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VEDLEGG 

1. Retningslinjer for kommunalt landbruksfond i Sunndal vedtatt i kommunestyret 

11.12.2013. 

DEFINISJONER 

Landbruk er et begrep som omfatter næringene jordbruk, hagebruk og skogbruk. Landbruk er i all 

hovedsak å produsere mat, fôr, næring og fiber ved å dyrke visse planter. I tillegg gjeld det oppdrett 

av husdyr. Landbruksplanen omfatter også anna næringsvirksomhet tilknyttet landbruket. Vi snakker 

derfor om et utvidet landbruksbegrep som også omfatter verdiskaping knyttet opp mot natur og 

menneskelige ressurser på landbrukseiendommene.  

Aktivt landbruk; i dette begrepet ligger tradisjonell jord- og skogbruksproduksjon der matproduksjon 

og produksjon av fiber og trevirke er de viktigste produktene. 

 

Kulturlandskap kan defineres som landskap påvirket av menneskelig aktivitet. I ytterste forstand kan 

en si at også moderne menneskeskapte landskaper som byer og veier er former for kulturlandskap. 

Begrepet blir likevel helst brukt om jordbruket sitt kulturlandskap. Innenfor jordbruket sitt 

kulturlandskap må en skille mellom det moderne og det ”gamle” jordbrukslandskapet, skapt gjennom 

tradisjonelle driftsformer. I faglige sammenhenger er det gjerne det ”gamle” jordbrukslandskapet en 

knytter til begrepet kulturlandskap.   

 

 Byggåker Furu 

 
”Ein fyller ingen mage med fagre ord” 

 

 

REFERANSER 

Næringsplan Sunndal kommune 2010 – 2015 

Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013 - 2016 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Mat
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B4r&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ring
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiber&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/Plante
http://nn.wikipedia.org/wiki/Husdyr
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1 Landbruksplan – hvorfor og hvordan 

1.A. Hvorfor landbruksplan 

Samfunnsmessig 

betydning 
Bærebjelken i kommunens bygdesamfunn utenom tettstedet 

Sunndalsøra, er landbruksnæringa. Landbrukets primære oppgave er å 

produsere trygg mat med høy kvalitet og å produsere tømmer. I tillegg 

har landbruket mange viktige samfunnsoppgaver og har betydning for 

bosetting, sysselsetting, som råstoffleverandør og som potensiale for 

næringsutvikling på bygdene. Landbruksvirksomhet skaper dessuten 

viktige ringvirkninger til det øvrige næringslivet. Landbruket forvalter 

en rekke fellesgoder og bidrar til å holde vedlike verdifulle 

kulturlandskap. 

Landbruksnæringa blir stadig stilt overfor nye utfordringer med krav 

om omstilling. Av den grunn har næringa behov for alliansepartnere, 

synlige strategier og synlige handlingsmål. 

Lokal 

landbruksmyndighet 
Det er kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten. Derfor er 

det også viktig at kommunen inkluderer landbruket i det ordinære 

planverket. Som forvalter av kommunens største arealressurser, griper 

landbruksvirksomhet ofte inn i andre samfunnsinteresser. En 

landbruksplan må derfor være en del av det øvrige kommunale 

planleggingssystemet der landbruket blir satt inn i et helhetlig 

samfunnsmessig perspektiv og blir synliggjort både næringsmessig og 

økonomisk. 

Planens fokus Hovedhensikten med landbruksplanen er å sette fokus på problemer, 

utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Sunndal, for 

så å prioritere tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen. 

Landbruksplanen skal være et verktøy for å lage gode lokale tiltak. 

1.B. Bakgrunn og oppstart 

Initiativ Det var ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) som i 

1998 tok initiativet til å sette i gang arbeidet med å lage strategiplan for 

landbruket i alle kommuner på Nordmøre.  

Med bakgrunn i dette ble den første landbruksplanen for Sunndal 

utarbeidet og ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2004. 

Planen ble igjen rullert i 2008 og vedtatt 27.05.2009. 
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Bakgrunn for ny 

revidering av 

landbruksplanen 

I eksisterende plan står det at planen rulleres i 2013 eller etter behov. 

Med bakgrunn i dette gjorde teknikk-, miljø- og kulturutvalget i møte 

24.01.2013, sak 8/13, følgende vedtak:  

1. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtar å sette i gang 

arbeidet med revisjon av landbruksplan for Sunndal. 

2. Det velges en arbeidsgruppe bestående av  

 Marta Perez fra teknikk-, miljø- og kulturutvalget, 

leder.  

 Halvard G. Hagen, vararepresentant 

 En representant fra Sunndal landbruksforum, 

oppnevnes av forumet selv. 

 En representant fra bondelaga i landbruket, oppnevnes 

av laga selv. 

 En representant fra Sunndal skogeigarlag, oppnevnes 

av laget selv. 

 En representant fra Landbruk Nordvest. 

 Jordbruksrådgiver Kristin Lilleeng Andersson, sekretær 

 

3. Planen forutsettes ferdig i løpet av året 2013. 

Arbeidsgruppe Arbeidsgruppa for planarbeidet har bestått av følgende personer 

 Marta Perez fra teknikk-, miljø- og kulturutvalget, leder. 

 Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal landbruksforum. 

 Arnfinn Grüner, bondelaga i Sunndal. 

 Krister Øvrevik, Sunndal skogeigarlag. 

 Ivar Bakken, Landbruksrådgiving Nordvest. 

 Jordbruksrådgiver Kristin L. Andersson, sekretær. 

 

1.C. Høring og vedtak 

 Planen er en fagplan. Det er derfor viktig at lokale landbruks- og 

bygdeorganisasjoner er høringsinstans. Planen sendes også til Sunndal 

Næringsselskap og Fylkesmannen, landbruksavdelinga. 

Vedtaksorgan er kommunestyret etter innstilling fra teknikk-, miljø- og 

kulturutvalget.  

1.D. Rullering 

 Planen rulleres i 2017 eller etter behov. 
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1.E. Lovgrunnlag/virkemidler 

 Følgende lovverk regulerer i hovedsak landbruket: 

Jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven og odelsloven.  

I tillegg vil en rekke forskrifter og ulike tilskuddsordninger, rettet mot 

landbruksnæringen, påvirke mulighetene for eksisterende og nye 

virksomheter. Landbruksnæringa må også operere innenfor rammene 

av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, viltloven og 

naturmangfoldloven. 

 

 Gikling i Sunndal 

 
”Ljuve enger mettar både folk og fe” 
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2 Status for landbruket i Sunndal 

Faktaopplysninger Sysselsetting: Det blir utført 111 årsverk direkte i landbruksproduksjon 

i Sunndal.  64 årsverk i melkeproduksjon, 10 årsverk i ammekyr, 23 

årsverk i sauehold og 14 årsverk i alt innen korn, gris og potet. 

Hvert årsverk i landbruket skaper en til to arbeidsplasser i andre 

tilstøtende virksomheter. 

Matproduksjon og råvarer fra jordbruket i Sunndal har ei 

salgsomsetning på 77,2 millioner kroner i året. 

Årlig produseres det vel 350000 kg kjøtt i Sunndal, av dette vel 248000 

kg storfekjøtt, 57000 kg sauekjøtt og 45000 kg svinekjøtt. 

Kjøttproduksjonen tilsvarer årsforbruket av kjøtt til hele 5400 personer 

(kilde Møre og Romsdal bondelag). 

 

Verdiskaping: 27,3 mill. kroner i 2010, tall henta fra NILF-rapport om 

verdiskaping i Møre og Romsdal. 

 

I 2012 ble det hogd 14545 m3 tømmer til en førstehåndsverdi på 4,8 

mill kr. Tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 12 ganger før det 

kommer fram til kunden som ferdig produkt.   

