
langsiktige leieavtaler (på 10 år eller mer). Samtidig er det viktig å få innarbeidet i leiekontraktene at
jorda skal drives på en agronomisk best mulig måte.
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En annen utfordring er til dels meget lange transportavstander. Samtidig ser vi at noen har rikelig
med arealer og noen som mangler arealer. En ideell løsning hadde vært å samle all leiejord i en
«jordbank» og fordelt arealene etter behov og beliggenhet. En slik idealløsning kan vanskeliggjøres
av personlige forhold, utleiepreferanser mv.
Parallelt med arbeidet med å få til langsiktige leieavtaler bør det stimuleres til salg til
naboeiendommer i drift.
Det aller meste av den dyrkede jorda i Storfjord er i drift. Noen arealer er likevel ikke i drift og noen
tidligere dyrkede arealer bærer preg av gjengroing. Disse arealene må registreres og bli satt i drift
ved salg eller langsiktige leieavtaler til aktive gårdbrukere.
I noen områder, for eksempel Skibotn, er det mangel på dyrket jord. Statskog er en stor grunneier.
Det må føres forhandlinger med Statskog om kjøp eller langsiktig leie av arealer for nydyrking.

7. Styrke sauenæringa
Styrking av sauenæringa må skje etter to hovedlinjer:
1. Få bukt med de store rovvilttapene
2. Sauefaglig utvikling på den enkelte gård og i fellesskap

7.1 Få bukt med rovvilttapene
Dette er den avgjort største utfordringen for å hindre avvikling i saueholdet og for å kunne styrke og
utvide den produksjonen vi har i Storfjord.
Rovviltforvaltningen i Norge er basert på Stortingets rovviltforlik av 2004, internasjonale avtaler,
miljølovgivningen mv. Det er mange aktører i rovviltforvaltningen som Klima- og miljødepartementet,
Miljødirektoratet, Rovviltnemnda, Fylkesmannen, kommunene og jegere og allmennheten. I tillegg til
disse har vi Statens naturoppsyn som driver bestandsregistreringer mv.
Noe av utfordringene ligger i bestandsregistreringer, det vil si at lokale observasjoner ikke tillegges
tilstrekkelig vekt og at informasjonskanalene ikke fungerer etter hensikten.
Samtidig er gårdbrukerne pålagt en bevisbyrde for rovvilttap som er umulig å etterkomme.
Storfjord formannskap har gitt høringsuttalelse til forslag til Regionalt bygdeutviklingsprogram
angående rovviltforvaltning. Der pekes det på disse utfordringene.
Samtidig peker formannskapet på at gårdbrukerne må kunne dokumentere god drift.
Miljødirektoratet/Fylkesmannen disponerer en del midler til tapsreduserende og
konfliktforebyggende tiltak. Disse bør i større grad utnyttes.
Som direkte tapsreduserende tiltak regnes, jf. «Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot
rovviltskader og konfliktdempende tiltak», § 5
a)

Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr:

Tidlig nedsanking

Forsinket slipp på utmarksbeite

Flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder

Hjemmebeite

Beredskapsareal
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b)

Rovdyravvisende gjerder

Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak. Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke
støttes økonomisk, men kan støttes ved:

Bruk av vokterhund

Planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5a)

Kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte
rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f. eks. kadaverhund eller nattkve

c) Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende
d) Driftsomstilling grunnet rovvilt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag, forskriftens § 6:
Utvikling av praksis og erfaring som senere kan danne grunnlag for iverksettelse av nye tiltak kan
prioriteres innenfor ordningen. Som slike tiltak regnes:




Utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av
igangsatte tiltak
Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking
Forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive
forebyggende tiltak.

Konfliktdempende tiltak, forskriftens § 7:
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å
dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for
rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.
Det bør i perioden ses på nærmere samarbeid med andre aktører som f.eks. reiselivet, lokale
friluftsorganisasjoner mfl. med tanke på uro/aktiviteter i rovviltområdene som trimløyper,
sykkelstier, trimpostkasser mv.
Første del av prosjektperioden, i 2019, brukes til å finne fram til de mest hensiktsmessige tiltak,
herunder kartlegge mulige beredskapsarealer, og utarbeide søknad om tilskuddsmidler. Disse
tiltakene må ses i sammenheng med neste avsnitt, «Sauefaglig utvikling».

