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1. Formålet med planarbeidet 
 

Naturbruksplanen har som formål å legge rammene for kommunens landbrukspolitikk 

og forvaltning i planperioden. Den skal fungere som et verktøy i den daglige 

saksbehandlinga, og sørge for at landbruket i kommunen beveger seg i ønsket 

retning. 

Planen skal gi et bilde av landbrukets status i Vefsn kommune, og avdekke hva vi 

lykkes med, og hvilke utfordringer vi har i kommunen.  

 

Hovedmålet med planen er å stimulere til økt næringsaktivitet i hele kommunen, 

basert på bærekraftig bruk av de lokale ressursene som er tilgengelige.  

 

 

2. Overordna føringer og planprosess 
Flere regionale og statlige føringer ligger til grunn for utformingen av 

naturbruksplanen. Hoveddokumentene er Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023, og Regional plan for landbruk i Nordland 2018-

2030.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

Hvert fjerde år legges det frem nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Regjeringen legger her frem hvilke store utfordringer vi står ovenfor:  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

 Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være hovedsporet for å ta tak 

i disse utfordringene, og det er derfor viktig at disse tas med i samfunns- og 

arealplanleggingen.  
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Figur 1: FNs 17 bærekraftsmål. Naturbruk er et felt som har stor betydning og faller innenfor så godt som alle målene. 

 

Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 

Visjonen for landbruket i Nordland er «et bærekraftig og nyskapende landbruk». De 

fleste av bærekraftsmålene er relevante for landbruket. Følgende pekes på som særs 

relevante i planen:  

 Utrydde sult – sikre bærekraftig matproduksjon, robuste metoder som styrker 

evnen til tilpasning til klimaendringer 

 Ansvarlig forbruk og produksjon – redusere ressursbruk, klimagassutslipp og 

miljøødeleggelse ved produksjon av en vare 

 Stoppe klimaendringene – kutte i utslipp av CO2 og øke fangsten, styrke evnen 

til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer,  

 Liv på land 
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Planprosess 

Kommunestyret vedtok i sak 38/20 at arbeidet med ny næringsplan for Vefsn for 
perioden 2021-2024 skulle starte.  
 
Det ble i den forbindelse bestemt at Vefsn kommunes strategiske næringsplan skulle 
deles inn i to deler:  

1) Strategisk næringsplan utarbeidet av Mosjøen og omegn næringsselskap KF, 
og  

2) Naturbruksplan utarbeidet av landbruksavdelingen i Vefsn kommunes plan- og 
bygningsavdeling. 

 
Ferdig plan skulle legges fram for kommunestyret til behandling høsten 2020. 
Grunnet lav bemanning på landbrukskontoret lyktes vi ikke med å få ferdig planen 
høsten 2020, og den vil derfor sendes på høring i uke 23 2021.  
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2.1 Medvirkning 
 

Under utarbeidelsen av planen har Plan- og utvikling hatt samarbeidsmøter med 
MON, som har utarbeidet strategisk næringsplan. Da denne planen vil legge føringer 
for landbruket i kommunen har det vært naturlig å være i dialog med de den vil 
berøre. Landbrukskontoret har derfor hatt samarbeidsmøter med reindrifta og 
fagutvalg for utmark, landbruk og motorferdsel. Vi har også brukt innspill som har 
kommet fra Vefsn bondelag og Vefsn skogeierlag.  
 

 

2.2 Planens omfang  

Naturbruksplanen skal sørge for at kommunen og landbruksnæringa tar hensyn til de 

mange nasjonale, regionale og lokale føringene som gjelder.  

Naturbruk er utnyttelsen og skjøtselen av naturressurser og naturgrunnlaget.  

I denne planen har vi sett oss nødt til å begrense planen til å gjelde følgende 

områder, for å unngå at omfanget blir for stort.  

