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LANDBRUKSKONTORET  2021 
LK utarbeider hvert år en oversikt over utviklingen i landbruket siste 

år. Den blir for omfattende til å inngå i kommunens  tilstandsrapport.  

Utvalget har etterlyst den ”gamle årsmeldinga” som har mer fakta 

om aktiviteten 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, o.l. 

Politisk funksjon  - Saksbehandling, høringer, planverk. Utvalg for vilt 

og landbruk 

Annet - Koordinering, møter, etterutdanning, prosjekt, 

kartverk m.v. 

 

Overordnet regelverk setter stadig strammere rammer for hva som er tillatt parallelt med at 

kontrolloppgaver og ansvar for oppgavene delegeres fra Statsforvalter 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  

eller 

reduksjon  

Utfyllende kommentarer  

1  0,4  3  2,6  - 0,7 Da Audhild ble områdeleder fikk vi en 
reduksjon på 0,6 årsverk. Sekretær gikk over 
til økonomi. Det ga reduksjon på  0,1 årsverk.  
I tillegg bidrar seniortiltak til en reduksjon på 
0,1 årsverk hos en arbeidstager. 

  1 0,5   Vi leier inn skogkompetanse fra Brønnøy 

 

 

 



3 

 

Årets Gang  2021                                                 

JORDBRUK I SØMNA I 2021 
 

 

 

Lovsaksarbeide 
Utvalg for landbruk hadde 7 møter og behandlet 75 saker  i 2021.  

 

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 har 

minimalt med klagesaker. I 2021 hadde vi ingen klagesaker.  

 

Flere delings og konsesjonssaker gjaldt makebytte som har bidratt til bedre arrondering, noe vi 

anser som veldig positivt.  

 

 
 

 

 

Prisnivået på dyrkajord har økt i Sømna de siste årene og vi 

opplever at spesielt takstmenn som ikke bor i regionen 

bidrar til høyere takster på landbrukseiendommer.  

 

Utvalg for landbruk har stort fokus på dette og vi har hatt 

flere eksterne foredragsholdere som har orientert om 

regelverk, avlingsnivå og taksering. 

 

Utvalget mener et for høyt prisnivå kan hindre rekruttering 

til landbruket og kjøperens mulighet til å utvikle bruket. De 

har signalisert at dersom prisen blir uforsvarlig høy må det 

forventes at det blir avslag på konsesjonssøknader.  
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Omdisponert jordbruksareal i Sømna

Det ble omdisponert 3,5 

da fulldyrka jord og 1,2 

dekar innmarksbeite på 

4 saker.  

 

Det meste av arealet gikk 

til to boligtomter. I 

tillegg gikk 1,6 da til en 

ridebane hvor arealet 

kan tilbakeføres til 

landbruk. Ca 0,1 dekar 

gikk til en fritidstomt 
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Vedtak fattet i 2021 

 
Tabellen under viser antall vedtak i 2021 (med antall vedtak i 2020 i parentes. ) 

Politiske vedtak  Delegerte vedtak  

Viltnemnd  Landbruks-
nemnd  

Husdyr-
gjødsel  

PT   og       
RMP  

SMIL   
(frister ol)  

Drenering  Syke-    
avløsning  

8 (8)  75 (100)  3 (8)  129 (130)  11 (17)  21 (26)  19 (27)  

PT= Produksjonstilskudd, RMP=Regionalt miljøprogram SMIL= Spesielle miljøtiltak i landbrukets 
kulturlandskap.  
 

 

TILSKUDDSORDNINGENE I JORDBRUKET 
 

  2013  2018  2019  2020  2021 

Produksjonstillegg*  24 379 046  32 921 306*  37 957 209*  38 993 077*  43 627 135* 

Driftstilskudd melk  7 556 000         

Avløserordningen - 
ferie/ fritid  

4 600 129  4 097 775  4 551 676  4 535 435  4 618 262 

Refusjon syke- 
avløsning mm.  