7.2 Sauefaglig utvikling
Dette tema er drøftet i arbeidsgruppa for forprosjektet sammen med representanter for næringa.
Blant flere aktuelle tiltak er disse nevnt:
1.
2.

Saueskolen.
Deltakelse i sauekontrollen

Tiltak som kombinerer tapsforbygging med sauefaglig utvikling bør ta utgangpunkt i sauekontrollen.
Medlemskap i sauekontrollen gir bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet,
fruktbarhetsresultater og innavlsverdier. Dette forenkler driftsplanlegging og produksjonsstyring.
Prosjektet bør ta høgde for å sette av midler som tilskudd til første års medlemskap og til anskaffelse
av utstyr som for eksempel lesestav og elektroniske vekter.

37

6
I eller uten tilknytning til sauekontrollen kan det legges opp til ulike faglige aktiviteter som uttak av
fôrprøver/ fôrprøver som grunnlag for fôrplanlegging, ulike agronomiske temaer,
«holdvurderingskurs», driftsplanlegging mv.
Som del av den sauefaglige utvikling kan det også vurderes ulike saueraser.
Tilskudd til tiltak i beiteområder er ment for best mulig utnyttelse av utmarksbeiter og redusere tap
av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes av disse midlene til
investeringer (f eks gjerder, radiobjeller, gjeterhytter mv.) og til tilretteleggingsprosjekter.

8. Utvikle kjekjøttproduksjonen
I Storfjord er det en geitmelkprodusent som aler opp en god del kje til slakt og to andre som fôrer
fram noen. Dette er en spennende nisjeproduksjon av høg kvalitet. Organisasjonen Arktisk kje er
innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge og Sametinget for å utvikle denne produksjonen med
nødvendig logistikk.
Dette prosjektet behøver derfor ikke engasjere seg i kjekjøttproduksjonen utover å holde seg
orientert.

9. Økt produksjon av poteter, grønnsaker, bær og blomster
I regionen har vi et stort udekket behov for poteter, grønnsaker og bær. I Midt-Troms har vi et godt
produsentmiljø for poteteter som vi kan knytte oss til. Grønnsakproduksjonen er noe mer
arbeidskrevende, men den «arktiske» smaken gir muligheter for god merpris.
Etterspørselen etter bær er økende og potensialet innen både ferskkonsum og foredla produkter er
stort. Aurora Spirit i Lyngen har signalisert etterspørsel etter lokalprodusert bær. Aktuelle bærsorter
er jordbær og bringebær, men også solbær, stikkelsbær, rips m.fl.
I Storfjord har vi i dag en som dyrker potet i noe omfang. Vedkommende ønsker å utvide og supplere
med grønnsaker. Ellers er det ingen kommersiell dyrking av disse matvarene.
Klima- og jordbunnsmessig ligger det godt til rette for både poteter, grønnsaker og bær i Storfjord. Vi
er likevel på klimagrensen som stiller krav til sortsvalg, dyrkingsteknikk mv.
Det bør også være marked for produksjon og salg av planter i kommunen.
Nyere dyrkingsteknikker, spesielt innen bær bidrar til større og mer årsikre avlinger.
Vårt klima med kjølige somre med mye lys gir god kvalitet og dermed fordeler i markedet.
Prosjektet vil følge opp interesserte med kompetansetiltak, bistå med finansieringssøknader og
skaffe kvalifiserte personer som kan bidra med planlegging av felter, produksjon mv.

10. Lokal foredling
Det kan ligge en betydelig merverdi i å foredle egne varer framfor kun å være kun råvareprodusent.
Egne slakterier vil være for kapitalkrevende, men ta tilbake egne slakt fra godkjent slakteri. Det gir
også muligheter til å utnytte flere av dyrets bestanddeler som skinn, innmat mv.
Det arrangeres kurser og studieturer for å komme i gang.
Det er en viktig forutsetning for å kunne utvikle reiselivet at en kan tilby lokalt produserte og
foredlete matretter. Arktisk kje som er under utvikling er et godt eksempel på dette.
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Poteter, grønnsaker og bær, men og sopp, urter og ville bær hører også naturlig med dette bildet.