 Jordbruk  

 Skogbruk  

 Reindrift 

 Jakt, fiske og reiseliv 

 Andre næringer som baserer seg på bruk av landbrukseiendommen og dens 

ressurser 
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3 Dagens situasjon for primærnæringene 
 

3.1 Jordbruk 
 

I Vefsn drives det i stor grad tradisjonelt landbruk, med hovedvekt på produksjon av 

melk og kjøtt på drøvtyggere. Det er få, men store griseprodusenter. I 2020 var det 

85 enkeltmannsforetak og samdrifter som søkte produksjonstilskudd i Vefsn. Da 

forrige landbruksplan ble laget i 2011 var antallet 114. Tross nedgang i antall bruk er 

det oppgang i kjøttproduksjon på storfe og gris. Antallet ammekyr har steget med 

over 70 individ fra 2010 til 2019. 

 

Som vist i figur 2 har det vært 

en relativt stor reduksjon i 

antall liter melk som 

produseres i kommunen de 

siste 10 årene. På tross av 

denne reduksjonen er 

melkeproduksjon fortsatt den 

produksjonen som står for 

desidert mest verdiskaping i 

landbruket i Vefsn.  

Antall kilo lammekjøtt er også 

redusert.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Melkevolum i endring fra 2010-2019 
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Figur 3: Verdiskaping jordbruk, bruttoprodukt i millioner kroner (NIBIO, 2018). 

 

 

 

Jordbruket utgjorde 90 årsverk à 1845 timer i 2018, mot 125 årsverk i 2009 (Nibio, 

2018). Totalt antall sysselsatte i primærnæring var 201 stk, fordelt på jordbruk, 

skogbruk og fiskeri.  

Beregninger gjort av Nibio viser at et brutto årsverk i jordbruket i Vefsn kommune i 

2018 utgjorde 472 554 kr. Sammenlignet med andre kommuner i Nordland er dette 

bruttoproduktet relativt høyt, men en må ha i tankene at ulike kommuner har ulik 

fordeling på produksjonene.  

 

Utover den tradisjonelle driften har flere gårdbrukere nå valgt å satse på 

nisjeprodukter fra sin gård og direktesalg av kjøtt til forbrukeren. Dette gjelder både 

på storfe og gris.  

 

Snittalderen på gårdbrukeren i Vefsn er 54 år. Rekruttering kan på en del gårdsbruk 

være en utfordring. Gårdene som er i drift har en mer spisset produksjon, og det har 

vært en reduksjon i mindre bruk. Spesielt melkebruk har det blitt mindre av. Med det 

kommende løsdriftskravet er det store investeringer som skal til for å kunne fortsette 

å drive/ ta over gården.  

Samtidig ser vi at på de gårdsbrukene der det er blitt satset på teknologi og fornying 

er ungdommen ofte interessert i å overta. Få gårdsbruk blir omsatt på det åpne 

markedet, men når det skjer er interessen høy. Mange gårdsbruk blir lagt ned uten 

salg, fordi det lønner seg å avvikle drifta for å selge unna kvote, dyr og utstyr og leie 

ut jord, fremfor å selge gården som en hel driftsenhet.  

Jordbrukssektor Brutto 
verdiskapning 
oppgitt i millioner 

Melkeproduksjon  26,8 

Storfekjøttproduksjon 5,2 

Svinehold 6,9 

Sauehold 3,4 

Total verdiskapning 42,5 
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Alle gårdsbruk med en produksjon som tjener til minst et årsverk leier jord av andre. 

Det er lite tilleggsjord som kommer for salg.  

 

Drift av jordbruksarealene og beiting  

I takt med at flere gårdsbruk blir lagt ned, går også mer areal ut av drift. De som 

leier ønsker gjerne å leie store, lettdrevne teiger. En del gårdsbruk har de siste årene 

kun blitt drevet med produksjon av fôr til salg. Det er en utfordring for landbruket i 

kommunen at mye av leiearealet blir drevet dårlig. Vefsn kommune har en 

standardkontrakt på jordleie med en varighet på 10 år, som vi ber utleier/leietaker å 

levere inn til kommunen. Vi håper at denne forutsigbarheten gjør at leietaker driver 

jorda på en ordentlig måte, og investerer tid og penger på å holde jorda i god hevd. 