 

 

 
“Ein veit ikkje støtt kva ein kan bli” 
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Utfordringer 

 

 

 

 

 

 

Få møteplasser 
 

 

Færre næringsutøvere 
 

Bosetting 
 

 

 

 

Saueholdet 
 

 

 

 

 

 

Skogbruket 

 

 

 

 

Nedgang i foretak som driver landbruksproduksjon fører til en del nye 

utfordringer, bl.a. til overskudd på landbruksarealer, spesielt 

innmarksbeite og store tomme landbruksbygg med vedlikeholdsbehov. 

Det er først og fremst i melkeproduksjonen at vi finner den største 

avskallinga. Melkekyr blir i noen grad bytta ut med kjøttproduksjon på 

storfe.  

Det har etter hvert blitt få møteplasser der gårdbrukere kan møtes til 

faglig og sosialt samvær, et uttrykt savn både fra unge og eldre 

næringsutøvere. 

Færre næringsutøvere har ført til mindre aktivitet i fagorganisasjonene 

i landbruket. Det er få personer igjen til å “dra lasset”.   

I enkelte områder i kommunen er bosetting et spesielt viktig tema. Dette 

gjelder utkantområder som Jordalsgrenda og fjellgårdene i øvre 

Sunndal. I disse områdene er bosetting på gårdsbruka spesielt viktig for 

å opprettholde næringsaktivitet og et pleiet kulturlandskap.  

Økonomi, rovviltsituasjonen og flåttbårne sykdommer virker spesielt 

inn på nedgangen i saueholdet. Færre beitedyr blir en utfordring for 

skjøtsel av kulturlandskapet. Saueholdet er basert på at en stor del av 

næringsopptaket skjer på beite. Utmarksbeite har i denne 

sammenhengen stor økonomisk betydning. Restriksjoner i beitebruken 

bl.a. på grunn av rovviltsituasjonen, vil derfor få store negative 

konsekvenser for saueholdet.   

Skogbruket har og har hatt en”evig” utfordring på hele Vestlandet og 

det er å få eierne av skogen til å utnytte skogressursen. Det er stor 

spredning i skogeiernes interesse for skogbruk, noen driver veldig godt, 

men mange driver ikke i det hele tatt. 

Negativ utvikling er ikke noe godt utgangspunkt for rekruttering til et 

yrke i landbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ein klipper ikkje sauen lenger enn til skinnet” 
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Positive trender 

 

 

 

 

Investeringslyst 

 

 

Gårdsoverdragelser 

 

 

 

 

 

Bygdemobilisering 

 

 

 

 

“Utvalgte 

kulturlandskap” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vern og verdiskaping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivingsaktører 

Det finnes imidlertid positive sider og utviklingstrekk ved 

landbruksnæringa i Sunndal. Næringa har mange dyktige utøvere som 

satser videre inn i framtiden og det finnes gode fagmiljøer innen både 

melkeproduksjon, sau og potetdyrking. 

I inneværende landbruksplanperiode har vi utøvere som har bygd nye 

driftsbygninger for både melkeproduksjon, sau og eggproduksjon. 

Utviklingen for Sunndalspotet AS er også positiv. 

Det er mange gårdsoverdragelser i Sunndal, både mellom foreldre og 

barn men også flere gårder har de siste åra blitt solgt ut av familien.  

Stadig flere skogeiere, særlig de nye, ser nå mere sin rolle som 

forvalter av skogressursen. Dette gjenspeiles i økt andel skogsdrifter 

utført av entreprenører og økt interesse for å leie arbeidskraft til 

utføring av skogkultur.   

Bygdene Gjøra og Ålvundfjord har gjennomført hvert sitt 

bygdemobiliseringstiltak for å stimulere til bosetting og utvikling av 

næringslivet. Øksendal er nå i gang med et tilsvarende prosjekt. Dette 

har positiv betydning både for landbruket, bygda og kommunen.  

Regjeringen har utpekt 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som 

skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Møre og Romsdal er 

representert ved ”Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal.” De 

utvalgte landskapene utgjør et eksklusivt utvalg som vil fungere som 

nasjonale referanseområder og ”utstillingsvinduer” der frivillig, 

langsiktig skjøtsel og vedlikehold av områdene er en forutsetning. For 

2013 er Sunndal tildelt kr. 870 000 i statlige midler. Midler går til de 

som driver arealer og som har beitedyr innenfor området. De som eier 

bygninger i området kan søke om midler til istandsetting av disse.  

Sunndal kommune har også et prosjekt kalt “vern- og verdiskaping” 

som sammenfaller geografisk med det utvalgte kulturlandskapet. Dette 

er et prosjekt som går ut på å få grunneierne i området til å sette i 

stand sine eldre bygninger. Prosjekteierne mener det er en 

sammenheng mellom bosetting, istandsatte bygninger, et velpleiet 

kulturlandskap og muligheter for næringsutvikling.  

Samarbeidspartnere i prosjektet er Norsk kulturminnefond som kan 

være en mulig finansieringskilde mht til istandsetting av eldre 

bygninger, samt Sunndal Næringsselskap. 

Kommunen er ellers godt stilt ved at flere private rådgivingsaktører i 

landbruket har sin administrasjon på Sunndalsøra, bl.a. Landbruk 

Nordvest. Kommunen har selv 3 stillinger i administrasjonen som 

arbeider med landbruksnæringa og arealforvaltning i et vidt 

perspektiv. Kommunen er pålagt av staten å utføre 

forvaltningsoppgaver for landbruksnæringa. 

Siden landbruksnæringa er en “utendørsnæring”, er det viktig at 

gårdbrukerne til enhver tid har riktig kompetanse for å oppnå mest 

mulig optimale resultater, dyrkingsmessig og økonomisk. For å oppnå 

dette er det viktig å ha et godt utbygd rådgivingsapparat som kan bidra 

med oppdatert kunnskap. 
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2.A. Jordbruk 

2.A.1. Arealressurser - produksjonsgrunnlaget  

 I det etterfølgende gis det en kortfattet oversikt over utviklingstrekk for 

jordbruket 2002 – 2013. 

 

Hovedproduksjoner Jordbruksdrifta i Sunndal er hovedsakelig basert på fôrproduksjon til 

mjølkeproduksjon, kjøttproduksjon på storfe og sau og fôr til salg. I 

tillegg dyrkes det potet og korn. 75 % av potetproduksjonen i Møre og 

Romsdal foregår i Sunndal. Kommunen ligger på tredje plass i fylket 

når det gjelder kornproduksjon. 

 

Tabell 1. Bruken av 

jordbruksarealene. 
Bruken av jordbruksarealene 

(daa) 

2002 2008 2012 

Grovfôr (grasareal) 18358 18427 18219 

Korn (bygg) 2637 1777 1817 

Potet 1779 1463 1410 

Sum jordbruksareal 22780 21667 21446 

    

Økologisk areal i drift (grôvfor) 308 361 348 
 

Merknader  Nedgang i potetareal skyldes bl.a. at noe areal er tatt ut av produksjon pga 

strenge krav til kvalitet og utseende samt endring i drift ved 

generasjonsskifter.  

 Nedgangen i dyrkajord kan skyldes at den mest tungdrevne jorda ikke blir 

brukt. 

 Det økologisk drevne areal er lite i kommunen. For øvrig har det de senere 

åra skjedd en økologisering i det konvensjonelle jordbruket. 
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2.A.2. Eiendommer i drift 

 Med eiendommer i drift menes foretak som drives selvstendig og som 

søker produksjonstilskudd.  

 

Tabell 2. Antall foretak 

med ulike 

produksjoner.  