11. Økt verdiskaping fra skogbruket
Storfjord har gode skogressurser med både lauv- og furuskog som kan utnyttes i større grad enn i
dag. Fylkesmannen mener det er fullt mulig å øke og forbedre skogressursene ytterligere, og samtidig
binde CO2, gjennom økt skogsvegbygging, avvirking, planting og ungskogpleie.
I kommunen er det en tilvekst på 6 500 m³ innenfor drivbart areal. Det er få gårdbrukere som oppgir
at de har noe særlig skogsdrift. Likevel er det en del produserer ved for salg i kommunen
Det finnes en god del virkemidler for å stimulere til økte aktivitet i skogbruket.
Prosjektet vil bidra med å klargjøre aktuelle virkemidler og formidle planleggingsbistand mv. etter
behov.

12. Landbruket som tjenesteprodusent
Det tenkes i første rekke på at landbruket har store menneskelige og materielle ressurser som med
fordel kan nyttes innen skole/oppvekst og helse/omsorg (Inn på tunet)
I Storfjord har vi 2 Inn på tunet-tiltak. Enkelte andre bruker gården som arena som støttekontakt mv.,
mens atter andre har uttalt interesse for å etablere tilbud og inngå avtale med kommunen.
Den ene Inn på tunet-bedriften har vært i drift i mange år. Her har en utviklingshemmet person fått
et svært godt liv med meningsfulle oppgaver. Dette har spart samfunnet for store beløp
sammenlignet med hva som hadde vært alternativet, et liv i institusjon.
Det andre er et skoletiltak. Dette er dårlig forankret i læreplan og lite forutsigbart.
Inn på tunet kan være et meget godt supplement til de tradisjonelle tjenestene innen skole,
barnevern og helse/omsorg som rus/psykiatri, demensomsorgen og arbeidstrening. Eksemplet foran
og fra flere tiltak i Troms og ellers i landet, samt forskning, viser at Inn på tunet kan gi store
personlige gevinster og samfunnsmessige besparelser. I første rekke som lavterskel, forebyggende
innsats.
Gevinstene forutsetter god planlegging med gjennomarbeidede avtaler, forutsigbarhet for alle
involverte og oppfølging. Samtidig er det avgjørende at etatsledere og andre involverte setter seg
tilstrekkelig inn i hva Inn på tunet er og hvordan det kan organiseres.
Hovedoppgaven i dette prosjektet blir å informere etatene om Inn på tuet, men også om Ut på vidda
(reindriftas variant) med mål om å få etablert tiltak.
Etablering av Bygdeservicelag kan også være aktuelt for å utnytte ledig maskin- og redskapskapasitet,
samt kompetanse som mange bønder besitter. Om Bygdeservice, se www.bygdeservice.no

13. Lønnsomme landbruksbaserte reiselivsbedrifter og småskala matproduksjon
Reiseliv og matopplevelser hører nøye sammen.
Flere gårdbrukere i Storfjord har gitt uttrykk for at det er av interesse å få mer kunnskap om reiseliv
som aktuell tilleggsnæring. Noen har tilbud i mindre omfang.
Med sin natur og kultur/kulturhistorie bør Storfjord ha gode forutsetninger for å utvikle lønnsomme,
landbruksbaserte reiselivsbedrifter.
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Reiselivet er noe konjunkturutsatt. Svingninger i markedet kan i første rekke kompenseres gjennom
satsing på kvalitet.
Prosjektets oppgave blir å følge opp de som ønsker å etablere eller videreutvikle sin bedrift innen
reiseliv. Det vil handle om studieturer, seminarer, formidle planleggingshjelp, bistand til
finansieringssøknader, mv.

14. Andre lønnsomme aktiviteter
Temaene som er omtalt foran er ikke uttømmende. Det kan naturligvis dukke opp ideer med
potensial og som bør støttes.

15. Finansiering av prosjektet
Prosjektet søkes finansiert av:





Fylkesmannen i Troms og Finnmark, utviklings- og tilretteleggingsmidler
Sametinget
Storfjord kommune
Egenandel fra gårdbrukere i forbindelse med aktiviteter

Andre midler som er omtalt foran søkes særskilt, men ikke slik at det blir dobbeltfinansiering.