661 132  728 995  613 519  848 320  437 177 

SUM  37 196 307  37 748 076  43 122 404  44 376 832  48 682 574 

*Produksjonstilskudd inkl. driftstilskudd melk  
 

 
Annet innvilget i 2021  

  Søknader  Overslag  Tilskudd  

Bruksutbygging – fylkesvise IBU-midler  3  32 351 000  5 700 000  

Etableringstilskudd – nye gårdbrukere  0      

SMIL-midler           16 2761695 743 200  

Til bekjemping av fremmede arter  1    104 000  

Tilskudd til drenering  21   665 470  

Miljøprogram for Nordland                    * 50    2 362 238 

Totalt formidlet i 2021      9 574 908 

*Av de vel 2,3 mill kr i utbetalt miljøtilskudd er over 1,9 mill kr tilskudd til miljøvennlig spredning 
av husdyrgjødsel. En stor del av dette er slangespredning.  
 

 

Landbrukskontoret utarbeider planer og bistår ved eiendomsoverdragelser. Vi lager 

nydyrkingsplaner, profileringsplaner og grøfteplaner. Ved søknader om IBU-midler bistår vi med 

planlegging og rådgivning. Noen synes søknadene om miljøtilskudd (RMP) er kompliserte, og 

kjøper bistand fra oss, eller lar være å søke selv om de er berettiget tilskudd. 
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HOVEDTALL FRA JORDBRUKET I SØMNA  
 

 enhet 1995 2018 2019 2020 2021 

Antall foretak (stk)      154 85 82 80 80 

Antall melkebruk  * (stk) 128 52 52 49 47 

Melkekvote  9.699 912 

(1997) 

11 751 045 12 281 761 13 783 081 13 679 363 

Antall melkekyr (stk)  1 928 1 708 1 762 1791 1896 

Antall ammekyr (stk) 79 181 180 251 289 

Antall ungdyr (stk) 4003 4 187 4152 4121 4311 

Antall avlspurker (stk) 44 89 91 88 58 

Antall gris solgt til 

slakt 

(stk) 404 4 151 4 714 1941 1767 

Antall vinterfôra sau (stk) 262 827 723 696 692 

Verpehøner (stk)  14 750 14 690 14807 14790 

Hester, alle   27 32 22 28 

 

Jordbruksareal - 

totalt  

(da) 29 433 29 610 29 978 30243 30345 

Grønnsak og  

matkålrot 

(da)    117 2 1 0 

 

1 

Potet (da) 312 18 8 19 16 

Korn (da) 1 493 1796 1459 1494 1462 

 

 

 

 
Måleindikatorer  

 
Indikator  2018  2019  2020  2021 

Sømna sin andel av disponibel 
melkekvote i Nordland  

10,6 %  11,1 %  11,7 %  12,4 % 

Dyrkajord omdisponert fra 
landbruk (dekar)  

3,2 da  0,2 da  2,5 da  4,7 da 

Utnyttelse av kommunens ramme 
til miljømidler og drenering  

100 %  100 %  100 %  100 % 

 
Sømna har i 2021 en disponibel melkekvote på 13 679 363 liter mens tallet totalt i Nordland er 
110 277 485 liter. Vi produserer dermed 12,4 % av all kumelk i fylket.   
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VERTSKOMMUNE- 

AVTALE MED  

VEVELSTAD 
 

Vi har fra 10. mars i 2021 hatt ansvar for 24 

oppgaver innen landbruk- og viltforvaltning i 

Vevelstad. Oppgavene er beskrevet i en 

vertskommuneavtale og utgjør ca 0,5 årsverk.  

 
Målet har vært at brukerne i Vevelstad skal få 

like god hjelp som brukerne i Sømna. 

Næringssjefen i Vevelstad hadde i desember 

2021 en spørreundersøkelse hos 30% av  

brukerne i Vevelstad om hvordan de opplevde 

bistanden. Her er oppsummeringen hans:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gårdbrukerne er svært fornøyd med tjenesten de har fått fra Sømna. 