Når leier vet at vedkommende har kontrakt over flere år er det også lettere å få lån 

til investeringer, og ta steget med utbygging og videreutvikling.  

I deler av kommunen er det ikke behov for så store mengder tilleggsjord som det 

som er tilgjengelig, og det som er tilgjengelig er gjerne smått og langt unna gårdene 

som er i drift. Derfor er det en utfordring for enkelte eiere av eiendommer med 

driveplikt å få oppfylt denne. Dermed blir en del areal bare holdt åpent med 

beitepusser, for kulturlandskapets del og for å gjøre det lettere å starte opp drift 

igjen senere.  

 

Figur 3: Totalt antall dekar i drift (fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite) (SSB).. 

 

 

Mye beiteland går ut av drift og gror igjen pga. færre beitedyr i kommunen. Det er 

nå vanligere at melkekyrne beiter på innmarka nærme fjøset, og ikke i utmarka sånn 

som før. Dette letter gjerdearbeidet og det daglige arbeidet for bonden, samtidig 

som det legger beslag fine områder med fulldyrka jord som kunne vært brukt til 

fôrproduksjon.   
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Vi ser en økning i interessen for bruk av teknologibaserte gjerdeløsninger for å bedre 

kunne utnytte vanskelig tilgjengelig beitemark, og for å lettere kunne beite flere 

steder uten å måtte investere mye i oppsetting og vedlikehold av gjerder. Noen 

gårdsbruk har fått støtte fra Vefsn landbruksfond til dette i løpet av 2020, og 2021. 

Denne teknologien begynner å bli såpass mye brukt nå at vi ser oss nødt til å 

begrense tilskuddene som gis til dette fra nå av.  

 

 

Omsetning av landbrukseiendommer 

Det er få landbrukseiendommer til salgs i kommunen. Det er flere som er interessert 

i å kjøpe gårdsbruk/småbruk, enn det er eiendommer til salgs. Ofte blir det slik at 

slekt og familie overtar, og bruker eiendommen som ferieeiendom. At veldig mange 

deler på en eiendom (felleseie) gjør det utfordrende å følge opp driveplikt, og kan 

også føre til konflikter. I en del tilfeller står også bygningsmassen og forfaller fremfor 

å bli solgt.  

 

3.2 Økologisk landbruk 
I 2010-2012 hadde staten en prosjekt for å øke antallet økologiske bruk over hele 

landet og hadde en målsetning om økt økologisk forbruk. 6 gårdsbruk i Vefsn var 

økologiske i 2015, men frem til 2019 er det redusert til 3 stk. Noen av disse gårdene 

ble nedlagt i løpet av perioden, mens andre syntes at dokumentasjonskravet ble for 

stort og gikk dermed tilbake til konvensjonell produksjon. Den samme trenden ser vi 

for Nordland og landet generelt.  

Staten har ikke lenger det samme fokuset på å øke andelen av økologisk mat i 

Norge, og støtteordningene er ikke gode nok i forhold til det ekstra arbeidet det 

krever. At det er få som driver økologisk og dermed lite miljø for det kan også være 

med på å gjøre det utfordrende å starte opp, og å drive økologisk.  
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3.3 Tilleggsnæringer 
Landbruksbaserte tilleggsnæringer i kommunen hadde i 2018 en estimert 

verdiskaping på 5,4 millioner. Tilleggsnæringer som er beregna inn er leiekjøring, 

tjenesteyting, IPT, videreforedling, turisme, ved, juletre og pyntegrønt, utmark, 

tomtefeste, utleie og annet. Det finnes foreløpig ikke oppdaterte tall som viser hvor 

mange som driver med de ulike tilleggsnæringene på kommunenivå, og disse 

beregningene er mer usikre enn de for selve jordbruket. 

