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Landbruket i Finnmark er en svært viktig 
næringsvei for fylket. Landbruket består av 
jordbruk, reindrift, skogbruk og bygdenæringer. 
Disse næringene bidrar til bosetting og 
sysselsetting i distriktene, og er samtidig viktige 
kulturbærere for norsk, finsk/kvensk og samisk 
kultur. I Finnmark utgjør melk, sau og storfekjøtt 
de viktigste produksjonsformene innen jordbruk, 
med potensial for økt produksjon.   
 
For å kunne nå den nasjonale målsettingen om 
økt matproduksjon, er det viktig å ivareta antall 
bruk i fylket. For å sikre rekrutteringen bør det 
satses på utdanning og kompetanseheving, og det 
bør satses på at arbeidet kan utføres på en 
moderne arbeidsplass. Landbruket er avhengig av 
en nasjonal politikk som styrker de økonomiske 
rammebetingelser, markedsreguleringer og 
lovreguleringer. I likhet med andre næringer er 
økt lønnsomhet nødvendig for å snu den negative 
trenden.    
 
Mye kan også gjøres gjennom god regional 
samhandling, blant annet gjennom å løfte fram de 
gode prosjektene og gjennom å snakke med en 
felles stemme til sentrale myndigheter. Naturen i 
Finnmark gir oss mange fortrinn som kan utnyttes 
til fordel for matproduksjonen. Klima og lys gir oss 
kvaliteter som er særegne, og gjennom bevisst 
satsing og merkevarebygging har produkter fra 
Finnmark potensial til å bli ledende innenfor sitt 
felt.  
 
Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 er 
fylkets første helhetlige politiske 
landbruksdokument som skal svare på 
utfordringer og fremme muligheter i landbruket i 
fylket. Det er et dokument som gårdbrukere i 
Finnmark skal kunne kjenne seg igjen i, og det skal 
være førende for bruk av virkemidler som 
forvaltes av det regionale partnerskapet i 
landbruket. Vi trenger bønder som kan bidra til å 
sikre matvaresikkerheten, og for å sikre 
verdiskaping og utvikling i landbruket i Finnmark, 
både nå og i fremtiden.     
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Sennalandet. Foto: Arne Johanson 

1 Innledning 
Fylkestinget vedtok den 25.mars 2015 
"Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020". 
Landbruksstrategier for Finnmark er det første 
politiske dokumentet som gir helhetlige 
strategier for fremtidig utvikling av jordbruk, 
skogbruk, reindrift og bygdenæringer i Finnmark. 
Formålet med strategien er å utvikle og fremme 
en landbrukspolitikk som ivaretar mulighetene og 
svarer på utfordringene i fylket. 
Strategidokumentet tar for seg prioriterte 
satsingsområder og skal vise hvordan Finnmark 
fylkeskommune kan bidra til gode 
rammebetingelser for jordbruk, reindrift, 
skogbruk og bygdenæringer ved regionalpolitisk 
myndighetsutøvelse.  
 
Oppstart av arbeidet med landbruksstrategier for 
Finnmark ble vedtatt av Fylkesutvalget 6. mai 
2013. Fylkesmannen har fått i oppdrag å være 
sekretariat for arbeidet. Grunnlagsdokumenter 
for arbeidet er Regional planstrategi for Finnmark 
2012-2016, Regionalt utviklingsprogram for 
Finnmark 2010-2013 (RUP), Melding til Stortinget 

nr. 9 (2011-2012) Om landbruks- og 
matpolitikken, samt Melding til Stortinget nr. 28 
(1991-1992) En bærekraftig reindrift.   
 
Fylkesutvalget har vært styringsgruppe for 
strategiarbeidet. Fylkesmannens 
landbruksavdeling har ledet arbeidet sammen 
med en intern arbeidsgruppe og en 
referansegruppe sammensatt av aktører i 
fagmiljøet. Referansegruppa har bestått av 
representanter fra Norske reindriftssamers 
landsforbund, Finnmark Bondelag, Finnmark 
Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge, 
Fylkesmannens reindriftsavdeling og Finnmark 
fylkeskommune. Referansegruppa har bidratt 
med innspill i strategiprosessen. 
 
Konkrete tiltak innen landbruket følges opp i 
handlingsplanene for RUP. 
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1.1 Bakgrunn 
Matproduksjon og matsikkerhet er et stadig 
viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. 
Befolkningsvekst, klimaendringer og 
naturkatastrofer i form av flom og tørke har 
bidratt til store endringer med tanke på 
matsikkerheten i verden. Det er et økende press 
på naturressurser og stigende råvarepriser. 
Befolkningsveksten i verden er økende. Dersom 
den fortsetter i samme takt som frem til nå, vil 
det være 9 milliarder mennesker i 2050. FNs 
organisasjon for mat og landbruk (FAO) anslår at 
matproduksjonen må økes med 70 % frem mot 
2050 for å sikre nok mat til alle.  Gjennom FN har 
alle stater forpliktet seg til å sørge for 
matsikkerhet for sine innbyggere. Den globale 
matsituasjonen har dannet grunnlag også for den 
norske matpolitikken. Stortingsmelding 
nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken 
legger opp til en økning i matproduksjonen i 
Norge i takt med befolkningsveksten, estimert til 
20 % i perioden 2011-2030. Forutsetningene for 
den nasjonale matsikkerheten i Norge er 
kontinuerlig matproduksjon, ivaretakelse av 
produksjonsgrunnlaget og et velfungerende 
handelssystem. 
 