15.1 Budsjett
Kostnad:
Prosjektledelse

1. år

2. år

3. år

Sum

400 000

400 000

400 000

1 200 000

Reiser, prosjektleder og -medarbeider

35 000

35 000

35 000

105 000

Styringsgruppe, reiser og møter

25 000

25 000

25 000

75 000

Kompetansetiltak for bønder og
påtroppende bønder (kurs,
studieturer, markdager mv)

60 000

60 000

60 000

180 000

Utstyr vedr. sauekontrollen

40 000

40 000

Kontorutgifter, ekstern prosjektleder

10 000

10 000

10 000

30 000

Adm., materiell, revisjon mm.

20 000

20 000

20 000

60 000

590 000

590 000

550 000

1 730 000

Sum

80 000

15.2 Finansieringsplan:
Fylkesmannen i Troms, utviklings- og tilretteleggingsmidler

kr

840 000

Sametinget

«

300 000

Storfjord kommune, egeninnsats i prosjektet

«

230 000

Storfjord kommune, bevilgning

«

310 000

Egenbetaling bønder, kompetansetiltak og sauekontollutstyr

«

50 000

Sum

kr 1 730 000
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16. Organisering av prosjektet
Det er mange måter en kan tenke seg å organisere et prosjekt som dette på. Viktig at en har en
effektiv organisering slik at alle involverte har konkrete oppgaver. Videre er det både viktig og
avgjørende at målgruppa, dagens gårdbrukere og de som er aktuelle for å overta i overskuelig
framtid er godt representert i de styrende organer.
Storfjord kommune har tatt initiativ til prosjektet, forventes å bidra med videre finansiering og vil
være prosjekteier. Derfor bør kommunen ha god representasjon i styringsgruppa.
Ut fra dette foreslår arbeidsgruppa for forprosjekt «Styrking av landbruket i Storfjord» følgende
organisering:
Prosjekteier: Storfjord kommune
Styringsgruppe: To representanter fra politikerne i kommunen + 3 representanter utpekt
gårdbrukerne i kommunen.
Ei slik styringsgruppe kan ha møter etter behov og samtidig fungere som arbeidsgruppe og støtte for
prosjektleder.
Prosjektledelse: Det engasjeres en ekstern prosjektleder som har tett samarbeid med rådgiver for
landbruk- og utmarksforvaltning. Sistnevnte utfører også oppgaver i prosjektet.
Prosjektets varighet og omfang: Prosjektet planlegges å gå over 3 år med samlet prosjektledelse med
0,6 årsverk pr år.
En ser ingen tungtveiende grunner til å oppnevne referansegruppe, faggrupper el, men initiere
samarbeid ved behov.

Hatteng/ Tromsø, 28. januar 2019

Maar Stangeland (s.)

Hilde Johnsen (s.)

Odd Geir Fagerli (s.)
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Arve Kleiven (s.)

Rapport fra forprosjektet
«Styrking av landbruket i Storfjord»
1. Innledning
Storfjord formannskap fattet 11.10.17 slik vedtak:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til at det igangsettes et prosjekt «Styrking av jordbruket i
Storfjord» slik det er beskrevet ovenfor.
2. Storfjord kommune bevilger inntil kr 50 000 til en første etappe, altså et forprosjekt. Den videre
utvikling av prosjektet vil avhenge av at svarene på forprosjektet er positive.
3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere kvalifisert person.
4. Prosjektet ses i sammenheng med kommende landbruksplan.
På dette grunnlag ble det etablert ei arbeidsgruppe bestående av:
Arve Kleiven, Tromsø, prosjektleder
Hilde Johnsen, nærings- og utviklingsrådgiver
Marit Figenschau, rådgiver landbruk- og utmarksforvaltning
Maar Stangeland, politikerrepresentant
Arbeidsgruppa utarbeidet prosjektplan med kostnads- og finansieringsplan og søknad til
Fylkesmannen om finansiering av et forprosjekt. Fylkesmannen innvilget søknaden på grunnlag av
følgende kostnads- og finansieringsplan:
Kostnadsoverslag
Lønn prosjektleder
Kontorutgifter prosjektleder
Eget arbeid, Storfjord kommune
Reise, møter mv.
Administrasjon, materiell, revisjon mv
Sum

