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LANDBRUKSKONTORET  2018 
Landbrukskontoret har hvert år utarbeidet en oversikt med mye 

fakta om utviklingen i landbruket siste år. Denne oversikten blir for 

omfattende til å inngå i kommunens samlede årsmelding. Nemnda 

har etterlyst den ”gamle årsmeldinga” som sier mer om utviklingen i 

landbruket og den følger her. 

 

 

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER 
Arbeidsområdene våre spenner over et vidt felt:  

 

Bygdeutvikling, - Innenfor jord- og skogbruk, tilleggsnæringer og 

annet 

Ressursforvaltning - Areal, natur, vilt, kulturlandskap og forurensing 

Støtteordninger - Lovpålagte kontrolloppgaver, statistikk og 

beredskap 

Kommunens web-side / Facebookside - Redaktøransvar, vedlikehold og oppdatering 

Velferdsordninger  - Produksjonstillegg, Regionalt miljøprogram, 

avløserordning, veterinærvakt , tidligpensjon, ol 

Politisk funksjon  - Saksbehandling, høringer, planverk, sekretariat vilt- 

og landbruksnemnd 

Annet - Koordinering, møteaktivitet, etterutdanning og                                             

prosjekter, vedlikehold/oppdatering av kartverk, ol 

 

Et fellestrekk er at lovverket setter stadig strammere rammer for hva som er tillatt parallelt med at 

kontrolloppgaver og ansvar for oppgavene delegeres fra Fylke og Departement over til 

kommunene. Tidligere gav kommunene råd til fylkesmann som avgjorde sakene, i dag avgjør 

kommunen de fleste sakene selv. De siste årene har fokus på miljø kommet stadig sterkere.  

 
 

 

BEMANNING OG SYKEFRAVÆR 
 

Antall 
ansatte 
kvinner 

Antall 
årsverk 
kvinner 

Antall 
ansatte 
menn 

Antall 
årsverk 
menn 

Økning 
/reduk-

sjon 

Utfyllende kommentarer 

1 0,1 3 3 0 (0,4 årsverk i vakanse i hele 2018)  

   0,5 0 Innleid skogkompetanse fra Brønnøy 
 

Sykefravær  Landbruksktr.                      Sømna kommune 

Legemeldt sykefravær       0                                                  5,26 % 

Egenmeldt sykefravær    0,98                                               1,70 % 

Totalt sykefravær    0,95        7,04 % 

 

LK har som vanlig meget lavt sykefravær. En person har gått ned i 60% stilling og vakansen vi 

hadde i hele 2018 gav dessverre lenger ventetid for gårdbrukerne. Ved å prioritere bort lovpålagte 

oppgaver gav det i liten grad økonomisk tap for næringa.  
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JORDBRUK I SØMNA I 2018 
 

 

 

 

Lovsaksarbeide 
Landbruksnemnda hadde 8 møter og behandlet 62 saker. Vi er liberale med fradeling av 

uproduktivt areal, men restriktive til fradeling av dyrket jord. Dette er kjent, og søkere innretter 

seg slik at vi kan akseptere de fleste søknadene.  Det legges mye arbeid i dialog med søkerne i 

forkant av søknadene. Det krever tid, men medfører at vi i 2018 kun hadde en klagesak som gjaldt 

en SMIL-søknad (klagesaker i 2017: 0 og i 2016: 1).   

 

Nemnda håndhever boplikt strengt. Oppfølging av slike vedtak er tidkrevende og LK har ikke hatt 

kapasitet til nødvendig oppfølging på mange år. Her ligger det en stor oppgave før alt er i henhold 

til lovverk og vedtak igjen. Noen saker makter vi å følge opp, men langt fra alle. Dette fører  

dessverre til forskjellsbehandling.  

 

Nemnda fattet for første gang vedtak om upersonlig boplikt på to landbrukseiendommer i 2018. I 

begge tilfelle var søkerne aktive gårdbrukere som bor på eget gårdsbruk og som kjøpte en 

landbrukseiendom i tillegg. De fikk da personlig boplikt på eget tun og det ble åpnet for 

upersonlig boplikt på tilleggs-eiendommen.  

  

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Omdisponert areal 3,2 3,0 6,1 2,3 1,0 

 Av arealet som ble omdisponert i 2018 gikk 3 da til næringsvirksomhet og 0,2 da til 

barnehage. I tillegg beslagla en reguleringsplan på Buskhammeren 2,9 da fulldyrka jord. 

