Tiltaksplan for temaplan landbruk
– Verdal kommune 2018

1. Innledning
Temaplan landbruk er utarbeidet felles for Levanger og Verdal kommune. Planen ble vedtatt i 2017.

2. Planprosessen
Tiltaksdelen er utarbeidet i samarbeid med landbruksnæringen i Verdal. Vuku landbrukslag og Verdal Bondelag, Verdal Bonde og Småbrukerlag,
Norsvin Verdal, Skogeierlaget, Produsentlaget i TINE og Verdal Saualslag har deltatt og gitt gode og viktige innspill til denne tiltaksdelen.
Prosessen er initiert av landbrukskontoret, som har hatt bistand fra Proneo A/S som prosessveileder.

Det er planlagt en videre oppfølging av dette planarbeidet for perioden 2019- 2021. Slik at den kan inngå som et verktøy i planarbeidet i Verdal
kommune og som en kommunikasjonskanal mellom landbruksnæringen og Verdal kommune, administrativt og politisk.

3. Strategier og tiltak 2018
Tiltaksdelen viser strategier og koordinerte tiltak i regi kommunen og lokale og eksterne aktører.
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Strategier i temaplan landbruk

Strategi 1:
Naturforvaltnin
g

Møte med reindriftsnæringa Kommunen og
og bondelagene – om beite faglagene
og sambruk av arealer
Skjækra og Feren
Møte med reindriftsnæringa
og bondelagene – om beite Kommunen og
og sambruk av arealer
faglagene
Skjækra og Feren
Ny forvaltningsplan på
hjorteviltforvaltning i Verdal
kommune.



Kommune og

Øke kvoten
Beholde høy
fellingsprosenten

15.2.2018
X
22.5.2018
X
MAI 2018

X



Grunneieren får
uttale seg til denne
den nye planen
 Den nye planen
inneholder en del
flere konkrete
målsetting, tiltak og
krav til
bestandsplaner og
avskytningsplaner
Jobbe for tilskudd til
radiobjeller og «Find my
sheep»
Gjerdehold – sperregjerde
mot utmark.

Faglagene og
kommunen

Kontinuerlig
X

Faglagene og
kommunen

Kontinuerlig



Opprette dialog med
de som ikke
ønsker/kan gjerde.
 Mobilisere til å
benytte
tilskuddsordningen:
Tiltak i beiteområder
– tilskudd til tiltak i
beiteområder.
Rovdyrforvaltning – søke om Kommunen
uttak av rovdyr som volder
skade. Det kommunale
fellingslaget samarbeider
med administrasjonen og

X

X

Tilskudd til hvert
skadefellingsfors
øk

APRIL –
SEPTEMBER
2018, men
stadig i
prosess

beitenæringa om uttak av
skadegjørende rovvilt

Jordbruk

Vekstskifte – arbeid med økt
vekstskifte. Mobilisere –
grasdagen 2018

Kommunen i
samarbeid med
NLR og
næringen

Spredeareal – grasdagen
2018.

Kommunen

Kommunen formidler
viktigheten av nok
spredearealer
Kommunen og
Faglag

Stimulerer til bygging av
større gjødsellager

Kommunen

Infomøte om
tilskuddsordningen

Kommune og
faglag

SMIL
RMP
Skogbruksvirkemidler

X

X

Tilskudd for bygging av
gjødsellager. Kommune og
faglag kan arbeide for det i
forbindelse med årlig
revidering av BU- strategien





Juni 2018

X

Kontinuerlig
prosess

X

5000,-

Har hatt
infomøte om
RMP i april
2018

Redusere transport av fôr og
gjødsel


Kommunen,
faglagene og
hver enkelt
bruk

Bruke
konsesjonsloven for
samle ressurser
 Jordleiekontrakter –
avstandsbegrensning
på jordleie. Lage egne
retningslinjer for
jordleie
 Verdal kommune
jobber med å
redusere klimautslipp
fra transport gjennom
nettverk «Lavutslipp»
Jobbe for økt tilskudd via
Kommune
RMP til slangespredning til
både gras og korn.

Generelt

Synliggjøre nytteverdien av
tiltak innenfor klima og
miljøfeltet.