Klimaendringer er en utfordring for landbruket i 
hele verden. Temperaturendringer, ustabilt vær 
og endrede nedbørsmengder påvirker 
matproduksjonen og skaper miljøutfordringer.  
Jordbruket i nordområdene er i følge forskere 
(Kilde: Bioforsk) en av de få sektorene der 
klimaendringene i sum kan være positive. Høyere 
temperatur og lengre vekstsesong er effekter av 
klimaendringene som i kombinasjon med 
daglengden i nordområdene kan gi en positiv 
effekt på hvilke arter som kan dyrkes. 
 
Geografien og topografien i Norge gjør at 
vekstsesongen er kort, klimaet kaldt og 
produksjonsarealene er spredte. I nordområdene 
gjør dette seg spesielt gjeldende.  Knapt 3 % av 
arealet i Norge er jordbruksareal.  Av Finnmarks 
totale areal er bare 1,14 % dyrkbar jord og 0,21 % 
dyrka jord. Klimaet er den viktigste begrensende 
faktoren for landbruksproduksjon i nord. 
Jordbruket i Finnmark er sårbart og har ikke de 
samme forutsetninger som lengre sør i landet ifht 
f.eks. kornproduksjon. Derfor utgjør melk, sau og 
storfekjøtt de viktigste produksjonsformene i 
fylket. 
 

Foruten mat og trevirke bidrar landbruket blant 
annet til matsikkerhet, bosetting og næringsliv 
over hele landet, samt miljøgoder som bevaring 
av biologisk mangfold og kulturlandskap. Skogen 
og jorda har også en viktig funksjon som 
karbonlager. Produksjon av disse godene 
forutsetter at det er et aktivt landbruk i hele 
landet. Finnmarks geografiske beliggenhet og 
avstanden mellom brukene verner plante- og 
husdyrbestandene mot epidemier som til tider 
bryter ut rundt i verden.  
  
Jordbruket i Finnmark er avhengig av en nasjonal 
landbrukspolitikk som ivaretar både våre 
regionale forhold og de nasjonale behov. Den 
nasjonale landbrukspolitikken må videre ta 
hensyn til verdens matproduksjon, 
befolkningsvekst og klimautfordringer. Norsk 
landbrukspolitikk er utformet innenfor fire 
stolper; juridiske virkemidler, økonomiske 
virkemidler, markedsregulering og importvern. 
Disse stolpene danner et grunnlag der norsk 
jordbruk leverer varer og tjenester til den norske 
befolkning. 
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2 Landbruket i Finnmark: Jordbruk, reindrift, skogbruk og bygdenæringer  

 
Landbruket og tilknyttede tilleggsnæringer bidrar 
til sysselsetning og bosetting i distriktene, og er 
en viktig tradisjons- og kulturbærer både i samisk, 
finsk/kvensk og norsk kultur. Jordbruk og reindrift 
i Finnmark har i alle tider vært drevet i 
kombinasjon med andre primærnæringer som 
fiskeri og utmarksnæring. I nyere tid er 
kombinasjonsnæringer mindre vanlig, men det 
finnes fortsatt flere eksempler på at 
primærnæringer drives i kombinasjon med 
hverandre og i kombinasjon med annen 
selvstendig næringsdrift, arbeid i det offentlige 
eller annet yrkesliv. På denne måten fyller 
landbruket en rekke funksjoner i bygdesamfunnet 
også i dag. 
 
De nasjonale rammebetingelsene legger til en 
viss grad til rette for å øke primærproduksjonen i 
jordbruket. Dette innebærer at det arbeides for å 
øke størrelsen på driftsenhetene samt å øke 
produksjonen. Tilgangen på dyrkbar mark, klima 
og topografi setter imidlertid begrensninger for å 
øke størrelsen på gårdene i Finnmark.  
 

Det er en utfordring å beholde antall 
driftsenheter, fordi avgangen av eldre bønder er 
større enn antallet unge som rekrutteres. I tillegg 
er kostnadene betydelige da flere driftsbygninger 
må oppgraderes. I reindrifta er det på sin side et 
mål om å tilpasse reintallet til et hensiktsmessig 
nivå, minske antall driftsenheter og øke 
produksjonen per dyr. 
 
Familiejordbruket er i følge FN anbefalt som den 
beste eierform for matprodusenter, fordi det 
bidrar til matsikkerhet.  Jordbruket i Finnmark 
består av familiebruk som varierer fra små 
enheter til millionbedrifter. En landbrukseiendom 
i dag er en næringseiendom og en 
høykompetansebedrift der gårdbrukeren er å 
anse som bedriftsleder som i annet næringsliv.  
 
I 2012/2013 var det 411 årsverk, fordelt på 313 
aktive jordbruksbedrifter i Finnmark, hvorav 112 
med melkeproduksjon og 118 med sau, ett bruk 
med eggproduksjon, ett med svin og noen 
spesialisert på storfekjøtt. I tillegg utgjør hest et 
viktig kontaktpunkt mellom jordbruket, ungdom 
og publikum og bidrar til rekruttering og aktivitet. 