 

 

 

 Politiske vedtak Delegerte vedtak 

 Vilt-

nemnd 

Landbruks

-nemnd 

Husdyr

-gjødsel 

PT og 

RMP 

SMIL  

(frister ol) 

Dren-

ering 

Sykeav-

løsning 

Vedtak fattet i 2018 26 62 5 155 2 22 35 

 PT= Produksjonstilskudd, RMP=Regionalt miljøprogram SMIL= Spesielle miljøtiltak i 

landbrukets kulturlandskap 
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HOVEDTALL FRA JORDBRUKET I SØMNA  
 

 enhet 1995 2015 2016 2017 2018 

Antall foretak (stk)      154 94 89 85 85 

       

Antall melkebruk  * (stk) 128 54 53 54 52 

Melkekvote  9.699 912 

(1997) 

11 708 499 11 535 247 11 528 543 11 751 045 

Antall melkekyr (stk)  1 928 1 711 1 688 1 662 1 708 

Antall ammekyr (stk) 79 154 209 198 181 

Antall ungdyr (stk) 4003 3 799 3 932 4 065 4 187 

Antall avlspurker (stk) 44 78 98 86 89 

Antall gris solgt til 

slakt 

(stk) 404 5189 5215  4 151 

Antall vinterfôra sau (stk) 262 890 793 838 827 

Verpehøner (stk)  14 935 14897 14 915 14 750 

Hester, alle     30 27 

 

Jordbruksareal - 

totalt  

(da) 29 433 30 108 30 205 30 100 29 610 

Grønnsak og  

matkålrot 

(da)    117 3 1 1 2 

Potet (da) 312 43 27 23 18 

Korn (da) 1 493 1492 1469 1740 1796 

 
* I tallet regnes en samdrift som et melkebruk. I 2018 har vi 1 samdrifter slik at antallet bruk med aktive 

kvoter i 2018 egentlig er 53.  

 

 

TILSKUDDSORDNINGENE I JORDBRUKET 
 

  2 013 2015 2016 2017 2018 

Produksjonstillegg* 24 379 046 31 608 991* 24 125 217 31 558 858* 32 921 306* 

Driftstilskudd melk 7 556 000  7 103 195   

Avløserordningen - 

ferie/ fritid 

4 600 129 4 350 389 4 332 521 4 206 240 4 097 775 

Refusjon syke- 

avløsning mm. 

661 132 

509 093 382 576 

 

823 041 728 995 

SUM 37 196 307 36 468 473 35 943 509 36 588 139 37 748 076 
*Produksjonstilskudd inkl. driftstilskudd melk 

 

Landbruksdirektoratet innførte et nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd for ferie og fritid – eStil. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober. Det kan 

etterregistreres enkelte ordninger helt fram til 10. januar året etter. Nå utbetales tilskuddet i sin 

helhet i februar etter søknadsåret. Ved feil og mangler som oppdages under behandlingen eller ved 

stikkprøvekontroll skal det alltid vurderes om dette bør føre til avkortning i utbetaling. Agros er et 

nytt elektronisk søknadssystem som ble åpnet i august, og benyttes til «Refusjon sykeavløsning». 
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Annet innvilget i 2018   

  Søknader  Overslag Tilskudd  
Bruksutbygging – fylkesvise IBU-midler                                                 4 13 700 000 3 075 000 

Etableringstilskudd -nye gårdbrukere  0   

Tilleggsnæring – fylkesvise BU-midler 0   

SMIL-midler          21 2 497 492 963 160 

Avlingsskade  2   82 931 

Til bekjemping av fremmede arter 1  110000 
Tilskott til drenering 22   851 910 

Miljøprogram for Nordland 67   1 843 213 

SUM     6 926 214 

    

 

Landbrukskontoret utarbeider planer og bistår ved eiendomsoverdragelser. Vi hjelper gårdsbruk 

som har økonomiske problem.Vi lager nydyrkingsplaner, profileringsplaner og grøfteplaner. Ved 

søknader om BU-midler bistår vi med planlegging og rådgivning.  