Foretak, produksjoner (antall) 2002 2008 2012 

Foretak som søker 

produksjonstilskudd 

153 121 119 

Antall foretak med melkekyr 66 41 29 

Antall foretak med spesialisert 

kjøttproduksjon 

17 14 15 

Antall foretak med sau  54 30 30 

Antall foretak med gris (avlspurker) 4 1 1 

Antall foretak med eggproduksjon*   2 

Antall foretak med korn 37 21 22 

Antall foretak med potet 20 12 13 

Antall foretak med økologisk drift 1 3 2 

Antall samdrifter i melkeproduksjon 1 6 5 
 

Merknader  Siden 2008 har antall foretak som driver med melkeproduksjon gått drastisk 

ned. Dette skyldes flere ting, men her kan nevnes inntektsforhold, behovet for 

investeringer i nybygg, lite ferie og fritid. 

 *Fra 2013 er det tre foretak med eggproduksjon. Av disse er det to store 

foretak som hver har 7500 høner som produserer egg.  Tuppen AS og 

Lillemor AS.  

 Det er et nasjonalt mål at 15 % av dyrkajorda skal være drevet økologisk 

innen 2020. Dette målet vil det bli vanskelig å nå i Sunndal hvor interessen 

for å drive økologisk må sies å være svært liten. 
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2.A.3. Husdyrproduksjon – antall husdyr 

Tabell 3. Antall husdyr 

fordelt på husdyrslag. 
Dyreslag 2002 2008 2012 

Melkekyr 998 789 792 

Ammekyr 120 158 180 

Andre storfe 2218 1709 1734 

Hester 46 80 84 

Sau (vinterfôra,  

voksne over 1 år) 

2800 1377 1707 

Avlspurker 67 22 22 

Slaktegris 297 197 194 

Høner for 

eggproduksjon* 

  7600 

 

Merknad  Til tross for nedgangen i antall foretak med melkeproduksjon er antall 

melkekyr omtrent den samme nå som i 2008.  

 Antall vinterfôra sau har økt siden 2008. 

 Antall slaktegris oppgitt i tabellen gjelder pr. telledato for søknad om 

produksjonstilskudd.. Produsenten har flere innsett i året og har til sammen 

ca. 600 slaktegriser på år. 

 *Fra 2013 er det tre besetninger som til sammen har ca. 15100 høner. 

 

2.A.4. Utviklingen i samla melkekvote 

Omsetning av 

melkekvoter 
I 1997 ble det innført en ordning med omsetning av melkekvoter. I 

perioden 1997 – 2002 solgte 7 produsenter kvoten sin. Fra 2002 – 

2008 har 16 produsenter solgt kvoten sin. Mellom 1997 og 2008 har 

også produsenter kjøpt kvote for å styrke egen produksjon. Til tross 

for dette er den samla melkekvoten i kommune redusert med ca. 

850000 liter fra 2002 – 2013. Sunndal kommune har i flere år hatt en 

ordning med tilskudd til kjøp av melkekvote. Pr. i dag er tilskudd til 

kjøp av melkekvote kr. 1,- pr. liter kjøpt kvote. 

 

Tabell 4. Samla 

melkekvote. 
Samla kvote i 

kommunen 

2002 2008 2013 

Antall kvoter 67 49 38 

Antall liter 5 951 039  5 486 443  5 100 000 
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Merknad  Det er 29 leverandører av melk. Færre leverandører enn antall kvoter på 

grunn av samdrifter. 

 Som en kompensasjon i forhold til kvotesalg, har avdråtten i 

melkeproduksjonen gått litt opp de senere åra. 

2.A.5. Organisert beitebruk 

Sunndal beitelag som 

organiserer 

beitebruken i 

kommunen 

 

 

 

 

 

Forebyggende tiltak 

mot rovviltskade 

 

 

 

 

 

Tap av sau på beite 

I Sunndal er det et beitelag, Sunndal beitelag. Laget skal bidra til å legge 

forholdene til rette for best mulig utnytting av beite i utmark. Hensikten 

er å redusere tap av dyr på utmarksbeite gjennom organisert tilsyn, 

organisert sanking og andre målretta fellestiltak i beiteområda. 

Beitelaget omfatter også medlemmer med storfe og hest som beiter i 

utmark. Det gis tilskudd etter søknad til drift av beitelag gjennom 

regionalt miljøprogram. Det er Fylkesmannen som administrer 

ordningen 

 

De siste 20 åra har det vært satt inn ekstraordinært tilsyn med sau på 

beite som et forebyggende tiltak mot rovviltskade. Dette er midler som 

etter søknad bevilges fra staten og som i vår kommune også omfatter 

tilskudd til tidlig sanking. I tillegg til rovvilt er sannsynligvis flått og 

flåttbårne sykdommer årsak til tap av sau på beite. Det er de siste åra 

satt inn ressurser for å finne ut mer om årsakene til det store tapstallet.  

 

Tapet av sau på beite varierer noe fra år til år. I inneværende 

landbruksplanperiode ble det vedtatt at det ikke skal være ynglende jerv 

i Trollheimen. Det er viktig at ansvarlig myndighet gjør en god jobb i 

det å forvalte jervebestanden ved å sørge for å ta ut ynglende tisper og 

dyr som ellers gjør skade i området. Dette har stor betydning for om det 

fortsatt vil beite sau i dette området. Rovviltforvaltningen har også stor 

betydning for saueholdet generelt i kommunen. 

 

Tabell 5. Tap av sau på 

beite. 
 2002 2008 2012 

Sauer og lam sluppet på 

beite 

4745 5097 5118 

Antall dyr tapt 522 589 450 

Tapsprosent 11  11,56  8,79 
 

Merknad Antall foretak med sau på beite er svært redusert i perioden 2002 – 2008. I 

inneværende periode har besetningstallet vært stabilt. Antall dyr sluppet på beite 

har imidlertid økt. Grunnen til dette er stor økning i noen få besetninger. Det er 

også en stor besetning på vel 800 dyr hjemmehørende i Oppdal som beiter i 

Grøvudalen. 
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2.B. Skogbruk 

2.B.1. Skogbruksarealene – volum – tilvekst - produksjonsevne 

 I Sunndal kommune er det 102441 daa produktiv skog som er 

økonomisk drivbar. Siste skogregistrering ble gjort i 1995. Nyere data 

finnes ikke. Det antas at det er noe mere hogstklasse 1 og noe mindre 

hogstklasse 2. Da det er hogd ca. 46000 m³ gran siden 1995, regner en 

med at det nå står ca. 250000 m³ gran med en tilvekst på ca. 17000 m³ 

pr år. Så godt som all grana som er hogd var hogstklasse 4. 

Produksjonsevnen (årlig tilvekst ved optimal aldersfordeling og 

skjøtsel) på den produktive skogsmarka er beregnet til 59000 m³.   

Tabell 4. 

Hogstklassefordeling 

Hogstklassefordeling i areal og prosent. I parentes er fordelingen på 

hogstklasser ved optimal utnyttelse av markas produksjonsevne. 

Utviklingstrinn Dekar % 

Hogstklasse 1, skog under 
foryngelse 

4 424 4 (3) 

Hogstklasse 2, foryngelse og 
ungskog 

17 055 17 (30) 

Hogstklasse 3, yngre 
produksjonsskog 

15 301 15 (30) 

Hogstklasse 4, eldre 
produksjonsskog  

13 860 14  (30) 

Hogstklasse 5, gammel skog 51 801 51 (7) 

Sum produktiv skog 102 441 100 (100) 

Kilde: Møre og Romsdal skogeigarlag, skogregistrering Sunndal 

kommune 1995. 