Visjon Med våre arktiske fortrinn blir landbruket ei næring for fremtida 

Utfordringer 

 For lav lønnsomhet 
 Vanskelig å få til god rekruttering og tilgang på faglærte 
 Store tap til rovvilt i sauenæringa og i reindrifta 
 Interessemotsetninger mellom arealkrevende næringer 

Strategier 

 Bidra til sterke nettverk og gode møteplasser  
 Arbeide for at et godt tilbud om veiledning, kurs og utdanning skal være tilgjengelig 
 Bidra til tettere samarbeid mellom næringene og forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner 
 Arbeide for effektiv bestandsregistrering av rovvilt, slik at bestandstallene 

gjenspeiler den faktiske bestanden 
 Bidra til effektivt uttak av rovvilt 
 Bidra til å skape positiv omdømmebygging gjennom å gjøre næringen og 

produktene attraktive og synliggjøre at landbruket skaper verdier og miljøgoder 

Resultatmål 

 At det er bedre lønnsomhet i landbruket slik at det blir mer attraktivt som 
næringsvei 

 At det er like mange gårdbrukere i 2020 som i 2014 
 At reintall og antall siidaandeler ligger på et bærekraftig nivå 
 At ingen gårdsbruk eller driftsenheter blir lagt ned på grunn av rovvilttap 
 At verdiskapingen innen skogbruket og bygdenæringer blir større 
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I driftsåret 2011/2012 var det 662 årsverk i 
reindrifta i Finnmark, fordelt på 385 siidaandeler. 
Skognæringa i Finnmark har relativt få aktører i 
dag, og det er store geografiske avstander 
mellom fagmiljøene. Det er i alt ca. 60 bedrifter 
tilknyttet skognæringa i fylket.  Fordelingen av 
årsverk i matnæringene i Finnmark i 2007 er vist i 
figur 1.  
 
Jordbruk og reindrift og bygde næringer har stor 
betydning for sysselsetting i Finnmark, spesielt i 
bygdene. Næringene er likevel påvirket av den 
generelle samfunnsutviklingen, og sentralisering 
har stor innvirkning på jordbruket. Mye tyder på 
at der er viktig å sikre fremdrift i utkantstrøk. 
 

2.1 Fortrinn og muligheter 
Klimaet i Finnmark er utfordrende, men gir også 
helt spesielle fortrinn. Forskningen kan 
dokumentere (Bioforsk) at en kort og hektisk 
vekstsesong med mye lys og lite varme gir en god 
og særegen kvalitet og smak på råvarene som 
produseres i fylket. I Finnmark blir melk og kjøtt, 
poteter, bær og grønnsaker produsert på en måte 
som tar hensyn til miljø og klima. Det dyrka 
arealet i fylket ligger relativt spredt og består for 
det meste av eng til slått og beite. Det brukes 
svært lite sprøytemidler. Kunstgjødsel brukes i 
forsvarlige mengder, og det er rikelig med 
spredeareal til husdyrgjødsla. Finnmark har store 
utmarksressurser som benyttes for beite for rein 
og sau. Produksjonen på rein, sau og lam er svært 
miljøvennlig.   
 
Den samiske reindriften og samisk kultur er  

 
 
viktige kjennetegn ved Finnmarks omdømme 
både nasjonalt og i Europa, også i 
reiselivssammenheng. Samisk kultur og næring 
assosieres ofte med noe eksotisk og spennende 
som kan by på spennende opplevelser innen mat 
og natur og kulturopplevelser. Reindrift og samisk 
kultur har således positiv effekt på reiseliv både i 
Finnmark og i Norge.  
 

2.2 Utfordringer 

2.2.1 Jordbruk 

Dersom produksjonsmiljøene blir for små og 
spredte kan det bli vanskelig å opprettholde 
infrastrukturen og sikre logistikken som er 
nødvendig for å kunne drive jordbruk i Finnmark. 
Kostnadsnivået er høyt sammenlignet med andre 
deler av landet, både med tanke på investeringer 
og driftsmidler.  
 
Arktisk klima gjør at vi har en kort og hektisk 
vekstsesong, noe som også gjør at vi trenger 
større areal for å kunne produsere nok vinterfôr 
til husdyra. 
 
Samtidig er tilgangen på dyrket og dyrkbar jord 
marginal. I pressområdene er det konkurranse 
om arealene, og i områder med nedgang i 
jordbruksaktiviteten er det fare for gjengroing av 
arealer. De mest aktive jordbruksmiljøene er ofte 
sammenfallende med vekst i andre sektorer, noe 
som kan bidra til press på jordbruksarealer, og 
ønske om omdisponering av dyrket og dyrkbar 
jord til bolig- og fritidsbebyggelse, industri og 
samferdsel.   