 

 

 

Inn på Tunet og gårdsbaserte aktiviteter 
Per nå er det en godkjent inn på tunet-

virksomhet i Vefsn, som tilbyr aktiviteter 

med hest. Det er også en annen stall som 

har aktivitetstilbud med hest, med blant 

annet terapi- og handicapridning med 

fysioterapeut og bruk av hest i sosialt 

helsearbeid.  

Vi har også gårder som tilbyr aktiviteter 

og opplevelser for barn og unge, bedrifter 

og andre grupper av voksne, som jobber 

med Inn på tunet-godkjennig.  

En utfordring for tilbydere av slike tilbud i 

landbruket er at de trenger langsiktige og 

forutsigbare avtaler med det offentlige for 

å kunne gjøre investeringer som kreves. 

Dette gjør det vanskelig å regne med 

dette som inntektskilde, og gjør det 

risikabelt for tilbydere å starte opp. En 

part som setter tilbydere og mottakere i dialog kunne vært verdifullt her, for å lette 

den delen av arbeidet for interesserte tilbydere. 
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Jakt og fiske 
Vassdragene i Vefsn er behandlet mot lakseparasitten parasitten Gyrodaktulus salaris 

og er nå friskmeldt. Vassdragene har både anadrome laksefisk og innlandsfisk og har 

ett stort potensiale i forbindelse med utvikling i reiselivssammenheng og som 

tilleggsnæring for gårdsbruk. Salg av fiskekort er godt organisert og vi ser for oss ett 

stort potensiale for fortsatt økt satsing i tilknytning til vassdragene i kommunen.  

 

Stort sett alt av jakt som selges i kommunen er på Statskogs grunn. Statskog har 

god tilrettelegging og både jakt og fiske på Statskogs grunn selges gjennom 

salgsportalen Inatur. Svært få private grunneiere har organisert salg av jakt på sine 

eiendommer. Gjennom bedre grunneierorganisering og tilrettelegging for salg av jakt 

bør det være potensiale for næringsutvikling i tilknytning til jakt, også hos private 

grunneiere.  

 

 

3.4 Reindrift i kommunen 
Vefsn er delt mellom to reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke i sør og Røssåga-Toven i 

nord. Begge distriktene opplever tap av beiteland og flyttleier som blir mere 

kronglete i forbindelse med veiutbygginger og storstilt vindkraftutbygging i 

Vesterfjella.   

Selv om ingen av Siida-andelshaverne er bosatt i Vefsn, er alt av utmarksareal i 

Vefsn definert som reindriftsareal og må tas hensyn til ved øvrig bruk av 

utmarksarealer.    

 

Det overordna politiske målet for reindrifta er at den skal være en økologisk, 

økonomisk og kulturelt bærekraftig næring. Veilederen til reindriftsloven som ble 

innført i 2007 satte noen etterprøvbare kriterier for å vurdere om et reintall er 

økologisk bærekraftig. Veilederen har anbefalt kriterier knytta til dyrets kondisjon, og 

bruker dette til å måle om drifta i et område er økologisk bærekraftig. Veilederen for 

fastsetting av økologisk bærekraftig reintall kan leses i detalj på 

landbruksdirektoratets nettsider.  
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Figur 4: Oversikt over gjennomsnittlige slaktevekter og slakteuttak, samt variasjon i merkeprosent for de fem siste 
driftsårene. Rødt indikerer et resultat som ligger under målet, gult indikerer på målet, og grønt et resultat som er over målet 
(rap nr. 43/2020) 

Figur 4 viser en oversikt over tilstanden til de ulike reinbeitedistriktene i Nordland. 