 

Mange synes søknadene om miljøtilskudd (RMP) er kompliserte, og kjøper bistand fra oss, eller 

lar være å søke selv om de er berettiget 

tilskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLOPPNÅELSE 
 

Vi har en utfordring ved at LK er tilført flere kommunale 

oppgaver uten økt bemanning. Samtidig har staten opprettholdt 

mengden med lovpålagte oppgaver. Vi har også en klar 

forventning om å fungere som et utviklingskontor.  

 

Vi prioriterer da  de oppgavene som tilfører næringa 

økonomiske virkemidler. Dette medfører dessverre at en del 

lovpålagte oppgaver blir liggende. 

 

 

 

 

 

 

Brekkeidet 2016.  Ved spredning av 

husdyrgjødsel på eng med slepeslange og 

stripespreder får man et tilskudd pr kr 50,- pr 

dekar gjennom RMP.        Foto: Nils Nyborg 



6 

 

Årets Gang  2018                                                 

Mål som er nådd: 
 Prosjekt Liv i Bygda ble avsluttet og nådde mange av sine mål 

 Via NIBIO er alt jordsmonn i Sømna kartlagt 

 Deltatt i arbeidsgruppa for kommuneplanens arealdel 

 Formidlet ca 40 millioner til Sømnas viktigste næring 

 Regnskap med stort overskudd (skyldes vakanse i en stilling)  

 Vi har kartlagt fremmede skadelige arter i hele Sømna 

 

 

 

Mål som ikke er nådd: 

 For liten tid til kontroll av produksjonstilskudd, miljøtilskudd  mm. 

 Stort etterslep på lovpålagte oppgaver som boplikt og jord ute av drift 

 Etterslep på oppretting av kartverket(AR5) og oppfølging av interessen for drenering 

 Vakanse i en stilling ga økt saksbehandlingstid på sykeavløsning og mindre tid til kontroll og 

oppretting av RMP og PT-søknader.  

 

 

 

Fokus framover! 

 Rullering av landbruks- og næringsplan 

 Fokus på næringsarbeid siden vi blir enhet for landbruk- og næring i 2019. 

 Følge opp ny gjødselforskrift  

 Arbeide for etablering av Biogassanlegg i Sømna 

 Starte bekjemping av fremmede skadelige planter i Sømna  

 

 Jobbe med næringsutvikling generelt 

 Et samarbeide mellom politikere, administrasjon og grunneiere som bidrar til en bærekraftig og 

fornuftig beskatning av hjortevilt 

 Kartlegge jordleieforhold for å sikre langsiktige leieavtaler eller eventuelt salg som tilleggsjord 

 Oppdatere av gårdskart, særlig fokus på innmarksbeite 

 Aktivt bidra til gjennomføring av dreneringstiltak på dyrka jord 

 Øke kunnskapsnivå hos jegere/jaktledere  

 

 Holde kommunens hjemmeside og facebookside oppdatert og drive med kontinuerlig fornying 

 Bidra til fortsatt utvikling av landbruket i kommunen, men også tilleggsnæringer. 

 Fokus på videreutvikling av eksisterende næringsliv og motivere til nyetableringer.  

 Støtte opp om kompetansegivende tiltak som bidrar til vekst hos næringslivet.  

 Være en aktiv sparringspartner overfor gründere.  

 Bredbånd til alle (samarbeid med teknisk avdeling) 

 Sentrumsplan Gamle Vik og sentrumsplan Berg (samarbeid med teknisk avdeling) 
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VILTFORVALTNING 
 

Viltnemnd 

I 2018 hadde nemnda tre møter og behandlet 26 saker. 2017 var siste år i fireårsperiode for 

bestandsplaner for storviltområdene. Vinteren og våren 2018 ble derfor brukt til å vedta nye 

målsettinger og forskrifter for hjort og for bever. Det ble vedtatt ny beregning av tellende areal i 

hjorteviltvald. Nye bestandsplaner for elg for storviltområdene ble vedtatt. 

 

Fellingsresultater 
Fellingskvotene på elg i 2018 var det samme som i 2017. Sørbygda SVO fikk fravik fra 

minstearealet slik at de fikk 4 ekstra elg i 2018. 

 

Tidligere vedtak i viltnemnda har bidratt til at det har blitt et godt resultat med en reduksjon av 

elgbestanden i kommunen. Forskjellig avskytingstakt i de 2 SVO har vært nødvendig for at 

målsettingene er nådd. Dette viser at fleksibilitet er nøkkelen til gode resultater. 