Figur 1 Årsverk i 
"matnæringene: fiskeri, 
oppdrett, fiskeindustri, 
reindrift, landbruk og 
landbruksindustri i 
Finnmark 2007. (Norut, 
Rapport 2009:6 
Verdiskapingen i 
reindrifta) 
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Villsau på Stjernøya i Altafjorden. Foto: Arne Johanson 

 
Det er behov for store investeringer i 
driftsbygninger fremover for å kunne møte 
fremtidens krav i forhold til blant annet 
dyrevelferd og arbeidsmiljø. Ved modernisering 
av driftsapparatet i dag vil en kunne gjøre 
jordbruket mer attraktivt, og bedre kunne møte 
utfordringene med tanke på rekruttering i 
fremtiden. 
 

2.2.2 Reindrift 

Lønnsomhet er en utfordring i reindrifta og det er 
mange forhold som spiller inn. Tap av rovvilt, lave 
slaktevekter i enkelte områder og 
interessemotsetninger krever ekstra bruk av 
ressurser er noen faktorer. Arktisk klima og kort 
vekstsesong skaper utfordringer ved at 
grønnbeitesesongen er kort og totalt sett blir 
også arealbehovet stort. Også reindrifta opplever 
at produksjonsarealer går tapt til bolig- og 
fritidsbebyggelse, industri og samferdsel. Dette 
går ikke bare på nedbygging, men også på 
forstyrrelser i beiteområder ved trafikk, ferdsel 
og annen aktivitet. Fokus på disse utfordringene 
er viktige for å bidra til en positiv utvikling av 
reindrifta fremover. 

  
 

2.2.3 Tap av beitedyr til rovvilt 

Landbruket i Finnmark er i hovedsak basert på 
husdyrhold. Dyr på beite bidrar til å holde 
kulturlandskapet i hevd. Rein og sau er de 
viktigste beitedyrene i fylket. Produksjonen 
foregår i hovedsak ved å utnytte de naturgitte 
planteressursene som finnes i utmarka. 95 % av 
Finnmarks areal er reinbeiteareal og 
sauebeiteområdene registrert i organisert 
beitebruk (OBB) som utgjør 6,5 % av fylkets areal.  
 
Stortinget har vedtatt at det skal være både 
rovvilt og beitedyr i utmarka. Utfordringen i 
dagens forvaltning er å ivareta både rovvilt og 
beitenæring uten at konflikten blir større enn 
nødvendig. Rovviltforliket må følges opp i tråd 
med Stortingets intensjon og sikre levedyktig 
næringsvirksomhet i landbruket i områder med 
rovvilt. I forliket ble det bestemt bestandsmål for 
de ulike rovviltartene, konkretisert i 
rovviltforskriften § 4. Gode 
bestandsregistreringer er en forutsetning for å 
dokumentere at bestandsmålet er nådd slik at 
rovviltnemnda kan fastsette jakt- og 
fellingskvoter.  
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De siste tjue årene har totaltap av sau og lam økt 
og antallet søknader om erstatning for tap til 
fredet rovvilt doblet. Totaltapet har økt fra 771 i 
1996 til 2086 i 2009, deretter har tapene gått ned 
til ca. 1250 i 2013. Rovvilttapene varierer fra 
område til område og fra år til år og er 
urovekkende høye i enkelte områder. Noen 
besetninger opplever enkeltår med høye tap pga. 
bjørn på vandring, mens andre har årlige 
utfordringer. Kadavre forsvinner raskt i naturen 
og det er i så måte vanskelig å dokumentere at 
tapene skyldes rovvilt, særlig skader av gaupe og 
jerv som oftest forsyner seg av lam. I enkelte 
bygder i fylket der det tidligere var et aktivt og 
levende sauehold er det i dag ingen sauebruk 
igjen.    
 
Innrapporterte tap av rein og reinkalv totalt og 
omsøkt som drept av rovvilt har gått betraktelig 
opp de siste tjue år. I samme periode har 
reintallet økt.  
 
Forvaltningsplanen for rovvilt i Troms og 
Finnmark legger til rette for at rovvilt og beitedyr 
skal være prioritert i ulike områder, men det er 
også områder som er sammenfallende med 

målsettinger om både rovvilt og beitedyr.  I de 
prioriterte beiteområdene er kvotejakt og 
lisensfelling de viktigste tiltakene for å redusere 
bestandene. Kvotestørrelse ved jakt og 
lisensfelling er ikke en begrensende faktor. I dag 
blir ikke kvotene tatt ut og det må arbeides 
videre med å få til bedre jakt- og 
fellingsresultater.  
 
I områder prioritert til rovvilt er terskelen høy for 
uttak av skadevoldende individer, og andre 
forebyggende og konfliktdempende tiltak bør 
brukes i disse områdene. 
 
Tap av beitedyr til rovvilt bør reduseres til et 
minimum slik at utmarksbeitene i Finnmark 
fortsatt kan brukes til kortreist kjøttproduksjon. 
Tap av dyr på beite har både en 
dyrevelferdsmessig side og en betydelig 
økonomisk side som påvirker den totale 
lønnsomheten i drifta både i jordbruket og i 
reindrifta. Tapsutviklingen fra 1995-2014 er vist i 
tabell 1. 
 
 
 

 
 
 
Tabell 1: Tap av sau og rein på beite i Finnmark i perioden 1995-2014 (Fylkesmannen i Finnmark) 1: Tall fra organisert 
beitebruk (OBB), ikke alle besetninger inngår. 2: Tall fra søknader om rovvilterstatning. 