 

Tabell 5: Kubikkmasse 

og tilvekst fordelt på 

treslag 

Alle tall er bruttotall under bark, men er ikke redusert for hogstavfall 

o.l. som vanligvis utgjør 5 - 10 %. 

 Kubikkmasse Tilvekst pr. år 

Gran 147 339 m3 10 618 m3 

Furu 231 766 m3 7 332 m3 

Lauv 234 250 m3 9 448 m3 

Sum 613 355 m3 27 398 m3 
Kilde: Møre og Romsdal skogeigarlag, skogregistrering Sunndal 

kommune1995. 
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2.B.2. Eiendomsforhold i skogen 

 Bortsett fra Statskog sin eiendom på Viklandet på ca. 3000 daa 

produktiv skog er all skog i Sunndal kommune eid av private, da i all 

hovedsak som gardsskoger. I tabell 6 nedenfor er det satt opp antall 

eiendommer etter størrelse på det produktive arealet.  

 

Tabell 6: Eiendommer 

etter størrelse på 

produktivt skogareal 

 

Produktivt skog areal Antall eiendommer % 

-24 daa 42 14 

25 -99 daa 39 13 

100 -249 daa 59 20 

250 - 499 daa 25 8 

500 - 999 daa 83 28 

1 000 – 1999 
daa 

33 11 

2 000 – 4999 
daa 

16 5 

5 000 daa -  4 1 

Sum 301 100 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (1992) Landbrukstellinga 1989. 

 

Gjennomsnittsstørrelsen på skogeiendommer over 25 daa er 600 daa. 

Antall eiendommer over 25 daa er 259.  
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2.B.3. Avvirkning 

 Avvirkninga siden 2002 er i hovedsak utført av entreprenør med 

helmekanisert avvirkning. Før denne tid var det i hovedsak 

gårdbrukeren som avvirket med motorsag og kjørte tømmer med 

landbrukstraktor. Den høge avvirkninga i 2012 skyldes hogst av 

vindfelt gran etter orkanen Dagmar 26.12.2011.  

Tabell 7: Avvirkning 

2007 - 2012 

Salg av virke til industri fra private skoger.  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

m3 7926 1779 4766 1084 6662 14545 

Kilde: Skogfondregnskapet 

 

2.B.4. Skogkultur 

 Sunndal kommune yter et tilskudd på 15 % av kostnadene til 

skogkultur. I 2003 var det ikke statstilskudd til skogkulturarbeid. Fra 

2003 – 2006 var det ikke statstilskudd til planting. Fra 2007 er det gitt 

tilskudd til 85 % av plantekostnadene og opptil 85 % av kostnadene til 

etterarbeid (70 % statstilskudd + 15 % kommunalt tilskudd).  

Mye av skogkulturarbeidet utført av skogsarbeidere. De siste 6 åra er 

det samarbeidet om arbeidskraft mellom ALLSKOG og kommunen; 

Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll og Sunndal.  

 

Tabell 8: Planting og 

mekanisk etterarbeid 

utført 2007 - 2012. 

 

Tabellen viser antall daa planting og rydding godkjent for utbetaling 

av skogfond og statsbidrag. 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SUM 

Planting 133 174 40 55 43 116 561 

Etterarbeid 425 775 687 236 467 187 2777 
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2.B.5. Skogsveier 

 Mye av skogarealet i kommunen er dekt av det offentlige veinettet p.g.a. 

topografi og spredt bosetting. Skogsbilveinettet består derfor i dag stort 

sett av korte veier for å redusere driftsveilengden og forbedre 

velteplassforholdene. Flaskehalsen i transportsystemet er de 

fylkeskommunale og kommunale veiene som for det meste er bygget 

for 6 og 8 tonns akseltrykk og mange har lengdebegrensning på 12 

meter. Riksveiene har høy standard, 10 tonns akseltrykk, og 

dispensasjon for tømmertransport på vogntog inntil 22 meter. 

Skogsbilveiene er bygget for å tåle 10 tonns akseltrykk bortsett fra i 

teleløsninga og i perioder med mye regn.  

 

Tabell 9: Veilengde, 

veier av betydning for 

skogbruket  

Av offentlige veier utgjør kommunale veier 68 km, fylkesveier 4 km og 

riksveier 98 km. 

 Totalt I prod. skog 

Skogsbilveier  31 km  31 km 

Gårdsveier -   8 km 

Sum off. veier 211 km 105 km 

Bilveier totalt 240 km 143 km 

Traktorveier - 174 km 
 

 

Tabell 10: 

Skogsveibygging 2007 

- 2012 

 

Tabellen viser antall meter bilvei og traktorvei som er ferdig godkjente 

for utbetaling av statstilskudd. 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SUM 

Bil 425 350 40 700 250 0 1765 

Traktor 0 0 500 0 0 0 500 
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3 Mål for landbruket i Sunndal 

En politisk styrt næring Landbruket er en politisk styrt næring. Det betyr at landbruket i Sunndal 

og i landet for øvrig styres av den generelle økonomiske politikken, 

markedet, handelspolitikken som følge av WTO-avtalen og EØS-

avtalen samt diverse stortingsmeldinger. St.prp.nr. 1 som Stortinget 

behandler hvert år, trekker også opp linjene i landbrukspolitikken. 

3.A. Overordna landbrukspolitiske mål og retningslinjer 

 

“Velkommen til 

bords” 

 

St.meld.9 

(2011-2012) 

Landbruks- og 

matpolitikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er: 

Matsikkerhet 

Økt bærekraftig matproduksjon, trygg mat og fullverdig kosthold, 

ivareta forbrukerinteresser, Norge som konstruktiv internasjonal aktør, 

videreutvikle Norge som matnasjon. 

Landbruk over hele landet 

Sikre bruk av landbruksarealer, styrke og bidra til sysselsetting og 

bosetting, politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer. 

Økt verdiskaping 

Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter, gode 

kompetansemiljø, konkurransedyktige inntekter. 

Bærekraftig landbruk  

Beskytte arealressursene, produksjon av miljøgoder, sikre 

naturmangfold, klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, 

Redusere forurensingen fra jordbruket 

 

Jordvern Regjerningens mål har vært å halvere den årlige omdisponeringen av 

viktige jordressurser innen 2010. I St.meld.9 (2011-2012) er målet å 

avgrense omdisponeringa av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn 

landbruk til under 6000 dekar pr. år. KOSTRA tall viser at det på 

landsbasis har vært en klar nedgang i årlig omdisponert areal dyrka jord 

de siste årene sammenlignet med 10-årsperioden 1994-2003. Men 

fremdeles blir det årlig omdisponert mer enn målet på 6000 dekar. I 

2012 var tallet vel 10 000 dekar.  

Det er kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på 

jordressursene gjennom sin forvaltning av jordloven og plan- og 

bygningsloven. Dette innebærer at kommunene må arbeide for at 

nasjonale mål om jordvern blir nådd gjennom planlegging og 

forvaltning lokalt. Langsiktige føringer nedfelt i kommuneplaner og 

andre relevante planer må følges opp lokalt og regionalt. 
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Landbruksmelding for 

Møre og Romsdal 

Vedtatt i fylkestinget 

12.12.12. 

 

 

 

 

 

Landbruksmeldinga for Møre og Romsdal skal bl.a. være et 

kunnskapsgrunnlag for å sette landbruket på den politiske dagsorden og 

vise konsekvenser av ulike veivalg. 

 

Hovedmål: Møre og Romsdal skal ha et bærekraftig og synlig landbruk 

over hele fylket. 

 

Utfordringer: I meldinga er det lista opp fem viktige utfordringer for 

landbruket i Møre og Romsdal:  

 Utvikle mjølkeproduksjonen og øke kjøttproduksjonen på 

storfe og småfe.  