• Flere sier det er viktig at landbrukskontoret ikke favoriserer enkelte 

gårdbrukere/interne miljø i Vevelstad. 

• De har spesielt god bredde i kompetansen og er større fagmiljø. De spør 

hverandre om hjelp hvis det er et fagfelt de er usikre på. 

• Gårdbrukerne har fått hjelp til produksjonstilskudd, smil-midler, 

viltforvaltning, nydyrking og generelle råd om gårdsdrift. 

• Noen mener at de ville ha gått glipp av store tilskudd dersom ikke kontoret 

på Sømna hadde vært våken og gitt gode råd. 

• Ingen som opplever å ikke ha fått svar på henvendelser. 

• Rask responstid og aktiv med å sende ut informasjon. 

• De som jobber på landbrukskontoret oppleves som hyggelige og 

imøtekommende. 

• Få har problemer med at kontoret ligger på Sømna. Det meste kan løses 

digitalt og på telefon. 

• Det er likevel viktig med tilstedeværelse i Vevelstad også. 

• Kompetanse og erfaring er viktig i den framtidige organiseringen 

• Usikkerhet om en person ansatt i Vevelstad kan tilby det samme som 

gårdbrukerne får fra Sømna i dag. 

• Viktig for gårdbrukerne at det settes av faste dager i Vevelstad dersom 

ordningen med Sømna fortsetter. 

Oppsummering – Spørreunder-

søkelse hos brukere i Vevelstad 
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MÅLOPPNÅELSE 
Rett før jul i 2020 gikk fagleder for landbruk og næring over i stilling som områdeleder for teknisk, 

landbruk og næring og i løpet av året ble sekretæren vår overført til økonomi. I tillegg åpner Sømna 

kommunes seniorpolitikk på en god måte for at en arbeidstager kan ha redusert arbeidstid uten å miste lønn. 

Dette har redusert arbeidskapasiteten vår. Samtidig fikk vi utvidet arbeidsomfanget med et halvt årsverk da 

vi tok på oss oppgavene for Vevelstad. 

 
Redusert arbeidskapasitet og økt arbeidsmengde har ført til at gårdbrukerne i Sømna har fått mindre bistand 

enn de er vant til det siste året. Både utviklingsoppgaver, en del lovpålagte forvaltningsoppgaver, bistand til 

enkeltbrukere og tiltak som er vedtatt planverk som landbruksplan og beitebruksplan blir da skadelidende. 

Tiltak som har utløst økonomiske virkemidler til næringa i begge kommuner har blitt prioritert. 

 

 

Mål som er nådd: 

• Områdeleder har bistått i arbeidet med etablering av biogassanlegg i Sømna.  

• Videreført bekjemping av fremmede skadelige plantearter i kommunen 

• Formidlet ca 58 millioner til Sømnas viktigste næring 

• Startet prosessen med et interkommunalt landbrukskontor med hovedkontor i Sømna. 

 

 

Mål som ikke er nådd: 

• For liten tid til kontroll av produksjonstilskudd, miljøtilskudd  mm. 

• Ikke hatt mulighet til å følge opp tiltak i landbruksplan og beitebruksplan 

• Fortsatt etterslep på lovpålagte oppgaver som boplikt og jord ute av drift 

• Redusert kapasitet til å arrangere fagmøter, mobiliseringprosjekt og yte bistand til 

enkeltbrukere ved generasjonsskifte og utvikling av bruket. 

 

 

Fokus framover! 

• Arbeide for et interkommunalt landbrukskontor med tilstrekkelig bemanning.  

• Følge opp tiltak og føringer i strategisk landbruks- og næringsplan 

• Følge opp ny gjødselforskrift  

• Arbeide for etablering av Biogassanlegg i Sømna 

• Videre bekjempelse av fremmede skadelige planter i Sømna  

• Jobbe for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket i Sømna 

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

bærekraftig og fornuftig beskatning av hjortevilt 

• Aktivt bidra til gjennomføring av dreneringstiltak på dyrka jord 

• Kontinuerende fornying av kommunens hjemmeside og facebookside 

• Støtte opp om kompetansegivende tiltak som bidrar til vekst hos landbruket.  