Tabellen viser at det er mye grønt i Nordland generelt, også for de aktuelle 

distriktene her i kommunen. På tross av at tilstanden er over målet på kalv, okse 1-2 

år og simle over to år, er det noe lavere på slakteuttak per livrein. Normen for 

slakteuttak per livrein i vårflokk er satt til å være mellom 8 og 9 kg, men her er 

begge reinbeitedistriktene i Vefsn mye lavere. Årsaken til lavt slakteuttak antas å ha 

sammenheng med rovdyrsituasjonen og påkjørsler på vei og jernbane. Generelt er 

trenden i Nordland at det er lavt gjennomsnittlig slakteuttak i de fleste distriktene.   

Beiteressursene er det viktigste naturgrunnlaget for drifta, og flyttleier har et spesielt 

sterkt vern. Det er kommunens ansvar å sikre at reindriftas arealressurser er 

ivaretatt.  

I områder hvor det gis fritak for driveplikten på dyrket mark med vilkår om 

beitepussing, kan disse arealene være gode beiter for reinen ved snøfattige vintre på 

kysten. I slike områder er det ofte lite jordbruks- eller annen drift, og det blir dermed 

konfliktfrie områder for reindrifta.  
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3.5 Skogdrift 
Avvirking 

 

 

Avvirkninga har vært forholdsvis stabil, dog med en markert økning fra 2017 til 2019. 

En del av økninga skyldes storstilt vegutbygging i kommunen. Normalavvirkninga i 

forhold til balansekvantum totalt for Vefsn kommune bør ligge på ca. 25000 m³ pr. 

år. 

 

Prisutvikling sagtømmer/massevirke 

 

 

Det har ikke vært de store variasjonene i pris på sagtømmer/massevirke.  
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Skogplanting 

 

 

 

 

Ungskogpleie (rydding av plantefelt) 

 

Figur 5: Ungskogpleie (mekanisk etterarbeid + ungskogpleie). 
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Det er lav egenaktivitet på både avvirkning og skogkulturarbeid. Planting etter hogst 
er på et minimum, men innenfor et akseptabelt nivå. Skogkultur (rydding, 
avstandsregulering og tynning) er på et lavnivå i forholde til behovet.  
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3.6 Miljø og klima i landbruket  
 

Vefsn har flere utfordringer i jordbruket. Utfordringene er sammensatte, og påvirker 

hverandre sterkt. I utarbeidinga av tiltaksstrategien for bruk av SMIL-midlene ble det 

pekt på en rekke utfordringer, som:  

- En nedgang i antall gårdsbruk 

- Større gårdsbruk og mer å gjøre i sommerhalvåret 

- Gjengroing av ut- og innmark som en konsekvens av mindre beitedyr 

- Forurensning av vann og elver 

- Rot og rask rundt gårder og i utmark som skjemmer, forurenser og kan skade 

folk og dyr.  

 

Gjennom regionale miljøtilskudd som forvaltes av statsforvalteren, og spesielle 

miljøtilskudd som forvaltes av kommunen kan en søke tilskudd for å gjøre drifta si 

mer klima- og miljøvennlig.  

 

Spredning av gjødsel  
 

De siste årene har det vært økt fokus på avrenning fra landbruket, og effekten dette 

har på vannmiljøet. Økt fokus på dette samt tilskudd som stimulerer til endring i 

aktivitet har ført til at flere har kjøpt slangespredningsutstyr, og sprer tidligst mulig. 

Flere og flere benytter seg av muligheten til å søke regionale miljøtilskudd i 

forbindelse med gjødselspredning, noe som er veldig positivt.  

Likevel ser vi at det kommer inn søknader om dispensasjon for å spre husdyrgjødsel 

på åpen eng etter 1. september hvert år. Dette kan ha sammenheng med at 

gårdsbrukene blir større, og sommersesongen blir for travel til å rekke over alt. 