 Holde landbruksareala og kulturlandskapet i hevd, øke 

beitebruken og produsere fôr av god kvalitet.  

 Stimulere produksjonsmiljø og kvalitet, samarbeid og 

innovasjon.  

 Rekruttere og bygge kompetanse og omdømme for næringa  

 

 Satse på variert verdiskaping for å nytte ut en større andel av 

gården sine ressurser. 

 

Strategiplan for 

skogbruket i Møre og 

Romsdal 2008-2016, 

revidert 13.12.2011 

Fylkesmannen skal gjennomføre den nasjonale skogpolitikken i fylket. 

I St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskapning og miljø – muligheter i 

skogsektoren”, er de oppfordra til å utarbeide regionale strategiplaner. 

Rammevilkårene for planen er; ny skoglov (2006), forskrift om 

bærekraftig skogbruk (2006), ny landsskogstaksering (2004), 

regjeringa sin satsing på nasjonale strategier for økt avvirkning, 

melding om kystskogbruket, St. meld nr. 26 (2006-2007) ”Rikets 

miljøtilstand”, miljøstatus for Møre og Romsdal, revidering av standard 

for et bærekraftig norsk skogbruk.  

Regionalt hovedmål for skogbruket: 

 Legge til rette for økt verdiskapning fra skog og skogbaserte 

næringer. 

 Skogsektoren skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver 

innenfor biomangfold, klima, fornybar energi og når der gjelder 

å dekke menneskene sine behov for opplevelser i skog. 
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3.B. Mål for utviklingen av landbruket i Sunndal 

Sunndal kommune sin 

visjon 

 

 

 

 

 

 

Sunndal kommune sin 

visjon for landbruket 

Sunndal kommune sin visjon lyder slik: 

”Sunndal kommune – kraftsenteret på Nordmøre” 

Sunndal kommune sin visjon omfatter alle deler av samfunnslivet og 

skal bidra til å trekke samfunnet framover og være en hjelp til å nå de 

måla som er satt. Skal landbruksnæringa i Sunndal være et kraftsenter 

på Nordmøre må det ny giv til for å skape optimisme og positiv 

utvikling.  

”Sunndal kommune skal være en foregangskommune innen 

landbruket og slik bidra til å styrke ei positiv utvikling for 

landbruket.” 

 

Mål for landbruket/ 

bygdeutvikling 
Landbruksplanen med sin tiltaksdel skal være et av flere verktøy for å 

møte de utfordringer som landbruket og bygdene står overfor.  

Med bakgrunn i et ønske om at det tradisjonelle landbruket skal utgjøre 

grunnpilaren i kommunens bygder, har Sunndal kommune  følgende 

hovedmål for landbruket/bygdeutvikling: 

 

”Et aktivt og miljøvennlig landbruk som gir levedyktige 

bygder og levende kulturlandskap.” 

 

 Sauen Rosa med sine firlinger. 

 
”Som dei gamle syng, slik pip dei unge” 
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4 Planarbeidet 

Mandat Arbeidsgruppa for landbruksplanen er oppnevnt gjennom en 

demokratisk prosess. Gruppa har oppfattet sitt mandat slik at den skal 

legge fram et forslag til revidert landbruksplan. 

 

4.A. Arbeidsgruppa sitt arbeid 

Hva er gjort i 

inneværende 

planperiode 

En del tiltak er det jobbet med og andre ikke. Etter at planen var vedtatt 

ble den presentert for landbrukets organisasjoner og Sunndal 

landbruksforum som en av flere ansvarlige som har engasjert seg i 

arbeidet. Det viser seg imidlertid at kommunens landbruksforvaltning 

må ta et stort ansvar for å få ting til å skje. 

Tiltak i eksisterende plan som det har vært jobbet med; 

 Opprettelse av et landbruksfond. Det er stor søknad til fondets 

midler. En oppfatter at landbruksnæringa ser positivt på 

landbruksfondet som et viktig bidrag til finansiering av 

investeringer; tiltak 2.1.  

 Det er gjort vedtak om at det ikke skal være ynglende jerv i 

Trollheimen; tiltak 2.3. Det er også arbeidet for å få flere til å 

drive lisensjakt på jerv. 

 Opprettholde servicen i kommunal landbruksforvaltning og 

støtte til Landbruk Nordvest; tiltak 2.4. 

 Det har vært arrangert samling for yngre gårdbrukere til faglig 

og sosialt samvær; tiltak 4.3. 

 Mulighetene for å starte 4H-klubber i flere bygder har vært 

undersøkt. Det har ikke lyktes å få i gang flere slike klubber ; 

tiltak 4.4. 

 Jordverntanken er med i all arealplanlegging; tiltak 5.1. 

 Det er laget skjøtselsplan for det utvalgte kulturlandskapet 

“Fjellgardane og seterdalene i Sunndal”, Flåøya og Opdøl. Dette 

gjelder slåttemark og naturbeitemark jfr. naturbase. Arbeidet er 

utført av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal; tiltak 5.2. 

 Kommunens landbruksforvaltning har god kontakt mot Sunndal 

Næringsselskap og hopp.id når det gjelder rådgivingssamarbeid 

og næringsutvikling; tiltak 6.1.  

 Arbeidet med rullering av skogbruksplaner er i gang som et 

pilotprosjekt i Skog og landskap; tiltak 8.2. 
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Hva vektlegges i ny 

plan 

Noen tiltak videreføres i ny plan mens andre tiltak er nye. 

Det er lagt vekt på følgende:  

 Planen skal omfatte hele landbruksnæringa og vise respekt for 

alle produksjoner og driftsformer. 

 En kort statusdel som beskriver nåsituasjonen og 

utviklingstrekk i landbruket. 

 Tiltaka bør være målbare. 

 Nytteverdien av tiltaka må komme fram. 

 Det må framgå av planen hvordan den skal brukes og hvem 

som er ansvarlig for å sette tiltak ut i livet. 

 Det bør gjennomføres et årlig evalueringsmøte med de 

ansvarlige. 

4.B. Innspill og medvirkning 

Hvordan få 

medvirkning i 

planprosessen 

Arbeidsgruppa som har jobbet med planen har hatt 4 møter. Ellers er 

elektronisk post nyttet som kommunikasjonsmiddel i gruppa under 

arbeidet. 

Den 26. mars ble det arrangert en idemyldringskveld for unge etablerte 

gårdbrukere og potensielle eiere/drivere av landbrukseiendommer. 17 

personer deltok. De to viktigste innspillene var å skape nye møteplasser 

for landbruksnæringa og modernisere kommunikasjonen mellom 

kommunen og landbruksungdommen. 

 

Siden forslaget til ny plan er utarbeidet av en mindre gruppe så bør den 

sendes til høring til alle lag og organisasjoner som har med landbruket 

og bygdene i Sunndal å gjøre for å få en bredes mulig medvirkning. I 

tillegg vil Fylkesmannen bli hørt. 

 

Det legges opp til en presentasjon av landbruksplanen for landbrukets 

organisasjoner i høringsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potetåker Mæhle    

 
”Det er best å spørje sjølvberga mann” 
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5 Strategier  

Strategier i  

landbruksplan 2009 

Strategier angir måter å nå målet eller målene på. I landbruksplanen av  

2009 var strategiene formulert slik: 

 

1. Synliggjøre landbruket i lokalsamfunnet 

2. Bedre økonomien i landbruket 

3. Utvikle landbruket i Sunndal i mer miljøvennlig retning 

4. Sikre rekruttering til et yrke i landbruket 

5. Arealplanlegging på landbrukets premisser 

6. Utvikle nye næringer i tilknytning til landbruket og bygdene 

7. Styrke bygdesentrene/Styrke bygdene  

8. Fremme betydningen av skogbruket 

 

 

 

Endring i strategier Arbeidsgruppa har gjennomgått de ovennevnte strategiene og foreslår å 

redusere disse til 6, men slik at innholdet samla sett beholdes. 