 

Det er ikke felt hjort i 2018. Hjortebestanden i Sømna har bredt seg ut over større områder i 

kommunen.  

 

Felling av rådyr var siste år 78 mot 63 dyr forrige år. Det rapporteres om stor bestand i 2018, og 

det viser også at mange rådyr er drept ved bilpåkjørsler. 

   

Tildelt og felt hjortevilt i 2018  (2017 i parantes) 
Vald Antall vald Sum 

areal 

Fellingstillatelser Felte dyr Fellings % 

Elg 3 97 584 63 (63)  57 (52) 90 (82) 

Hjort 2 95 271 23 (23) 0 (1) 0 (4) 

Rådyr 40 133 400 199 + 3 vald fri kvote 78 (62)  

 

 

Fallvilt 2018   (2017 i parantes) 
Art Påkjørt av  

bil 

Felt i  

nødverge 

Andre  

årsaker * 

Elg 2 (2)  4 (3) 

Rådyr 28 (10)  13 (3) 

Hjort 0 (0)  0 (0) 
 

* Andre årsaker: Syke eller skadde dyr som er avlivet, eller selvdøde dyr 

som er funnet.  

Påkjørsler av bil viser alle utfall, både døde og friskmeldte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sømna kommune har et svært kompetent ettersøkslag 

med godkjente ettersøkshunder som tar seg av ville dyr 

som er påkjørt i trafikken og annet fallvilt. Her 

representert ved etttersøkshunden Kira som tilhører 

Verner Fjerdingøy. 
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GLIMT FRA 2018 
 

Beitebruksplan  

I samarbeid med Sømna bondelag laget vi Sømna kommunes første beitebruksplan i 2017. 

Konklusjonene er at husdyreiere i Sømna ønsker økt beiting i utmarka. Største hinder er mangel på 

tilgjengelig areal og at både tilsyn samt rydding og inngjerding av beite er arbeidskrevende 

Vi har i 2018 fulgt opp planen med 

infomøte om Nofence samt info på 

bondepub. Vi har også oppdatert 

hjemmesiden. Det er trykket opp  en 

«Vær varsom plakat» som brukerne får 

gratis og som kan henges opp der stier 

krysser beite. Vi har hatt dialog med 

jeger- og fisk som skal følge opp kråke-

problematikk. Tiltaksstrategien for 

SMIL-midler er oppdatert slik at 

samarbeidstiltak premieres og at det 

åpnes for nye tekniske løsninger. Vi 

prøvde å få til et møte om 

samarbeidstiltak i landbruket, men påmeldingen ble dessverre for liten.  

Det er gode muligheter til å hente ut større verdier i utmarka i Sømna gjennom beiting og arbeidet 

må følge opp videre.  

 

Omorganisering  

Fram til september 2017 var vi enhet for landbruk. Kommunestyret vedtok da en ny 

organisasjonsmodell som medførte at fagleder næring ble en del av oss og vi skiftet navn til enhet 

for landbruk og næring. I november 2017 ble fagleder ansatt som økonomisjef og vi gikk tilbake 

til å bli enhet for landbruk igjen. Nå er det vedtatt at det skal ansettes en ny fagleder med ansvar 

for landbruk og næring så fra 28.02.2019 blir vi igjen enhet for landbruk og næring. Vi tror dette 

kan bli en god løsning framover. 

 

Beredskapsgruppa  

Gruppa for å forebygge dyrevernstragedier består av folk fra landbrukets HMS-tjeneste, mattilsyn 

og landbrukskontor. Vi har mottatt to bekymringsmeldinger i løpet av året. I det ene tilfellet kom 

meldingen fra mattilsynet som følge av skitne dyr. I det andre tilfellet var det sykdom hos 

gårdbruker som utløste bekymring. Vi har fulgt opp begge saker med møter, gårdsbesøk, bistand 

til avtaler og kontakt med familiene til de det gjelder i samarbeid med HMS og mattilsyn. Det har 

heldigvis ikke vært noen dyrevernstragedier i Sømna i år heller.   