• Bredbånd til alle (samarbeid med teknisk avdeling) 

• Godt samarbeide med landbrukets faglag, NLR og NLT. 

• Nye flyfoto ble tatt i 2021. Gir mulighet til kontroll av markslagsgrenser på gårdskart. 

• Rette opp etterslep i behandling av søknader om nydyrking. 
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LANDBRUK 
 

Veterinærer 

Etter dyrehelsepersonelloven § 3a har kommunene 

ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på 

tjenester fra veterinærer og organisere en klinisk 

veterinærordning utenom ordinær arbeidstid. 

Kommunen mottar øremerket tilskudd fra staten 

til dette arbeidet. Mange steder i landet er det 

store problem med å oppfylle denne plikten.  

 

Sømna kommune har inngåttavtale med 3 

privatpraktiserende veterinærer som ivaretar dette 

arbeidet på en meget god måte og som får gode 

tilbakemeldinger fra gårdbrukerne. Økonomiske 

overføringer fra staten dekker utgiftene. 

 

 

 

 

 
 

Beredskapsgruppa  

Gruppa for å forebygge dyrevernstragedier består av 

folk fra landbrukets HMS-tjeneste, Mattilsyn og 

landbrukskontoret i Sømna og Brønnøy. Vi har 

heldigvis ikke vært involvert i noen saker i 2021 og 

det har heller ikke i år vært noen dyrevernstragedier.   

Vi må være forberedt på at i en så stor husdyr-

kommune som Sømna er det bare et tidsspørsmål før 

vi opplever en situasjon som kan utvikle seg til en 

dyrevernstragedie selv om vi prøver å forebygge det. 

 

 

 

 

Fremmede skadelige plantearter  

Vi har mange fremmede skadelige plantearter i Sømna som vi ønsker å bli kvitt siden de 

fortrenger andre planter og også kan skade folk. Vi fokuserer på Parkslirekne, Kjempespringfrø, 

Tromsøpalme og både grønn sektor og en skoleklasse bistår med stor innsats. 

Veterinær Odd Joar Oppegård viser fram et lite 

foster på et avløserkurs for 9. og 10. klassinger i 

Sømna for noen år siden.  

Nationen, januar 2015. 23 okser sultet i hjel i 

Trøndelag og eier ble dømt til 70 dagers 

fengsel. 
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Alle lokaliteter og alle tiltak registreres i 

Artsdatabanken. Parkslirekne utgjør den største 

utfordringen. I 2018 gjennomførte vi en kartlegging 

med NLR og fant 84 forekomster. Folk har fått større 

fokus på dette og varsler stadig om nye lokaliteter så i 

2020 var vi oppe i 138 lokaliteter og nå i 2021 er det 

registrert 158 lokaliteter. 

 

Vi fikk i 2021 kr 104.000,- fra Statsforvalteren til 

bekjemping. Det vil ta mange år å bekjempe disse 

artene, men vi har kommet godt i gang. Spesielt 

Parkslirekne er krevende. Vi har avtale med 70 

grunneiere som ønsker hjelp.  Fra 2020 er det Gunleiv 

og Tor Eivind Grude som utfører arbeidet.  

 

 

 

Antall lokaliteter med Parkslirekne  

som er behandlet 

 
År Behandlet en gang Behandlet to/flere ganger Antall behandlinger totalt 

2019 13 stk 3 stk 16 

2020 54 stk 28 stk 82 

2021 85 stk 10 stk 95 

 

 

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. Det er i løpet av året sendt ut flere hundre SMS’er. Dette oppleves som effektivt og billig. 

Det ligger mye informasjon tilknyttet landbrukskontoret på hjemmesiden. Landbrukskontoret har 

et delansvar både for kommunens hjemmeside og facebookside.  