Det forslås en helt ny strategi som gjelder økt matproduksjon med 

bakgrunn i at det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen i landet 

med 20 % innen 2030.  

Ovennevnte strategi 3 som gjelder miljø foreslås også tatt ut. Det er et 

krav om at landbruksnæringa skal drive miljømessige forsvarlig. Dette 

miljøkravet er innbakt i landbrukets KSL som står for kvalitetssystem i 

landbruket. KSL-standarden består av sjekklister og veiledere knyttet 

til gården og aktuelle produksjoner og synliggjør kravene som er satt til 

primærproduksjon i lover og forskrifter. I tillegg er det lagt vekt på 

hvordan norsk landbruk skal fremstå ovenfor forbruker. Mattilsynet har 

anerkjent KSL-standarden som bransjestandard for 

primærproduksjonen.  

Det stilles også miljøkrav gjennom forskrift om produksjonstilskudd i 

jordbruket. 

Skogbrukerne har krav til miljøvennlig drift i egen miljøforskrift etter 

skogloven. 

  

 

Nye strategier 

 

Følgende nye strategier foreslås: 

1. Synliggjøre landbruket i lokalsamfunnet 

2. Øke matproduksjonen, både konvensjonell og økologisk 

produksjon 

3. Arealplanlegging på landbrukets premisser 

4. Sikre rekruttering til et yrke i landbruket 

5. Styrke bygdesentrene/styrke bygdene  

6. Øke utnyttelsen av skog- og utmarksressursene 
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Tiltaksdel 

 Landbruket er tidligere omtalt som en politisk styrt næring. Har 

kommunen med dette som utgangspunkt mulighet til å bidra til en 

positiv utvikling for denne næringa? Tiltaka nedenfor mener en bl.a. 

bidrar til fokus på holdninger i samfunnet, gården som bedrift, 

næringsutvikling og miljø.  

  

Gjennomføring av 

tiltaka i planen 

Hver enkelt strategi er satt opp med en eller flere konkrete tiltak der 

bakgrunn, formål og gjennomføring er beskrevet. I tillegg er det oppført 

hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaka, framdrift og 

kostnad/finansiering. Tabellen inneholder også en rubrikk for 

gjennomføring. 

Aktiviteten i landbrukets lag og organisasjoner er for tiden lav som 

tidligere nevnt. Landbruksforvaltningen i kommunen bør 

derfor spille en viktig rolle i forbindelse med gjennomføring av tiltaka 

i planen. Det er midlertid viktig at landbruksnæringa selv igjennom sine 

organisasjoner tar ansvar for gjennomføringen av en del av tiltaka. 

 

Arbeidsgruppa foreslår følgende gjennomføring: 

 I januar, hvert år i planperioden, holder kommunen møte med 

lag og organisasjoner i landbruket der det som er gjort blir 

oppsummert 

 Det settes opp en plan for det som skal skje neste periode/år. 

Strategi 1 Synliggjøre landbruket i lokalsamfunnet 

Tiltak 1.1. Informasjonsarbeid 

Bakgrunn Media, politikere, øvrig næringsliv og innbyggerne i Sunndal har 

generelt for lite kunnskap om hva landbruksnæringa betyr for 

samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Formål Få riktig informasjon og kunnskap om landbruksnæringa ut til 

lokalsamfunnet.  

Innhold  Landbruket må nevnes når Sunndal kommune skal presentere 

seg i alle sammenhenger. 

 Kommunen tar i bruk moderne kommunikasjonsverktøy for å 

nå flere, både landbruksnæringa, politikere og innbyggerne. 

Ansvar Sunndal kommune i samarbeid med det private rådgivingsapparatet 

og Sunndal landbruksforum. 

Framdrift Kontinuerlig arbeid 

Kostnad/finansiering Ingen 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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Strategi 2 Øke matproduksjonen, både konvensjonell og økologisk produksjon 

Tiltak 2.1. Øke kjøttproduksjon på storfe 

Bakgrunn Det er underskudd på storfekjøtt. Kjøttproduksjon kan være et godt 

alternativ der melkeproduksjon blir faset ut. 

Formål Være mest mulig selvforsynt med storfekjøtt og opprettholde 

husdyrholdet i kommunen. 

Innhold Stimulere til satsing på ammekyr og oppfôring av kalver gjennom fokus 

på informasjon og individuell rådgiving. 

Ansvar Landbruksorganisasjonene sammen med Landbruk Nordvest,  

kommunen og Fylkesmannen. 

Framdrift Oppstart i 2014, kontinuerlig arbeid. 

Kostnad/finansiering  

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 2.2. Styrke saueholdet 

Bakgrunn Sunndal har store beiteressurser. Sauen er det viktigste beitedyret vi har 

og kan gjøre seg nytte av ressurser som ellers vil ligge ubrukt. Den 

henter en vesentlig del av fôret fra utmarka og den gjør en stor innsats 

for å holde oppe kulturlandskapet.  

Antall bruk med sau er i sterk nedgang i Sunndal. Næringa er truet av 

dårlig økonomi og store tap av sau på beite. Samtidig har sauebønder  

et godt og aktivt fagmiljø. 

Formål Øke produksjonen av saue- og lammekjøtt med 20 prosent innen 2030.  

Innhold Redusere tapa i saueholdet. Vedtak i rovdyrforvaltningen må følges 

opp. 

 

Ansvar Sunndal kommune sammen med Fylkesmannen og landbrukets 

organisasjoner. 

Framdrift Kontinuerlig oppfølging. 

Kostnad/finansiering  

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 2.3. Økologisk landbruk 

Bakgrunn Økologisk landbruk er et uttalt satsingsområde. Det er svært liten 

økologisk produksjon i Sunndal, mindre enn 2 % av arealet. Målet på 

landsbasis er 15 % innen 2020.  

Formål Øke godkjent økologisk drevet areal og godkjent økologisk 

husdyrproduksjon.  
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Innhold En satsing på økologisk landbruk er avhengig av interesse fra 

enkeltprodusenter. Det er en fordel dersom flere i et område har 

interesse for økologisk drift. 

 Det satses på følgende tiltak: 

 Synliggjøre veiledningsapparatet sine tilbud om gratis 

“Økologisk førsteråd”. Landbruk Nordvest driver med 

veiledning på området. 

 Arrangere studietur for å se på “gode eksempler” på økologisk 

drevne gårder. 

Ansvar Sunndal kommune sammen med Landbruk Nordvest og Sunndal 

landbruksforum. 

Framdrift Våren 2014, kontinuerlig arbeid. 

Kostnad/finansiering En studietur finansieres gjennom egenfinansiering. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 2.4. Kommunalt grøftetilskudd 

Bakgrunn  Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030. 

For å nå målet er det viktig å øke kvaliteten på jorda slik at 

planteproduksjonen blir optimal. Behovet for grøfting er stort etter 

mange år med unnlatelse. Staten innfører tilskudd til grøfting i 2013, 

kr. 1000 pr. dekar. Dette utgjør bare en liten del av grøftekostnaden. 

Formål Forbedre kvaliteten på jordbruksarealer.  

Innhold Opprettholde grøftetilskuddet i retningslinjene for landbruksfondet.  