Gjødselkapasitet er en annen utfordring, og mange bønder må derfor ha lagrene helt 

tomme før vinteren kommer. I tillegg kan været by på problemer, og en våt sesong 

gjør det vanskelig å få spredt husdyrgjødsla til rett tid. Dette må vi som kommune ta 

hensyn til, selv om slike dispensasjoner kan føre til økt avrenning.  

Klimaendringene med økt nedbør og erosjon gjør det enda viktigere enn før å sette i 

verk tiltak for å unngå avrenning og forurensning av vannforekomster nærme 

jordbruksarealer. I tillegg til avrenning av næringsstoffer er også avrenning av 

plantevernmidler en potensiell fare. Ugjødsla/usprøyta kantsoner er et effektivt tiltak 

mot avrenning og erosjon, men dette vil i flere tilfeller føre til for stor reduksjon i 

avling/spredeareal.  
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Drenering 
Oppdatering og fornying av drenering i jordbruksjord er også et viktig tiltak som det 

jobbes med. Både for å gi plantene optimale vekstforhold og for å gjøre jorda bedre 

rusta mot flom og ekstremnedbør. Mange av dreneringssystemene ble anlagt rundt 

1960-1990, og ble dimensjonert etter datidens klimaforhold. Med et klima i endring 

er det behov for andre dimensjonskriterier for drenering, bortledningssystemer og 

erosjonskontroll.  

Mye av jordbruksjorda i Vefsn er gammel havbunn, med mye leir. Dette gjør 

drenering og andre erosjonsforebyggende tiltak ekstra viktig.  Det gis tilskudd til 

drenering til alle som søker om dette.  
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3.7 Rovdyrsituasjonen 
 

Det er årlige tap av tamrein og husdyr til rovdyr i Vefsn. Det var mindre 

dokumenterte tap i 2019 enn rundt 2010. Det er i hovedsak jerv og gaupe som står 

for tapene, samlet utgjør de ca. 70 %. 

Rovdyr og sau  

Det har vært store svingninger i antall tapt og erstattet rein de siste årene. Som figur 

6 viser, var tapet i 2020 registrerte tap rekordlavt. Trenden har vært synkende over 

noen år nå, etter en topp på 499 tapte dyr i 2014. 297 av disse ble erstattet.  

 

 

Figur 6: Tap av sau i perioden 2006-2020 (rovbase.no). 

 

Hvilke dyr som er årsaken til tapene varierer fra år til år. I 2019 skyldtes ca 80 % av 

tapene jerv, og de resterende 20 prosentene ble satt til ukjent fredet rovdyr. I 2020 

derimot, var 100 % av de erstattede dyrene tatt av gaupe.  

Der sauene har store utmarksområder å beite på, kan det være utfordrende å finne 

kadavre og få satt dødsårsak. Denne utfordringen gjelder også for reindrifta. Dette 

gjør det vanskelig å få satt tapsårsak, og kan dermed gjøre at en ikke får omsøkt 

erstatning for alle tap. Som et tiltak mot dette har mange investert i radiobjeller. 

Disse gir muligheten til å se hvor dyrene er, samt at de sender varsel om et dyr er i 
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ro lenger enn normalt. På denne måten får bonden bedre mulighet til å dokumentere 

tapene, og kan sette i gang tapsforebyggende tiltak raskt dersom det er nødvendig. 

Eksempel på slike tiltak er å sanke sauen ned fra utmarka og la den beite på innmark 

en periode.   
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Rovdyr og rein 

Jillen-Njaarke er betraktelig større enn Røssåga-Toven, både i areal og reintall. Vi ser 

likevel at de har hatt et større prosentvis tap, i alle tre kategorier. De kommende 

tallene er fra driftsmeldinger reineierne selv har levert inn.  