 År Antall dyr 
på beite Totaltap Taps- 

prosent 
Dokumenterte 
rovvilttap 

Omsøkt 
erstattet Erstattet 

Tamrein i 

Øst- og Vest- 

Finnmark 

reinbeite- 

områder 

1994/1995 151 378  29 969 19,80 315 17 061 1 791 
1999/2000 113 538  51 424 45,29 1 151 37 310 13 719 
2004/2005 168 599  46 024 27,30 338 36 916 4 213 
2009/2010 183 740  56 325 30,65 542 47 424 10 452 
2012/2013 179 577  74 427 41,44 768 62811 13891 

Sau og lam  

på beite 

1995 18 5281 1 1661 6,001 1092 5082 3602 
2000 19 8411 1 3561 6,831 222 1 0392 5492 
2005 21 4001 1 5811 7,391 1262 1 2892 8522 
2010 20 0221 1 5961 7,971 582 1 2342 6072 
2014 16 7541 1 2251 7,311 122 9822 4482 
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Foto: Arne Johanson 

2.3  Rekruttering - nye krefter inn i jordbruket og reindrifta 

2.3.1 Rekruttering i jordbruket 

Norsk senter for bygdeforskning utførte i 2012 en 
trendundersøkelse som viste at 
gjennomsnittsalder blant gårdbrukerne i 
Finnmark er 52 år. For å holde antall gårdsbruk på 
dagens nivå må det begynne minst like mange 
gårdbrukere som det slutter. Det er derfor viktig 
å legge til rette for at ungdom og unge voksne tar 
steget inn i jordbruket. Lønnsomt landbruk, lav 
terskel for å kunne begynne med jordbruk, gode 
rammebetingelser og et godt faglig og sosialt 
miljø både lokalt og regionalt vil kunne være med 
på å bidra til dette. 
 
Ungdom som overtar gårdsbruk fra familien eller 
som kjøper gårdsbruk er ofte i aldersgruppen 30-
40 år, men i mange tilfeller også eldre. Et fortrinn 
for disse kan være at de har tatt utdannelse, at 
de har erfaring fra annet arbeidsliv, samt at de er 
bevisste på hva de går inn i og hvilke planer de 
har for drifta.  

2.3.2 Rekruttering i reindrifta 

Reindriftsnæringa kjennetegnes ved at 
rekrutteringen skjer innenfor nær familie. I 
reindrifta deltar alle generasjoner i drifta og 
rekruttering regnes ikke for å være en stor 
utfordring.  Reindriftsstyret har fastsatt et øvre 
reintall for de ulike reinbeitedistriktene. Ungdom 
og unge voksne rekrutteres direkte gjennom 
deltakelse i drifta sammen med foreldre, 
besteforeldre, søsken og annen familie, eventuelt 
gjennom ektefelle eller samboer.   
 
God rekruttering trenger ikke bare å handle om 
at man ønsker flere utøvere. Det kan like gjerne 
handle om et ønske om at de som rekrutteres er 
unge, har pågangsmot og stiller sterkt med 
kompetanse og et solid kunnskapsgrunnlag i 
forhold til de utfordringene reindrifta står overfor 
i fremtida. God rekruttering kan blant annet 
sikres gjennom god lønnsomhet i næringen, godt 
fagmiljø og gode kompetansetilbud.  
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2.4 Kompetanse og utdanning 
Fagskoler, kurs, rådgivning og studieturer er 
viktige kilder til kunnskap. Erfaringsutveksling og 
et godt faglig fellesskap er en annen viktig kilde til 
kunnskap blant aktørene i jordbruk, skogbruk, 
reindrift og bygdenæringer.  
 
Rådgivningsapparatet i jordbruk og reindrift i 
Finnmark består av få personer. De økonomiske 
og faglige organisasjonene i næringen driver 
rådgivning på ulike felt som bøndene benytter 
seg av.  Kommunene utfører hovedsakelig 
forvaltningsoppgaver og tilbyr i mindre grad 
tjenester knyttet til utvikling innen landbruket. 
Rådgivere i reindrifta er i hovedsak knyttet til 
offentlig forvaltning og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. Innovasjon Norge, 
Fylkesmannen og Sametinget har en rolle som 
virkemiddelaktør og som pådriver. Ettersom det 
er få andre utviklingsaktører i Finnmark, er 
fylkeskommunens rolle viktigere i Finnmark enn i 
andre fylker.  
 
Gode fagmiljø er av stor betydning, både i 
bygdene, for kommunene og i fylket. Geografien i 
Finnmark er utfordrende, med lange avstander 
både internt i fylket og til de store fagmiljøene og 
faginstansene i Sør-Norge. Dette gjør at det 
koster mer både å arrangere og å delta på kurs og 
seminarer i Finnmark enn i andre deler av landet. 
Det er også behov for bedre formidling av 
kunnskap fra forskning og utvikling til 
utdanningsinstitusjoner og næringsaktører.  
 