 

Kartarbeid – AR5 
Aktuelle kartendringer ble gjennomført sommeren 2021. Flybilder over det meste av Sømna var 

tatt sommeren 2014, og supplert med noen oppfotograferinger i 2016.  Nye flybilder ble tatt av 

Nordland sør sommeren 2021, og vil bli tilgjengelig for oss våren 2022. Det vil gi oss anledning 

for en utvidet kontroll av markslagsgrenser og andre mangler i kart.  

  

Fra en dugnad for noen år siden hvor 

elever ved Vik skole fjerner 

Tromsøpalme ved lekeplassen sin. 
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Tilskudd til drenering 
I 2021 ble det innvilget 21 søknader om tilskudd til drenering av jordbruksjord, samlet kr. 

665.470,- i tilskudd. Det er gledelig at så mange vil gjennomføre dreneringstiltak, og det aller 

meste av arbeidet som blir utført gir en skikkelig forbedring i tørrlegging og avlingsmengde. Noe 

av arbeidet gjelder også areal som har vært ute av drift, men som kommer i drift igjen etter 

gjennomføring av arbeidet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nydyrking 
En søknad med areal på 5,5 dekar ble behandlet og godkjent. Vi har hatt flere henvendelser om 

nydyrking som vi av tidsmessige årsaker ikke har planlagt og behandlet. Denne «ventelista» har vi 

som mål å fjerne i løpet av 2022.  

 

Bruksutbygging 
3 søknader fra Sømna ble innvilget hos Innovasjon Norge i 2021. Samlet kostnadsoverslag for 

disse sakene var kr. 32.351.000,-. Det ble innvilget kr. 5.700.000,- i tilskudd. To av sakene gjelder  

bygging av nytt løsdriftsfjøs, så løsdriftskravet gjeldende fra 2034 blir oppfylt. Den tredje saken 

gjelder diverse ominnredning i eksisterende løsdriftsfjøs og innstallering av melkerobot. Alle tre 

søkerne er unge brukere. Det har vært en positiv trend med en stor andel unge søkere de siste 

årene. 

 

 

 

 

 

Gammel myrjord må dreneres på 

nytt. Her på Vestaberg hos John 

Terje Hass. Foto: Bjørn Sylten. 
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Boplikt 
Boplikt håndteres strengt i Sømna. Vi har i løpet av året behandlet 9 søknader om konsesjon. I 7 

av disse sakene er det satt vilkår om personlig boplikt. De to siste sakene gjelder ubebygde tomter 

med litt over to dekar – et naustområde og en hyttetomt. Ingen har fått fritak for boplikt i 2021 og 

vi har heller ikke hatt vedtak hvor det åpnes for upersonlig boplikt.  

 

 

 

Nytt løsdriftsfjøs under bygging 

hos Kristian Reinfjord i Dalbotn. 

Han er blant de unge brukerne 

som satser. 

Utvalg for landbruk har vært på 

befaring i nybygget, og leder 

Håvard Knygh overrekker blomst 

og diplom til Kristian. 
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Jordleieforhold  
Årsskiftet 2020/2021 startet vi arbeidet med å gjennomgå jordleieforhold i Sømna. Jordloven § 8 

sier at alle jordleieavtaler være skriftlige, ha en varighet på minst 10 år og kopi skal levers 

kommunen. Det har vært etterslep på kontroll av dette lenge.  

 

Ved å sammenligne tall fra søknad om produksjonstilskudd for 2020, registrerte jordleieavtaler i 

Ephorte og landbruksregisterets oversikt over eiendommer med mer enn 5 dekar jordbruksareal 

kom vi fram til følgende tabell: 

 

Antall eiendomsforhold registrert i søknad om produksjonstillegg:         282 stk 

Eiendomsforhold der eier også søker produksjonstillegg slik at det ikke 

trengs leieavtale 

  -       84 stk 

Antall jordleieavtaler registrert i Ephorte, pr november 2020   -       95 stk 

Leieavtaler som ikke er registrert i Ephorte / manglende avtaler   =    103 stk 

• Som tabellen viser mangler vi kopi av jordleieavtale på 103 stk leieforhold. 