Reinbeitedistrikt Tap av kalv % Tap av voksne % Totalt tap % 

Jillen-Njaarke 59 % 23 % 38 % 

Røssåga-Toven 37 % 8 % 21 %  

 

Hovedårsaken til tap av kalv er fredet rovvilt for begge distriktene. Jillen-Njaarke har 

94% tap til fredet rovvilt, mens Røssåga-Toven har 99%.  

 

Figur 7: Tap av kalv i prosent, til fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak. 

 

 

Figur 8: Tap av vojsen rein i prosent, til fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak. 
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Når det gjelder tap av voksen rein er det flere som har annen tapsårsak enn fredet 

rovvilt. Begge reinbeitedistrikt har hatt store tap forårsaket av påkjørsler på veg og 

jernbane. Siden rein/viltgjerdet ble satt opp sør for Mosjøen har tap forårsaket av tog 

gått ned for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Det er også registrert betydelig nedgang i 

elgpåkjørsler på samme strekning. 

 

4. Kommuneplanens arealdel og naturbruk  
Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Under forarbeidene har 

landbruksnæringen, skogeiere, elveeierlag og reindrifta blitt invitert til arbeidsmøte 

med kommunen for å gi innspill om utfordringer som dagens arealplan kan skape for 

å få til næringsvirksomhet i LNFR-områdene.  

Per i dag er det mange områder på landsbygda der det ikke er mulighet for å 

etablere tilleggsnæringer uten at den er direkte tilknyttet gårdens ressurser. Ved å 

endre en del av disse områdene til områder avsatt til landbruk med spredt bolig- og 

næringsbebyggelse vil kommunen åpne opp for flere typer tilleggsnæringer. Samtidig 

må de tradisjonelle primærnæringene som jord, skog og reindrift sikres. Gjennom 

dette arbeidet blir planverket endret, men jordlovens vern om dyrka mark vil likevel 

stille sterkt og det vil ikke bli større mulighet for å bygge ned denne med endrede 

arealplaner.  

Jordbruksområder må fortsatt sikres gjennom et sterkt jordvern. Dette er viktig for å 

styrke og opprettholde det tradisjonelle landbruket. Samtidig jobbes det i 

kommuneplanens arealdel med å åpne opp for å kunne etablere tilleggsnæringer 

uten direkte tilknytning til gårdens ressurser. Der det er snakk om å omdisponere 

matjord for å etablere/videreutvikle tilleggsnæringer må det vurderes i hvert enkelt 

tilfelle. Samtidig som kommunen skal, og ønsker å bidra til utvikling av 

tilleggsnæringer, må vi også verne om matjorda best mulig.  

Viktige områder for reindrifta må sikres gjennom kommunens arealplanlegging. Dette 

gjelder all bruk gjennom året, men i prosessen med planarbeidet kom det konkrete 

innspill på områder hvor det er etablerte permanente gjerdeanlegg som må 

fornyes/utvides og forslag på nye gjerdeanlegg som er nødvendig å etablere etter 

vegutbygginger og den storstilte vindkraftutbygginga som pågår.  
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5. Satsingsområder for naturbruksplanen 
 

Styrke og opprettholde det tradisjonelle jordbruket, skogbruket og reindrifta. 

Sikre viktige områder for reindrifta og jordbruksareal for landbruket 

I større grad utnytte utmarksressursene for å skape næring 

Legge til rette for flere tilleggsnæringer på landbrukseiendommer 

Øke omsetningen av landbrukseiendommer 
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6. Mål og strategi 
 

MÅL: Styrke og opprettholde det tradisjonelle jordbruket, skogbruket og reindrifta 

STRATEGI: 

a) Jevnlig revisjon og styrking av Vefsn landbruksfond for å gi gårdbrukerne et mer 

næringsrettet fond, med tilskuddsmuligheter til investeringer som staten ikke 

dekker i dag.  

b) Kartlegging av adkomst til skogareal etter bygging av E6 og Fylkesveg 78 

utbygging. Søke tilskudd for å realisere prosjekt områdeplanlegging. 

c) Skogpådriverprosjekt som har som målsetning å øke ungskogpleieaktivitet. 

d) Opprettholde, og bedre dialogen mellom jordbruket og reindrifta. 