Forskning og utvikling relatert til jordbruk og 
reindrift i Finnmark er i dag i hovedsak knyttet til 
Bioforsk sin virksomhet i Finnmark og Troms. 
Norut har gjort en del forskning innenfor 
jordbruk, reindrift og matproduksjon. Samisk 
høgskole og Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet kan begge være bidragsytere 
innen forskning og utvikling på dette området i 
fremtiden.   
 
 
 

 
Det arktiske klimaet i Finnmark krever gode 
kunnskaper hos gårdbrukerne og reineierne i 
fylket. Det er derfor avgjørende med tilgang til et 
godt skole- og utdanningstilbud som kan gi 
ungdom, unge voksne, aktive gårdbrukere og 
reindriftsutøvere den kompetansen som kreves 
for å drive arktisk jordbruk og reindrift.  
Utdanningen som tilbys bør være i takt med 
primærnæringenes behov. En tett dialog mellom 
næring og skoler er nødvendig. Kunnskap om 
jordbruk i arktisk klima er verdifullt for 
samfunnet, og samarbeid med våre naboland 
blant annet i forhold til kunnskapsutveksling og 
sortsutprøving vil være et viktig bidrag. 
 
Per i dag er det to videregående skoler i Finnmark 
som tilbyr grønn naturbruksutdanning; Tana 
videregående skole (landbruk) og Samisk 
videregående skole og reindriftsskole i 
Kautokeino. I tillegg tilbyr Samisk høgskole 
bachelorgrad innen reindrift.  
 

2.5 Bygdenæringer 
I primærproduksjonen er det mulighet for å øke 
verdiskapingen ved videreforedling av varer og 
tjenester. Oppsving i reiselivet både sommer og 
vinter, samt en ny generasjon forbrukere i et 
moderne samfunn er med på å skape nye 
vekstmuligheter. Det er stadig flere produsenter 
og produkter i fylket som gjør seg bemerket i 
markedet. Jordbruk og reindrift danner basisen 
for mye av den bygdebaserte næringsutviklingen i 
Finnmark. Innenfor jordbruket har en siden 1990-
tallet arbeidet målrettet med det som etter hvert 
har blitt kjent som bygdeutvikling. I Finnmark har 
dette bidratt til å skape mangfold og 
arbeidsplasser i bygdene, blant annet Inn på 
tunet, videreforedling av mat, utmarksnæring, 
bygdeservice, reiseliv og opplevelser.  
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3 Jordbruk 

 

3.1    Produksjon og verdiskaping 
Det tradisjonelle jordbruket i Finnmark omfatter 
produksjon av kumelk, produksjon av kjøtt fra 
sau, storfe og gris, eggproduksjon, og grovfôr til 
dyrefôr, samt produksjon av poteter, bær og 
grønnsaker. Potensialet for økt produksjon er 
stort dersom man sikrer tilgangen på 
grunnleggende innsatsfaktorer som jord, 
beitearealer, driftsbygninger, og dersom en 
utvikler de gode kompetansemiljøene i fylket.   
 
Jordbruket i Finnmark utgjorde i 2004 ifølge 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
(NILF) 535 årsverk og hadde en verdiskaping på 
99 992 000 kroner. Tallene for 2014 var 302 
årsverk og 116 028 652 kroner. Disse tallene 
tyder på at til tross for stor nedgang i antall 
gårdsbruk og årsverk i fylket, har det vært en 
økning i den totale produksjonen, og i 
verdiskapingen i kroner. 
  
Statistisk sentralbyrå oppgir den totale 
arbeidsinnsatsen i primærjordbruket i Finnmark i  
 

2012/2013 til 411 årsverk. 64 % av disse ble 
utført av bruker og ektefelle, 9 % av familie og 
26 % av leid hjelp. Denne arbeidsfordelingen er i 
tråd med landsgjennomsnittet (SSBs 
landbruksundersøking 2012/13).  
 
Melkeproduksjonen sto i 2014 for 67 % av 
verdiskapingen, sau for 29 % og annen 
produksjon for 4 %. Den totale produksjonen av 
kjøtt i Finnmark har gått ned med ca 5-10 % på 
sau, og på melk har produksjonen økt med ca. 
500 000 liter siden 2009. 
 
Primærproduksjonen danner basis for et 
mangfold av tilleggsnæringer og en betydelig 
aktivitet innen sekundær- og tertiærnæringene, 
blant annet reiseliv, videreforedling, industri, 
transport og leveranse av varer og tjenester. 
Beregninger utført av NILF i 2005 tyder på at 1 
årsverk i jordbruket bidrar til en ringvirkning på 
1,5 årsverk i andre næringer. Det er grunn til å tro 
at dette tallet fortsatt gjelder. 