Ansvar Politisk vedtak 

Framdrift Høsten 2013 

Kostnad/finansiering Finansieres gjennom landbruksfondet 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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Strategi 3 Arealplanlegging på landbrukets premisser 

Tiltak 3.1. Jordvern 

Bakgrunn  Dyrka og dyrkbar jord er en ikkefornybar ressurs, som gjennom 

jordloven har et sterkt vern. Først og fremst skal vi verne om dyrkajorda 

fordi matproduksjon lokalt og globalt er viktig. Norge er i dag lite 

selvforsynt med egenproduserte matvarer.  

Formål Tilfeldig utbygging vil kunne dele opp jordbruksarealer, som igjen kan 

føre til driftsmessige problemer for den som driver jordbruk. I neste 

omgang kan nedbygging av jord føre til forringing av kulturlandskapet. 

Hvert år blir produktive arealer nedbygd over hele landet. Sunndal må 

tenke jordvern og bidra til at landbruksnæringa har en forutsigbar 

ressurssituasjon og at kommunen i størst mulig grad er selvforsynt med 

jordbruksprodukter. 

Sunndalsdalføre er svært utsatt for vinderosjon på grunn av mye åpen 

åker. 

Innhold  Landbrukets viktigste ressurs er arealgrunnlaget med jord- 

skog- og utmarksressurser. Omdisponering av jord- og 

skogbruksarealer til utbyggingsformål, skjer etter kommunale 

vedtak. Da landbruksdrift er avhengig av langsiktig tenking og 

sikkerhet for produksjonsarealer, er det viktig å sikre at 

jordverntanken blir lagt til grunn i arealplanleggingen. Det er 

viktig at de som har yrket sitt i landbruket vet hva de har å 

forholde seg til på dette området og at arealplanlegging foregår 

på landbrukets premisser.  

 Tiltak mot vinderosjon 

Ansvar Sunndal kommune gjennom arealpolitikken, for å sikre verdifull dyrka 

og dyrkbar jord og skogarealer som en ressurs for framtidige 

generasjoner – jfr. jordvernstrategi for Møre og Romsdal. 

Samarbeid med Landbruk Nordvest om tiltak mot vinderosjon. 

Framdrift Kontinuerlig. 

Kostnad/finansiering  

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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Tiltak 3.2. Kulturlandskap 

Bakgrunn  Sunndal kommune har både nasjonalt og lokalt viktig kulturlandskap, 

områder der det er gjort registreringer og funnet arealer med stort 

biologisk mangfold. Det vises til rapporten ”Et gløtt inn i 

Sunndalsnaturen” – en kartlegging av viktige naturtyper. 

Registreringene som er gjort angående biologisk mangfold i 

kommunene ligger på www.naturbase.no. 

Formål Ta vare på kulturlandskapet sin funksjon for bosetting, landbruksdrift, 

næringsutvikling og rekreasjon.  

Innhold  Revisjon av retningslinjene for tilskudd til spesielle miljøtiltak 

i jordbrukets kulturlandskap, SMIL. 

 Bruk av kulturlandskapet i undervisningssammenheng. 

 Videreføre prosjektet “vern og verdiskaping” i øvre Sunndal. 

 Registrere og formidle leie av beiteareal som er i ferd med å gå 

ut av drift. 

Ansvar Sunndal kommune. 

Framdrift Start høsten 2013, så kontinuerlig arbeid. 

Kostnad/finansiering Pmn-tjenestens budsjett. 

Merknad Vern og verdiskapingsprosjektet dreier seg først og fremst om å få eiere av eldre 

bygninger innenfor utvalgte landskap til å sette i stand bygninger i samarbeid med 

kulturminnefondet. Eiendommen Svøu vil ha spesiell fokus. 

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Strategi 4 Ung i landbruket: sikre rekruttering til et yrke i landbruket 

Tiltak 4.1. Opprettholde landbruksfondet 

Bakgrunn Det er ønskelig å stimulere til utvikling og ny næringsvirksomhet på 

gårdsbruka i Sunndal. Økonomisk støtte i form av tilskudd er en måte 

kommunen kan bidra til dette på. Dette er viktig også for å nå målet om 

økt matproduksjon i Sunndal. 

Kommunen har oppretta et landbruksfond, jfr. retningslinjer vedtatt 

22.06.2011 – sak 2010/38. 

Formål Landbruksfondet skal nyttes til å videreutvikle eksisterende landbruk 

og til etablering av ny næringsvirksomhet på gårdsbruk.  

Støtte kan gis til gårdsbruk som er berettiget produksjonstilskudd og til 

næringsutøvere innen skogbruk og hagebruk.  

Dagens retningslinjer: maks tilskuddsramme kr. 400 000 pr. år. 100 000 

av rammen skal nyttes til investeringer i infrastruktur. 

Innhold  Opprettholde landbruksfondet. 

 Øke tilskuddsrammen til kr. 500 000 pr. år hvorav kr. 100 000 

skal brukes til investeringer i infrastruktur.  

Ansvar Politiske vedtak i kommunen. 

Framdrift Årlig avsetning og årlig søknadsfrist. 

Kostnad/finansiering Sunndal kommune sitt næringsfond. 
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Merknad Arbeidsgruppa sin intensjon med landbruksfondet er at det skal komme hele 

landbruket til del.  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 4.2. Opprettholde og videreutvikle eksisterende rådgivingstjeneste 

Bakgrunn  Landbruksnæringa er avhengig av en rådgivingstjeneste med god og 

allsidig kompetanse. 

Formål Gjennom god rådgiving å gi næringsutøverne mulighet til å utnytte 

ressursene på en optimal måte. 

Innhold  Opprettholde servicen i den kommunale 

landbruksforvaltningen. 

 Økonomisk støtte til Landbruk Nordvest. 

 Samordne eksisterende rådgivingstjeneste gjennom faste årlige 

møter. 

Ansvar Sunndal kommune, Landbruk Nordvest, Sunndal Regnskap BA, 

SUNS. 

Framdrift Årlige tiltak. 

Kostnad/finansiering Sunndal kommune gjennom avsetninger på budsjettet. 

Merknad Opprettholde budsjettposten tilskudd til næringsformål som går som støtte til 

Landbruk Nordvest. Opprettholde kompetansenivået og tilstrekkelig med 

stillingshjemler i kommunen. 

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 4.3. Møteplasser/styrke faglige nettverk  

Bakgrunn  Gårdbrukere har et ensomt yrke, derfor er det viktig å skape møteplasser 

for sosialt samvær og med faglige innslag.  

Formål Skape møteplasser for både etablerte gårdbrukere, den yngre del av 

landbruksbefolkningen og bygdeungdom.  

Innhold 1. Årlige informasjonsmøter for nye gårdbrukere.  

2. Gårdbrukerkvelder med faglig og sosialt innhold. 

3. Gårdsbesøk 

4. Ta i bruk sosiale medier, se tiltak 1.1. 

Ansvar Sunndal kommune sammen med bondelaga og Sunndal 

landbruksforum. 

Framdrift Årlige samlinger.  

Det må jobbes kontinuerlig med kommunikasjon på sosiale medier. 

Kostnad/finansiering Egenfinansiering 

Merknad Det settes opp en møteplan hvert år i januar med tema og ansvar for gjennomføring. 

Evaluering 

/gjennomføring 
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Tiltak 4.4. Yrkesveiledning i skolen 

Bakgrunn  Det er viktig at ungdom får informasjon om mulighetene for utdanning 

i landbruksfag. Yrkesveiledningen for dette fagområdet er i dag for lite 

synlig. Dette kom også fram i møte med ungdommene den 26.03.13. 

Formål Bedre informasjon om mulighetene for landbruksutdanning for 

kommunens ungdommer. 

Innhold Opprette kontakt mot Sunndal ungdomsskole og Sunndal videregående 

skole for å få fokus på landbruksutdanning i forbindelse med 

yrkesrettledninga i skolen. 