 

Det er positivt at tilnærmet all fullyrka jord i Sømna er i bruk. Ut fra oversikten er det 131 dekar 

fulldyrka jord det ikke søkes produksjonstilskudd på. Av dette er 63 dekar veiskuldre på 

fylkeskommunens offentlige veier, 46 dekar er fordelt på to bruk som beites med hest, men som 

ikke få produksjonstilskudd. I tillegg er plen på begge campingplassene samt logopedisk senter 

regnet som fulldyrka jord.   

 

Da vi kom så langt at vi skulle følge opp kontrollen med varsling og bistand til å inngå avtaler  

stoppet arbeidet opp siden arbeidskapasiteten gikk med til samarbeidet med Vevelstad kommune. 

 

 

DIVERSE 

 

Korona og hjemmekontor  
Våren var preget av Korona og kommunehuset var stengt mye av 

tiden. Etter Koronaperioden er det bestemt at inngangsdøra til 

kommunehuset der LK er fortsatt skal være låst. Flere brukere har 

kommentert at terskelen for å stikke innom da blir høyere.  

Vi er positivt overrasket over hvor godt gårdbrukerne takler 

digitale løsninger som Mail, Teams, Altinn, telefon ol. men 

opplever at antall besøk på landbrukskontoret er kraftig redusert.  

Vi savner besøk av gårdbrukerne og den uformelle praten over en 

kaffekopp hvor vi får høre om utfordringer, satsingsområder og ønsker på det enkelte bruk som 

gjør at vi kan fungere som det utviklingskontoret vi ønsker å være. 

 

Bondelag og Produsentlag 
Landbrukskontoret har også i år hatt et meget godt samarbeide med både bondelag og 

produsentlag på en rekke områder. Et godt samarbeide her er en styrke for begge parter og bidrar 
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til større utvikling av landbruket i kommunen. Aktive faglag er viktig både for det sosiale og 

faglige miljøet. 

 

Utkjøring av Husdyrgjødsel 
Mange sliter med for liten gjødselkapasitet og må kjøre møkk til naboer på vårparten.  Noen 

velger også løsningen med å kjøre ut og molde ned gjødsla i mars/april. Det kan være risikosport 

når det er bart og fint en dag og 5 cm snø dagen etter...  

Kun tre stykker fikk forlenget frist for utkjøring av tilsammen 380m3 på eng uten nedmolding i 

perioden 15 september til 1.oktober nå i 2021. Dette er en betydelig mindre enn tidligere år. ( I 

2020 søkte 7 stykker om tillatelse til utkjøring av 1370 m3)   

Vi håper dette er et tegn på at mange har bedre plass i gjødsellageret og utnytter gjødsla på rett tid, 

men har en mistanke om at det skjer en del utkjøring som vi ikke har kapasitet til å fange opp. 

 

SMIL-midler  
Totalt er det innvilget over 

12 millioner kroner til 

turveier, kulturminner,  

erosjonsforebygging,   

beiter, restaurering av 

gamle bygninger, 

rundballelager og mye mer. 

Det fremmer 

kulturlandskapet vårt og 

gjør det triveligere for alle å 

bo i kommunen.  

Det er mye arbeid med 

SMIL, men siden 

aktiviteten blant 

gårdbrukere lenger nord er 

lav og de mangler kapasitet 

på landbruks-kontorene til å 

følge opp får vi i Sømna bra 

med tilleggsmidler hver år.  
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VILTFORVALTNING 
 

Utvalg for vilt 

I 2021 hadde utvalget ett møte og behandlet 8 saker. 2021 var siste året i fireårsperioden for 

bestandsplaner for storviltområdene. 2 av jaktfeltene har meldt seg ut av samarbeidet innen 

Lysingen storviltområde med virkning fra høsten 2022. Det ble også dette året tatt CWD-prøver av 

de fleste voksne hjortevilt som var fallvilt.  