Visjon 
 
Lokale ressurser gir framtidas matproduksjon, arbeidsplasser og bygdeliv 
 

Utfordringer 

 Sentralisering og omdisponering av jordbruksareal i pressområder  
 Det er for få generasjonsskifter og for lav rekruttering 
 Stor andel båsfjøs må moderniseres innen 2024 pga lovkrav 
 Lite og spredt fagmiljø  
 Store rovvilttap i en del sauebeiteområder 

Strategier 

 Arbeide for gode investeringsordninger  
 Fokusere på bedre kvalitet og lønnsomhet i storfekjøttproduksjonen 
 Arbeide for bedre rekruttering gjennom å stimulere til flere nyetableringer og 

generasjonsskifter 
 Sikre tilgang til gode kompetansetilbud innen agronomi, økonomi, driftsplanlegging og 

byggeteknisk planlegging  
 Sikre tilgang på jord og beiteareal  
 Arbeide for bred deltakelse fra fagmiljøet i arealplanprosesser i kommunene 

Resultatmål 

 At matproduksjonen fra Finnmark har økt med 1 % pr år fra 2015-2020 
 At det produseres minimum 22 millioner liter melk i Finnmark 
 At målsettingen om omleggingen fra bås til løsdrift innen 2024 er innenfor rekkevidde 
 At fulldyrka jord i Finnmark har gått opp med 3,5 % i løpet av perioden 
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Tabell 2: Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Finnmark i 2004, 2009 og 2014 (NILF notat 2014-15: Verdiskapingen og 
sysselsettingen av jordbruket i Finnmark).  

 
 
Alta er i antall den største jordbrukskommunen i 
Finnmark, men Tana er den kommunen som har 
størst andel av skatteinntektene fra jordbruket 
(10 %). Tana hadde en sysselsetting i jordbruket 
på 70 årsverk i 2014. En oversikt over 
verdiskapingen og sysselsettingen i alle 
kommunene i Finnmark i 2004, 2009 og 2014 er 
vist i tabell 2. 
 

3.1.1 Økonomi - nåsituasjon 
Familiens arbeidsfortjeneste pr årsverk i 
Finnmark var i 2013 338 447 kr, mens 
gjennomsnitt for jordbruket i hele landet var 
210 200 kr.1 Tallet for Nord-Norge er 251 894 kr.   

                                                           
1 NILF – Driftsgranskinger i jord- og skogbruk – 
Regnskapsresultater 2013 

 
Denne forskjellen skyldes i hovedsak at Finnmark 
har noe større gårdsbruk og at satsene for 
arealtilskudd og distriktstilskudd på melk er 
høyere i Finnmark enn i Nord-Norge for øvrig. 
Dette er lavere enn den generelle lønnsøkningen 
for mange andre grupper i samfunnet. Til 
sammenligning hadde industriarbeidere i NHO-
bedrifter en årslønn på ca 419 800 kr. 
Arbeidsfortjenesten per årsverk i jordbruket i 
Nord-Norge var dermed 60 % av gjennomsnittlig 
årslønn i industrien2.  
 
Lønnsomheten for gårdsbruk i Nord-Norge endret 
seg lite i 2013. Den kraftige økningen i  
 
                                                           
2 NILF notat 2 2013 – Økonomien i jordbruket i Nord-
Norge 
 

 2004 2009 2014 

Kommune Verdiskaping, kr Årsverk Verdiskaping, kr Årsverk Verdiskaping, kr Årsverk 

Vardø 1 024 065 7 1 391 444 8 1 725 030 4 

Vadsø 4 486 248 25 5 064 106 25 6 279 410 17 

Hammerfest 285 504 5 988 897 6 1 071 923 5 

Kautokeino 4 427 521 25 4 170 072 14 2 337 637 5 

Alta 33 521 794 164 31 723 630 112 39 912 486 101 

Loppa -4 582 1 0 0 0 0 

Hasvik 0 0 40 256 0 0 0 

Kvalsund 1 172 045 9 650 338 3 240 275 1 

Porsanger 7 996 244 51 7 743 034 32 8 462 559 27 

Karasjok 8 000 838 39 5 805 483 19 5 845 857 13 

Lebesby 2 517 188 14 3 757 999 13 3 375 112 10 

Gamvik 148 278 3 318 692 2 416 875 2 

Berlevåg 104 404 1 112 381 1 101 452 0 

Tana 23 626 395 124 20 829 563 74 27 905 837 70 

Nesseby 1 330 104 11 3 322 959 19 4 670 619 14 

Sør-Varanger 11 356 139 56 11 770 685 39 13 683 580 32 

Sum Finnmark 99 992 185 535 97 689 538 367 116 028 652 302 
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lønnsomheten næringen hadde i 2012, fortsatte 
ikke i 2013. Kostnadene økte nesten like mye som 
produksjonsinntektene. Økt gjeld og økte 
renteutgifter bidro til små endringer i sentrale 
lønnsomhetsmål. Det ble foretatt rekordstore 
investeringer på nordnorske gårdsbruk i 20133. 
 

3.1.2 Jordbruksbedrifter 

Det har skjedd en betydelig effektivisering i 
jordbruket de siste 15-20 årene. Det har også 
skjedd en sentralisering av jordbruket i Finnmark, 
der det lenge har utviklet seg mot større og færre 
bruk rundt større byer og tettsteder, og færre 
gårdsbruk i kyststrøkene. I 1990 var det rundt 800 
jordbruksbedrifter i drift i Finnmark. I 2013 var 
tallet redusert til 313. Tabell 3 viser utviklingen i 
antallet jordbruksbedrifter i Finnmark og hele 
landet. I samme tidsrom har 
gjennomsnittsstørrelsen pr gårdsbruk økt fra 118 
dekar dyrka jord til 300 dekar. Melkekvotene er 
doblet siden år 2000. Gjennomsnittsstørrelsen på 
melkebrukene og sauebrukene har økt i samme 
takt. Flere bruk har spesialisert seg på 
kjøttproduksjon på storfe, noen av de som har 
lagt ned husdyrholdet har fortsatt drifta med kun 
produksjon av grovfôr for salg. I 2014 er det kun 
én produsent av svinekjøtt og en eggprodusent i 
Finnmark.  
 