 

 

MÅL: Øke fokus på klima og miljø i jordbruk og skogbruk 

STRATEGI:  

a) Kommunen skal innta en tydeligere rolle i klima- og miljøarbeidet i 

landbruket ved å:  

a. Opplyse om satsingsområder og gi eksempler på tiltak det kan 

søkes støtte til  

b. Kontrollere at virksomheter som søker miljøtilskudd er berettiget 

det, i større omfang enn i dag 

b) Motivere og informere om situasjonen og hvordan alle kan bidra  

c) Kontrollere foryngelse etter hogst, for å sikre fremtidig verdiskaping i 

skogen, og fordi skog i vekst binder store mengder CO2 

 

 

MÅL: Opprette flere tilleggsnæringer på landbrukseiendommer  

STRATEGI: 

a) Endring av kommunens arealpolitikk for å åpne opp for spredt 

næringsbebyggelse, utover det som bygger direkte på gårdens ressurser.  

b) Kommunen (MON og landbrukskontoret) veileder tiltakshavere som ønsker å 

utforske mulighetene for tilleggsnæringer på landbrukseiendommer i 

startfasen.  

c) Kommunen kan bistå med å sette folk som er nysgjerrige på nye næringer i 

kontakt med folk som har lyktes.  

d) Støtte opp om initiativ til tverrfaglig samarbeid mellom tilbyder av Inn på 

tunet- gårder og det offentlige som kjøper av tjenester  
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MÅL: I bedre grad utnytte utmarksressursene for å skape næring 

STRATEGI: 

a) Endring av kommunens arealpolitikk for å åpne opp for spredt 

næringsbebyggelse, utover det som bygger direkte på gårdens ressurser  

b) Kommunen kan bistå på møter for å belyse mulighetene på generell basis.  

c)       Bruke prosjekt utmark i regi av Nordland bondelag aktivt for bedre 

grunneierorganisering   

 

 

MÅL: Øke omsetningen av landbrukseiendommer 

STRATEGI: 

a) Kommunen gir årlig informasjon til eiere av landbrukseiendommer om 

generasjonsskifte/eierskifte (brosjyre om eierskifte). 

b) Følge opp bo- og driveplikt, og oppmuntre til salg istedenfor at det skal brukes 

som feriehus/stå til forfall 

 

 

MÅL: Hindre mer tap av viktige områder for reindrifta og jordbruksjord 

STRATEGI: 

a) Sikre de viktigste områdene for reindrifta i kommuneplanens arealdel.  

b) Opprettholde strengt jordvern på dyrka mark.  

c)       Fokusere på å følge opp driveplikten for å unngå gjengroing og tap av          

kulturlandskap  
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7. Fremtidens naturbruk i Vefsn kommune 
 

Kort og godt ønsker vi at naturbruken i Vefsn kommune skal være gjennomsiktig og 

åpent, med en kultur for deling. Naturbruk er et felt i endring, og det er viktig at 

aktører i næringa er oppdaterte og jobber for en positiv utvikling. For at dette skal 

være mulig er det avgjørende å holde et godt samarbeid mellom jordbruket, 

tilleggsnæringer, turisme og reindrifta. En økning i nisjeproduksjon og direktesalg til 

forbruker er i gang, og vil kunne være verdifullt for mange produsenter og tilbydere 

av varer/tjenester. Bak alt må tanken om at det vi gjør skal være bærekraftig på sikt 

ligge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsiktig og åpen

Oppdatert og fremtidsretta                                                                 

Godt samarbeid mellom jordbruk, tilleggsnæringer, turisme og reindrifta

Økt nisjeproduksjon og direktesalg til forbruker

Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon
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