 

Fellingsresultater 
Fellingskvotene på elg i 2021 var på 59 dyr. Fellingsprosenten er gått ned fra 93 til 85 i 2021. Det 

er 4 færre dyr felt i forhold til året før. Felling av rådyr var siste år 95 mot 65 dyr forrige år. Det 

rapporteres om stor bestand i 2021, og det viser også at mange rådyr er drept ved bilpåkjørsler. 

   

Tildelt og felt hjortevilt i 2021 (2020 i parentes)  

Vald  Antall vald  Sum areal  Fellingstillatelser  Felte dyr  Fellings %  

Elg  5  97 991  59 (58)  50 (54)  85 (93)  

Hjort  2  91 513  17 (17)  1 (2)  6 (12)  

Rådyr  35  88562  116 + 3 vald fri kvote  95 (65)    

   

Fallvilt 2021 (2020 i parentes)  

Art  Påkjørt av bil *  Felt i nødverge  Andre årsaker *  

Elg  1 (5)     5 (8)  

Rådyr  24 (17)     15 (6)  

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.  

 

Leserinnlegg i Brønnøysunds Avis 

Høsten 2021 publiserte Brønnøysunds Avis en serie leserinnlegg fra en person som kritiserte 

kommunes viltadministrasjon i behandlingen av et rådyrvald. Det ble i leserinnleggene rettet 

sterke anklager mot Fagleder vilt Trond Grønmo i kommunen. Ord som «korrupsjon», «falsk 

forklaring» og «dokumentforfalskning» ble nevnt. Kommunen fikk i liten grad forsvare seg i 

avisen om de faktiske forhold. Avisen ble oppfordret fra kommunen om å faktasjekke påstandene 

fra skribenten. 

 

Fagleder vilt Trond Grønmo tok saken til Pressens Faglige Utvalg for brudd på 3 av punktene i 

pressens VærVarsom Plakat. Utvalget tok saken opp til fikk full behandling. Den ble 

sluttbehandlet i januar 2022.  

 

Brønnøysunds Avis ble felt i de to viktigste punktene fra klagen. For pkt.3.2. konkluderer PFU 

med at faktasjekken av de sterke beskyldningene som framkom i leserinnleggene ikke har vært 

god nok.  Og for pkt. 4.14 «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang 

til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger» ble avisen også felt.  

 

Etter at Brønnøysunds Avis ble felt av PFU har avisen beklaget overfor Trond Grønmo i et 

avisinnlegg at han ble utsatt for grove beskyldninger som det ikke var dekning for. Avisen har i 

ettertid ikke publisert flere leserinnlegg fra denne personen, som forøvrig har vært en gjenganger 

med kritikk mot viltforvaltningen til Sømna kommune gjennom avisen i en årrekke.  
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ØKONOMISK RESULTAT 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landbrukskontoret hadde et stort mindreforbruk på kr 460.000,- i 2021. Det skyldes inntekter fra 
salg av salg av tjenester til Vevelstad kommune. I tillegg førte Koronapandemien til mindre 
kjøring og kursing samt færre politiske møter med fysisk oppmøte.  

 
 

KONKLUSJONER  

 

Landbruk og næring har i løpet av året formidlet støtte til Sømna Kommunes viktigste næring med 

mer enn 58 millioner  kroner og føler at vi har gjort en innsats for å bevare landbruket  i Sømna.  

 

For å hjelpe gårdbrukerne og øvrig næringsliv 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 2022 

 

 

 

 

Nils Nyborg       Bjørn Sylten 

Jordbrukssjef       Konsulent 

 

 

 

 

Trond Grønmo       

Fagleder landbruk og vilt      

 

 
    

  
Budsjett 

2021 (kr)  
Regnskap 
2021 (kr)  

Avvik (kr)  Avvik (%)  

Landbruks 
kontor  

2 039 262 1 649 905 389 357 80,9 

Skogbruk  270 000 254 887 15 113 94,4 

Veterinærvakt  0 -37 242 37 242 0 

Jakt og vilt  35 428 16 980 18 448 47,9 

Sum  2 344 690 1 884 530 460 160 80,4 