kr
«
«
«
«
kr

130 000
10 000
120 000
40 000
20 000
320 000

Finansiering
Storfjord kommune, innvilget
Storfjord kommune, egeninnsats
Søknad fylkesmannen i Troms
Sum

kr
«
«
kr

50 000
120 000
150 000
320 000

Kommunens egeninnsats var i første rekke beregnet å være oppfølging av bestemmelsene om
driveplikt, se på leieforhold, bidra med kart- og annet nødvendig grunnlagsmateriale og ellers bistå
med gjennomføringen av prosjektet.
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2. Gjennomføring
Kort oppsummert har prosjektgruppa hatt 4 møter, arrangert et orienteringsmøte for gårdbrukerne
om prosjektet, gjennomført 16 gårdsbesøk, holdt god kontakt og dialog med ordføreren, spesielt om
rovviltproblematikken, avgitt høringsuttalelse om kommunedelplan for oppvekst, forberedt
høringsuttalelse for formannskapet om Regionalt bygdeutviklingsprogram (spesielt om
rovviltutfordringene i Storfjord), deltatt på rovviltmøte hos Fylkesmannen, opprettet e-postliste over
alle gårdbrukerne i kommunen og potensielle framtidige bønder (barn og nære slektninger av
nåværende gårdbrukere). Dette siste som grunnlag for dialog og for å sende ut aktuell informasjon.
I tillegg har vi forberedt 2 fagsamlinger, et kveldsmøte om landbruksbasert reiseliv
m/finansieringsordninger og et 2 dagers kurs om eierskifte i landbruket. På et av møtene i
prosjektgruppa deltok representanter fra næringa for å drøfte faglige utfordringer.
Gjennom prosjektet er det sendt oppfordring til bøndene i Storfjord om å søke på ledige
tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler).
I tillegg var en representant fra Kvæfjord kommune tilstede på kommunestyremøtet i Storfjord 20.6.
for å orientere om deres satsing på landbruket.
I et prosjekt som dette anså prosjektgruppa det som svært viktig å ha god dialog med gårdbrukerne i
kommunen. Vi tilbød derfor alle gårdbrukerne som får produksjonstilskudd besøk. Dette for å
orientere om det prosjektarbeidet Storfjord kommune har initiert, få innspill til prosjektet og høre
om drift, arealsituasjonen på det enkelte foretaket, muligheter og utfordringer, om gårdens
framtid/rekruttering mv.

Resultater
Forprosjektet har fått bekreftet noen forhold og avdekket andre forhold det er viktig å arbeide videre
med.
Landbruksmiljøet i kommunen har nå nådd et kritisk nedre nivå. Jordbruket i Storfjord har hatt en
sterk tilbakegang over flere år og består nå av:
4 geitebruk, hovedsakelig med moderne driftsbygninger og moderne drift
11 sauebruk av ulik størrelse og driftsapparat
4 grovfôrprodusenter
1 potet-/grønnsakprodusent
2-3 med litt kjøttproduksjon på storfe i eller uten tilknytning til annen produksjon
I tillegg noe hestehold, med eller uten andre husdyr.
Totalt utgjør primærproduksjonen 15-20 årsverk + ringvirkninger i form av etterspørsel etter varer og
tjenester fra eksterne leverandører.

Rovviltsituasjonen
Saueholdet i Storfjord påføres årlig svært store tap på grunn av rovvilt med ynglinger i
beiteområdene.
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Signaldalen og store deler av Kitdalen ligger innenfor forvaltningsområde for jerv (A-sonen).
Forvaltningsområde for gaupe strekker seg fra Oteren langs fjorden til Skibotn og innover
Skibotndalen og videre østover.
I disse områdene er det gode forhold for landbruk med husdyrhold, herunder meget gode
beitevilkår.
At forvaltningsplanen for rovvilt, som beskriver nødvendigheten samarbeid, dialog og
informasjonsutveksling, ikke etterleves av forvaltningen, er bekymringsfullt. Samtidig oppleves at
erstatninger for rovvilttap på langt nær tilsvarer virkelige tap. Å ikke bli trodd oppleves som
belastende for sauebøndene.
Mange av dagens gårdbrukere i Storfjord har etterkommere/slektninger som kan være interessert i å
overta gården for å drive den videre. En viktig forutsetning for dette er at rovviltsituasjonen kommer
under langt bedre kontroll.