Kommunen

Kunnskap – administrasjonen Kommune
må ha tid til å settes oss inn i
ny kunnskap, for å kunne
formidle ny kunnskap om
klima og miljø. Og kunne dele
kunnskapen på grasdager, Plagsmøter, etc

Strategi 2:

X

X

Har gitt
uttalelse til ny
RMP-forskrift
Kontinuerlig
prosess
Kontinuerlig
prosess

Koble mat, historie og
opplevelser.
Jordbruk



Kommune
sammen de
aktuelle
produsentene

Lage et prosjekt på
dette
 Mobilisere til mer
småskalamatproduksj
on
Holde fokus på
Kommunen
volumproduksjonen


Bidra til å
opprettholde
produsentmiljøet
 Mobilisere til bruk av
BU-midler
 Øke produksjonen
 Gi tilbud om
avviklingssamtale for
de som ønsker å gå ut
av næringen
Legge til rette for bruk av
Grunneiere
utmark
sammen med
kommunen
Velferdsordning


Avløserkurs for
ungdom

Dra frem Fyrtårn


Sikker mat

Kommunen
ved
ungdomsskole
ne
Faglag og
kommune

Kontinuerlig
prosess

 Gode historier
Innovasjon Camp

Kommune og
Trøndelag
Delta på VVGS med en aktuell
fylkeskommun
problemstilling
e
Kompetanseheving
Samling og møter lokalt

Produsentlage
ne – Norsvin,
TINE og

Kornkurs - Kommune ber NLR Faglagene
om å arranger et kornkurs
Kommersialisering av
sauesanking og våronn

Bøndene vha
Proneo

Åpen gård

Verdal
Bondelag og
Vuku
landbrukslag

Brosjyre om
landbruksnæringa og den
verdiskapingen de lager

Bondelag og
kommune i
samarbeid

Brudd i jordbruksoppgjøret

Faglagene

#norgetrengerbonden
Økt fokus på
SKOG




Ungskogpleie
Tilplanting

Kommune og
skogeierlaget

Jobbe for å få tilbake tilskudd Kommune og
til manuellhogst
skogeierlag
Bioenergi –



Hogge kjepp og
benytte til
varmeanlegg
Komme i dialog med
teknisk om valg av
løsninger som
fremmer bruk av lokal
oppvarming

Kommune og
skogeiere

Strategi 3:

Forvaltnin
g

Samhandling mellom
landbruk og nemder.
Synlighet og åpenhet om
beslutninger. Synliggjøre
verdiskapingen som
landbruksnæringen i Verdal
står for.
Kommunikasjon mellom
gårdbruker og kommunen:




E-post
Dialogmøte med
næringen
Åpen dør på
landbrukskontoret

Jordvern

Faglag og
kommunen









Bygging av NY E6
Stor fokus på
jordvern
Tidlig inn i
planprosesser
Påvirke politiske
planprosesser
Etablere interne
rutiner for god
høringsuttaler i
planprosesser
Ønsker
nedbyggingsforbud
mot dyrka jord –
grønnstrek

Synliggjøre landbruket som
en viktig næring i Verdal.
Fremsnakke næringa og de
gode historiene fra
landbruksnæringen i
kommunen.
Etabler samarbeid med



Nabo kommuner
Andre
landbruksinstanser

Jobbe med lokalpolitikker for Faglag
å synliggjøre
landbruksnæringens viktighet
Informasjon og mobilisering
til bruk av ordninger som
fremmer utvikling

Kommune
sammen med
produsentlag

Veilede i søknadsprosessen
på PT – sette opp egen PC
som landbruksnæringen kan
benytte under
søknadsomgangen

Kommune

Følge opp prosjektet
«Sammen i kriser – lite
skadet, mest klok»

Kommune og
faglag

Etabler kontaktutvalg for
jordbruk

Kommune



Dialogmøte mellom
næring og kommune
– minst en gang i året
Kommunen må være
Kommunen
forutberegnelig i sin
forvaltning
Etablere gode rutiner for
ubesvarte telefoner

Kommune

Informasjon om
beiterettigheter

Kommunen –
legger det inn

meglerpakken,
dersom det er
tinglyste
heftelser på
eiendommen
Gjerdeplikt i
jordleiekontrakter

Kommunen



Få det inn i
standardformularet i
jordleiekontraktene
Ansatte på landbrukskontoret Kommunen
må ha tid og mulighet til å
sette seg inn i regelverk
Sende informasjons e-post
Kommunen
om tilskudd og søknadsfrister
Informasjonsmøte til nye
bønder

Kommunen

Konsesjonsloven:

kommunen

Bruke konsesjonsloven til å
samle ressurser og bruke
priskontrollen aktivt
Følge opp boplikten

Strategi 4:

Dra på møter i
landbruksnæringa

Faglaga
inviterer
kommunen

Annet

Årsmøte i
saualslaget
Årsmøte i
Skogeierlaget
Julemøte i
Produsentlag
et

Bli kjent med kommune

Kommunen

Facebook - Administrasjonen Kommunen
vurderer om det Verdal
kommune lager en
Facebookside. Enten som
undergruppe av Verdal
kommune eller som egen
gruppe