9 

 

Årets Gang  2018                                                 

Mattilsynet har hatt store utskiftinger så de ansatte har i liten grad kjennskap til gruppa. Vi hadde 

et møte i 2017 hvor vi bare møtte nytilsatte og orienterte dem om gruppa. Vi har også i 2018 hatt 

møte med Mattilsynet og møtte enda en gang nytilsatte personer. Alle vi har dialog med er veldig 

positive til å videreføre arbeidet. Det har også skjedd store organisatoriske endringer innen 

Landbrukets HMS-tjeneste, som også er positive til å videreføre arbeidet.  

Dette er et emne som har stort fokus både hos Fylkesmannen og hos Mattilsynet og vi må være 

forberedt på at i en så stor husdyrkommune som Sømna er det bare et tidsspørsmål før vi opplever 

en situasjon som kan utvikle seg til en dyrevernstragedie.  

 

Forskrift om spredning av husdyrgjødsel 
Etter kommunal forskrift om spredning av husdyrgjødsel i Sømna, er det tillatt å spre gjødsel uten 

etterfølgende nedmolding på eng fram til 15. september. Fem brukere fikk etter søknad innvilget 

dispensasjon for slik spredning fram til 1. oktober 2018. Dette var fire færre enn året før.  Vi 

forventer at ny gjødselforskrift blir vedtatt i løpet av 2019 som vil påvirke både spredeaeral, 

spredetidspunkt og lager for gjødsel.  

I Sømna har vi ca 25.700 da fulldyrka jord. Med dyretallet vi har i Sømna i 2018 og dagens krav 

på 4 dekar spredeareal pr gjødseldyrenhet (GDE)  må vi ha ca 15.000 da spredeareal i kommunen. 

Dersom det strengeste kravet som er foreslått fra direktoratet vedtas vil det bli krav om et 

spredeareal på 7,1 da pr GDE som vil kreve 26.300 da  spredeareal.  Dvs mer enn det totale arealet 

med fulldyrka jord vi har i kommunen ! 

 

BIOGASS 

Potensialet for Biogass er meget stort i Sømna. I lag med arbeidsgruppa for Biogas har vi bistått i 

arbeidet til SHMIL for å realisere et Biogass-anlegg på Helgeland. Vi har laget kart over 

gjødselkjellere i Sømna og Brønnøy og anslått gjødselmengden på hvert bruk, vi har hatt møter 

med arbeidsgruppen, vi har hatt dialog med NIBIO og Østfoldforskning. Forprosjektet viser at det 

vil være økonomi i å etablere et anlegg på Sør-Helgeland, men med de forutsetningene som var 

lagt inn i modellen ble økonomien bedre med et anlegg i Alstadhaug. Vi vil fortsette å jobbe med 

Biogass i 2019 og det er et mål å få etablert et Biogassanlegg i Sømna. Det er valgt en 

arbeidsgruppe som jobber meget godt med prosjektet.  

 

Fremmede Arter  
Med støtte fra Fylkesmannen (FM) kartla vi fremmede skadelige plantearter i Sømna i lag med 

Norsk landbruksrådgivning.  Vi fant ca 80 forekomster av slike arter. Grunneierne signaliserer at 

de ønsker bistand til å bli kvitt plantene og dersom vi får økonomisk støtte fra FM vil vi starte 

bekjemping i 2019.  

 

Diverse 
Landbrukskontoret har også i år hatt et meget godt samarbeide med bondelaget både med 

beitebruksplan, bondepuber, diverse prosjekt og fagmøter. Det er viktig både for det sosiale og 

faglige miljøet at vi har et aktivt faglag.  
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Noen bildeglimt fra fjoråret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nofence kom og presenterte klavene sine i 

en nesten fullsatt kinosal. Flere i Sømna er 

nå med på utprøving av klavene. 

Knut Alsaker fra NLR sjekker en bestand 

med Parkslirekne i Buvika mens vi 

kartlegger fremmed skadelige planter.  

Ingvild Bang og Hanne Sofe Träger fra 

fylkesmannens landbruksavdeling var på 

besøk hos ulike reiselivsbedrifter i Sømna. 

Her i lag med Nils Nyborg, Hans G. 

Holand, Ben A. Graven og Andrine S. 

Oppegård 

Deltagerne på avløserkurset lærer å bruke 

sjekklista for daglig kontroll av traktoren av 

David Byberg på Felleskjøpet 

Det ble arrangert studietur 

om reiseliv til Vega for 

interesserte på Sør-

Helgeland. Her deler Cato 

Fredriksen ut smakeprøver 

av ulike produkt fra Vega 

delikatesse.  
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Reiselivsseminaret på Klakkskæret samlet 

utrolig mye folk og gav økt inspirasjon og 

kunnskap. Hans G. Holand ledet møtet og vi 

fikk høre om erfaringer fra Lofoten og om 

utvikling og muligheter på Sør-Helgeland. 