Ansvar Sunndal kommune, Sunndal landbruksforum/lokale 

landbruksorganisasjoner. På fylkesnivå har Fylkeskommunen fått 

ansvar for dette gjennom prosjektet “velg landbruk”. Det er riktig å 

samarbeide med Fylkeskommunen om dette tiltaket. 

Framdrift Oppstart våren 2014. 

Kostnad/finansiering  

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 4.5. Kompetansetiltak 

Bakgrunn  Mange i dag overtar landbrukseiendommer som godt voksne med anna 

utdanning enn landbruksutdanning. Disse har stort behov for utdanning 

i landbruksfag. Det er både behov for grunnutdanning og 

videreutdanning gjennom kortere kurs for både nye gårdbrukere og 

godt etablerte gårdbrukere. Nye gårdbrukere har generelt et stort behov 

for kunnskap. 

Sunndal har i dag sterke fagmiljø på potet-, korn og grovfôrproduksjon. 

Det same gjelder for  melkeproduksjon og sauehold. En styrking av 

disse vil gjøre det mere interessant å være bonde. 

Formål Øke kompetansen generelt og spesielt innen landbruksfag. 

Innhold  Brosjyre med generell informasjon til nye gårdbrukere. 

 Samarbeide med Fylkeskommunen om synliggjøring av 

kompetansehevende tiltak. 

 Stimulere de sterke faglige miljøene vi allerede har. 

Ansvar Sunndal kommune sammen med Fylkeskommunen. 

Framdrift Oppstart våren 2014. 

Kostnad/finansiering Eget budsjett. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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Strategi 5 Styrke bygdesentrene/styrke bygdene 

Tiltak 5.1. Bosetting og drift 

Bakgrunn  Bosetting i kommunens bygder er viktig med tanke på trivsel, 

arbeidsplasser og næringsutvikling. Det er områder i Sunndal som er 

preget av nedgang i bosetting. Eiendommer uten bosetting er en del av 

dette bilde. Stort sett er dyrka jord i drift i kommunen. Det er imidlertid 

viktig framover å ha fokus på at alle som eier jord også har driveplikt. 

Formål Bosetting som grunnlag for å opprettholde et attraktivt landbruk, 

sysselsetting, trivsel og verdiskaping på bygdene.  

Innhold  Fokus på bopliktreglene i konsesjonsloven. 

 Fokus på drivepliktreglene i jordloven.  

Ansvar Sunndal kommune v/administrasjonen og gjennom politiske vedtak 

Framdrift Kontinuerlig. 

Kostnad/finansiering Eget budsjett. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 5.2. Kartlegging av ”ikkeaktive bruk” 

Bakgrunn  Det er ønskelig med økt bosetting i bygdene og ”lys i glasa”.  

Formål Skape attraktive bygder med bolyst og positiv stedsutvikling. 

Innhold  Søke om midler til gjennomføring av et bolystprosjekt. 

 Kartlegging av tomme hus og gårdsbygninger. 

Ansvar Sunndal kommune. 

Framdrift Høst 2014. 

Kostnad/finansiering Prosjektet er avhengig av eksterne midler for å kunne bli gjennomført. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 5.3. Tilrettelegging for næringsutvikling 

Bakgrunn  Aktivt drevne landbrukseiendommer er viktige for bosetting og 

næringsutvikling i kommunens bygder. De som velger å bosette seg og 

drive landbrukseiendommer representerer viktige arbeidsplasser på 

bygda.  

God infrastruktur er viktig når det gjelder frakt av varer og tjenester til 

og fra gårdsbruk. I denne sammenhengen er standarden på veier og 

bruer, tillaging av møteplasser mm viktig for å opprettholde 

eksisterende næringsvirksomhet samt å kunne utvikle og skape ny 

næring. Dagens tunge kjøretøyer krever høyere standard enn dagens i 

en del tilfeller. 
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Formål Opprettholde arbeidsplasser ved å ha fokus på tilrettelegging for 

næringsutvikling i kommunens bygder.  

Innhold Gjennomgang av kommunale veier for å bedre standarden på de 

veistrekninger som ikke har tilstrekkelig standard for dagens kjøretøy. 

Ansvar Sunndal kommune. 

Framdrift Oppstart januar 2014. 

Kostnad/finansiering Kommunale budsjetter. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Strategi 6 Øke utnyttelsen av skog- og utmarksressursene 

Tiltak 6.1. Skogkultur 

Bakgrunn  Liten aktivitet særlig på planting 

Formål Øke plantearealet 

Innhold Informasjon til skogeier og organisering av arbeidskraft 

Ansvar Sunndal, kommune, Sunndal skogeigarlag, ALLSKOG 

Framdrift Kontinuerlig  

Kostnad/finansiering Staten gjennom nærings- og miljømidlene i skogbruket, Sunndal 

kommune, skogeier 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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Tiltak 6.2. Skogbruksplan 

Bakgrunn  Eksisterende skogbruksplaner er fra 1995. “Levetiden” for en 

skogbruksplan er 10 år. Miljøsertifisering av skogbruket krever at det 

er utført miljøregistreringer (MIS) ut fra en gitt standard før det kan 

omsettes tømmer fra eiendommen 

Formål Bedre oversikt over og utnyttelse av skogressursene, og registrering av 

MIS-områder. 

Innhold  Utarbeide nye skogbruksplaner.  

 Kurse skogeiere i bruk av plan. 

 Arrangere fagdag om skog mht binding av CO2.  

Ansvar Sunndal kommune, Sunndal skogeigarlag, Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, Norsk institutt for skog og landskap 

Framdrift Norsk institutt for skog og landskap er engasjert i et pilotprosjekt der 

det skal utarbeides nye skogbruksplaner ved hjelp av fremskriving av 

data fra skogbruksplanlegginga i 1995 sammen med flyfoto og 

laserscanning fra 2010. 

Kostnad/finansiering Statstilskudd til skogbruksplanlegging. 

Kommunalt tilskudd til skogbruksplanlegging.  

Skogeier. 

 

Merknad Rådgiving om skjøtsel av skog for å binde mest mulig CO2 gjøres på et generelt plan. 

Evaluering 

/gjennomføring 

 

Tiltak 6.3. Områdeplan for skogsveier 

Bakgrunn  Infrastruktur er viktig i moderne skogbruk 

Formål Vedta overordna målsetting for skogsveibygging 

Innhold Utarbeide veiplaner for de enkelte planområdene, avholde 

grunneiermøter og legge de frem til politisk behandling. 

Ansvar Sunndal kommune. 

Framdrift Startes etter gjennomføring av skogbruksplan og behandles politisk i 

2015. 

Kostnad/finansiering Sunndal kommune. 

Merknad Inndeling av planområder og utarbeidelse av veiplaner for det enkelte planområde er 

gjort for 10 – 15 år siden. Det er ikke laget noe politisk vedtak eller laget samlet plan 

for hele kommunen. 

Evaluering 

/gjennomføring 
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Tiltak 6.4. Økonomisk utnyttelse av jakt 

Bakgrunn  Stor hjortestamme/liten tilgang på jaktterreng..  

Formål Øke det økonomiske utbytte av hjorten enten via salg av kjøtt eller 

jaktturisme. 

Innhold Hjorteslakteri, pakking og salg av kjøtt i mindre partier, f.eks. 10 kg 

esker. Utvikle jakttilbud for salg. 

Ansvar Sunndal kommune i samarbeid med grunneiere, SUNS og Innovasjon 

Norge. 

Framdrift Oppstart i løpet av 2014. 

Kostnad/finansiering Ekstern finansiering. 

Merknad  

Evaluering 

/gjennomføring 
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