Arealsituasjonen
Arealsituasjonen for de fleste gårdbrukerne i Storfjord preges av:









Stor avhengighet av leiejord
Mange leieforhold pr driftsenhet. 8-10 leieforhold er ikke uvanlig
Til dels lange avstander mellom driftssenteret og leiejorda
Kortsiktige/ingen skriftlige avtaler
Ingen/kortsiktige avtaler medfører ikke optimal agronomi
Noen husdyrholdere har rikelig med arealer i forhold til dyretall
Noen husdyrholdere mangler grovfôrarealer
Manglende grovfôrarealer begrenser utbyggingsmulighetene i husdyrholdet

Det er få arealer som ikke er i drift. Likevel viktig å få disse registrert og satt i drift. Noen arealer har
vært ute av drift i lengre tid og preges av gjengroing.

Rekrutteringssituasjonen
En stor del av dagens gårdbrukere i Storfjord er i en alder der det er på høy tid til å forberede
generasjonsskifte. Av mange grunner er det viktig at generasjonsskifte planlegges i god tid (mange år)
før selve eierskiftet gjennomføres og slik legge til rette for gode generasjonsskifteprosesser.
Av denne grunn er det planlagt kurs i eierskifte tidlig på nyåret 2019.
Som nevnt foran kan flere arvinger til gårdsbruk tenke seg å ta over og drive gården videre. Da er det
viktig å legge til rette ved å vise muligheter, arrangere faglige tiltak som møter, studieturer,
nettverksbygging, vise finansieringsmuligheter mv. Samtidig viktig å være åpne for nye driftsformer
som gjerne kan kombineres med andre yrkeskarrierer.

Ønske om tilleggsnæringer
Flere av gårdbrukerne har gitt uttrykk for ønske om tilleggsnæringer. Turisme er nevnt av flere, men
også lokal mat, Inn på tunet mv. kan være interessant. Alle disse næringene er prøvd i større eller
mindre grad, men det mangler noe på organisering mv.
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Faglige arrangementer
I løpet av forprosjektet er det arrangert 2 samlinger med faglig innhold.
1. Landbrukskafe 7.12.18 på Rådhuset. Hovedtema var landbruksbasert reiseliv,
finansieringsmuligheter av tilleggsnæringer og om prosjekt «Styrking av landbruket i
Storfjord». Det ble servert ulike retter av Arktisk kje.
13 deltakere.
2. Kurs i eierskifte i landbruket 18. og 19. januar 2019 på Skibotn feltstasjon. Kurset tok for seg
aktuelle tema og problemstillinger i forbindelse med eier-/generasjonsskifte i landbruket.
Kurset var lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag for at flest mulig skulle ha anledning til
å delta.
18 deltakere. Deltakelse både fra seniorgenerasjonen og aktuelle overtakere av gårder.
Oppslutningen om arrangementene viser at det er stor interesse for å samles for nettverksbygging og
erfaringsutveksling, faglig påfyll og interesse for å utvikle gårdene.

Regnskap:
Forprosjektet er ikke avsluttet. Det gjenstår et arrangement (landbrukskafe 26.2.) for bønder
med tema økonomi og valg av gårdbrukerrepresentanter til styringsgruppa. I tillegg må det
brukes en del tid på utforming av de endelige finansieringssøknadene. Rapporteringsfristen
til Fylkesmannen er 31.03.19.
Ut fra forbruk så langt og antatt forbruk fram til avslutning av forprosjektet vil det foreløpige
regnskapet, sammenlignet med budsjettet som lå til grunn bli:
Post:

Budsjett

Lønn prosjektleder
Kontorutgifter, prosjektleder
Eget arbeid, Storfjord kommune
Reiser, møter mv.
Administrasjon, materiell, revisjon mv
Sum

130 000
10 000
120 000
40 000
20 000
320 000

Regnskap
(foreløpig)
80 000
10 000
90 000
60 000
20 000
250 000

Det ligger an til underforbruk på noen poster, mens posten reiser og møter har overforbruk.
Dette skyldes at det er valgt å ha noen faglige arrangementer for gårdbrukerne i kommunen.
Dette har vist seg riktig, vurdert ut fra den store oppslutningen som har vært.
Totalforbruket ser imidlertid ut til å bli godt under det budsjetterte.
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