Møte om Biogass på Framheim viser at interessen for dette emnet er stort i Sømna. Vi fikk også 

bekreftet at markedet for produktet er stort og økende og at det finnes substrater lokalt som kan 

brukes i prosessen.  

Auditoriet på Vik skole. Siri S. Stokke fra Nibo 

(fremst til venstre) presenterte resultatene fra 

jordkartlegginga i Sømna i 2017 og viste 

gårdbrukere hvordan de kan bruke kartene i den 

daglige drifta.  

Sømna er en av to kommuner i fylket hvor 

fylkesmannen har plukket ut prioriterte vassdrag.  

Her har vi besøk og samrådingsmøte med 

vannforvalter Louise Vårhus.  

Målet er at alle vassdrag skal oppnådd 

miljøstanderden «god» innen 2021.  
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Liv i Bygda 

Prosjektet ble avsluttet i 2018 og mange av aktivitetene som går fram av bildene over er i regi av 

prosjektet. Vi håper det er sådd mange gode ideer og tanker som kan spire i løpet av de neste 

årene.  

Vanndirektiv 
Dette arbeidet ble ikke fulgt opp som forutsatt i 2018, hvor kunnskapsgrunnlaget om 

vannforekomstene skulle oppdateres. Hovedsakelig grunnet redusert arbeidstid for involverte 

arbeidstakere på teknisk og landbruk. 

Kart – AR5 
Endringer ble lagt inn sommeren 2018, men grunnet tekniske forhold kom endringene ikke inn i 

den sentrale basen og fram på gårdskarta for de enkelte bruk. Vi har imidlertid hatt oversikt over 

de relativt få bruka hvor arealet har vært endret grunnet nydyrking m.m., og har korrigert for dette 

ved søknadene om produksjonstillegg. Kartarbeidet må vies ekstra oppmerksomhet sommeren 

2019, slik at gårdskart og arealgrunnlag er godt oppdatert foran søknaden om produksjonstillegg 

oktober 2019. 

Veterinær 
De to veterinærene som har vært stabile i vaktordninga gjennom mange år har også deltatt 

gjennom hele 2018. I deler av året har de vært alene om å dele vaktene utenom ordinær arbeidstid, 

og har derfor hatt en stor arbeidsbelastning i tillegg til praksisen på dagtid. På slutten av sommeren 

kom det en ny veterinær til kommunen, og hun har deltatt i vaktordninga siden slik at den har 

forløpt som ønsket med en normal arbeidsbelastning på deltakerne. 

Overføringen til vaktordninga har dekt utgiftene som forutsatt. I regnskapet for 2018 har kapitlet 

for veterinærvakt kommet ut med underskudd, dette skyldes endring av praksis ved bilagsføring 

av påløpte utgifter. I regnskapet er det derfor utgiftsført vaktregninger for 13 måneder i 2018, 

mens overføringen dekker 12 måneders vaktutgifter. 

Drenering 

I løpet av 2018 er det innvilget 22 søknader om tilskudd til drenering, med et samlet beløp på                       

kr.  851 910,- . Det har vært god pågang om planlegging av tiltak, og innvilgning av søknader. Ute 

i felten ser en effekten av tiltakene gjennom at areal som har vært ute av drift nå blir tatt i bruk 

igjen.  Det aller meste av tiltak som får innvilga tilskudd blir gjennomført, og bare en forholdsvis 

liten del av tilskudda blir inndratt ved utløpt arbeidsfrist (3 år). I 2018 utgjorde inndratt beløp fra 

søknader t.o.m. 2015 ca. 10 % av det beløpet som ble innvilga i året. 

Nydyrking 

Det var få henvendelser om nydyrking i 2018. Av arbeidsmessige årsaker har arbeidet med dette 

blitt  utsatt til 2019. 

Bruksutbygging 

2018 var et år med jevn aktivitet på byggefronten.  Fra Innovasjon Norge ble det innvilget tilskudd 

til bygging av ett løsdriftsfjøs med melkerobot, utvidelse av liggebåsareal for tørrkyr og kviger i to 

saker, utvidelse av kapasitet for slaktedyr og bygging av to gjødselkummer. Men flere har 

byggesaker under planlegging, det var god interesse for bruksbesøk da Innovasjon Norge var i 

Sømna på slutten av 2018.  
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Informasjonsaktivitet 

Vi har hatt diverse nyheter på hjemmesiden til kommunen, kommunens  

facebookside og sendt ut e-post til gårdbrukere flere ganger. Den mest  

brukte kanalen vår for å nå gårdbrukere er SMS-grupper. Dette oppleves  

som effektivt og billig. Landbrukskontoret et hovedansvar både for  

kommunens hjemmeside og facebookside.  

 

SMIL-midler 

I 2016 valgte FMLA –Nordland ut seks 

vassdrag i Sømna og Vestvågøy som 

prioriterte vassdrag.  

 

Det gav små utslag på den ordinære 

tildelingen av SMIL-midler ( blå søyle), 

men store utslag i form av 

ekstratildelinger på slutten av året. (rød 

søyle)   

 

 

Til møtet den 21 juni fikk vi inn 18 

søknader.  Totalt ble det søkt om ca 1,9 millioner og vi hadde kr 501.400,- til fordeling. De fleste 

fikk mye mindre enn de hadde søkt om og 6 søknader fikk avslag.   

Med bakgrunn i den store etterspørselen, samt at vi har fire prioriterte vassdrag, ba vi om en 

ekstratildeling fra FMLA. Mange kommuner brukte ikke opp midlene sine og Sømna fikk en 

ekstratildeling på kr 440.000,-. Til møtet den 30. nov fikk vi 3 ekstra søknader og det var nå søkt 

om nesten 2,5 millioner. Tabellen til høyre viser resultatet av tildelingene for de to omgangene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beite og gjerde 338 000 

Prioriterte vassdrag 371 160 

turveier/friområder 105 000 

Bygninger/kulturminner 40 000 

rundballelager/erosjon 109 000 

SUM 963 160 

Vi fikk prioriterte 

vassdrag i Sømna 

Arbeidsgruppa for tildeling av 

SMIL-midler på befaring i Dalbotn 

for å se på et erosjonsutsatt område.  
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ØKONOMISK RESULTAT 2018 
2018 

Reelle     

nettoutg. 

Budsjetterte 

nettoutg. Differanse i kr 

Forbruk i % 

av budsjett 

Landbrukskontor 2 031 406 2 068 000 36 594 98 

Skogbruk 264 670 300 000 35 330 88 

Veterinærvakt *1) 46 769 0 -46 769   

Jakt og vilt 90 570 35 000 -55 570 259 

Liv i Bygda -348 335 -1 000 347 335 34 834 

Sum 2 085 080 2 402 000 316 920 87 

 

Vi hadde vi et mindreforbruk på ca 317.000,- i 2018. Dette skylde i hovedsak to forhold.  

 Vi hadde en 40% stilling stående vakant hele året. Dette førte til at en del lovpålagte 

oppgaver ikke ble gjort og at det tok lenger tid før gårdbrukerne fikk utbetalt en del støtte, 

men ingen mistet tilskudd de var berettiget.  

 Prosjekt Liv i Bygda ble avsluttet. Her var det lagt ned en betydelig egeninnsats og også 

skaffet en del sponsormidler. Dette medførte mindre kostnader for å få i land prosjektet 

enn budsjettert.  

 

*) Innenfor jakt og vilt er det brukt kr 38 708,- fra det kommunale viltfondet i 2018. Det ble avsatt 

kr 13 000,- til viltfondet. 

 

KONKLUSJONER  
Landbrukskontoret har i løpet av året 

formidlet støtte til Sømna Kommunes 

viktigste næring med over 40,6 millioner  

kroner og føler at vi har gjort en innsats for å 

bevare landbruket  i Sømna.  

 

For å hjelpe gårdbrukerne å møte den harde 

hverdagen mange spår bør 

personellressursene ved LK opprettholdes. 

Ellers vil vi fort ende opp som et rent 

forvaltningskontor mer enn som et aktivt 

næringskontor.  

 

Landbruket i Sømna er en alt for viktig 

næring for kommunen til at dette bør skje. 

 

   

  Sømna landbrukskontor våren 2019 
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