Økningen i gjennomsnittsstørrelsen på 
gårdsbrukene tilsier at diversiteten har blitt 
mindre, og det stadig blir færre små og 
mellomstore gårdsbruk. Utbyggingstakten bør 
økes for å kunne opprettholde det nødvendige 
antall produsenter som skal til for å holde i gang 
viktige funksjoner som meieri, slakteri og 
leverandører av varer og tjenester og øvrig 
infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 NILF notat 2 2013 – Økonomien i jordbruket i N-N 
 

3.1.3 Bruksstruktur 

Bruksstrukturen i Finnmark har et vidt spenn fra 
de minste sauebrukene med 20-30 vinterfôra sau, 
til de største melkebrukene med millioner i 
omsetning.  Det er viktig å sikre en variert 
bruksstruktur der det også er plass til små og 
mellomstore gårdsbruk, ulike produksjoner, samt 
å ta vare på fagmiljøene og produsentmiljøene 
rundt i fylket.   
 
Bruksstrukturen i Finnmark gjenspeiler fylkets 
geografi og topografi. Flere områder har en 
begrenset tilgang på jord fra naturens side. I 
andre områder, som for eksempel Alta, er 
mesteparten av den dyrkbare jorda tatt i bruk. 
Sentralisering og effektivisering har bidratt til å 
minske arealbehovet i kommuner med nedgang, 
og øke arealbehovet i kommuner der jordbruket 
er i vekst. Et stort arealbehov sammen med et 
ønske om utbygging av områder til bolig- og 
fritidsformål og industri og samferdsel kan bidra 
til konkurranse om arealene, der jordbrukets 
langsiktige arealbehov ofte kommer til kort i 
forhold til akutte behov i samfunnet. 
 
Gode planprosesser, langsiktig planlegging, og 
god oppfølging av arealplaner i kommunene er en 
forutsetning for å kunne følge opp jordbrukets 
behov for dyrka og dyrkbar jord og beitearealer.  
 
Finnmarks samlede areal er som 4-5 
østlandsfylker til sammen, og fylket har like 
mange gårdsbruk som en mellomstor 
landbrukskommune i Rogaland. Sentralisering har 
bidratt til at det er noen få, sterke landbruksmiljø 
i fylket. Det er flere kommuner med få gårdsbruk 
igjen. Grunnlaget for infrastrukturen rundt 
jordbruket i disse områdene kan være i fare 
dersom antallet utøvere blir for lavt. Samtidig 
ligger viktige deler av Finnmarks jordbruksareal i 
disse områdene og konkurransen om arealer er 
mindre enn i pressområdene. I tillegg er det viktig 
å ha et fagmiljø av produsenter i rimelig nærhet, 
også med tanke på å kunne opprettholde 
nødvendig infrastruktur og logistikk.   

Antall jordbruksbedrifter 1969 1979 1989 1999 2009 2014 

Finnmark 3 040 1 670 806 652 362 326 
Norge 154 977 125 302 99 382 70 011 46 553 42 168 

 

Tabell 3: Antall jordbruksbedrifter 1969-2014 (1969-1999: Jordbrukstellingen, SSB; 2009 og 2014: Landbruksdirektoratet) 
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3.1.4 Industri og foredling 

I Finnmark ble det i 2014 produsert 19,62 mill. 
liter melk i fylket. Fylket har i dag to meierier som 
tar imot melk. Tine i Tana foredler ca 14 mill. liter 
melk i året, av dette går 2 mill. liter til søtmelk 
lokalt og ca 12 mill. liter videreforedles til smør, 
kesam, rømmekolle, melkeringe og gresk 
yoghurt, og nesten hele denne produksjonen 
sendes ut av fylket. I Alta produseres 3,5 mill. liter 
søtmelk til distribusjon lokalt. 
 
Norturas anlegg i Karasjok er det eneste slakteriet 
i Finnmark som tar i mot storfe, sau og svin. Med 
tanke på dyrevelferd er det en utfordring at det 
kun er ett slakteri i fylket, da det er viktig å ha en 
viss geografisk nærhet til slakteri. Det er ingen 
nedskjæring eller videreforedling på Norturas 
anlegg i Karasjok. Alt slakt transporteres til 
Norturas anlegg i Målselv for nedskjæring og 
videreforedling. Det er viktig å øke tilførselen av 
dyr til slakt for å opprettholde videre drift av 
slakterianlegg i fylket.   
 

3.2 Melkeproduksjon 
Melkeprodusentene i Finnmark har melkekyr 
med høy ytelse og god kvalitet på melka. 
Finnmark har en høy produktivitet med et 
gjennomsnitt på 7 930 liter melk per årsku. 
Landsgjennomsnittet ligger på 7 435 liter per 
årsku (Tines statistikksamling 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Melkekvotene i Finnmark har økt de siste årene 
og kvotene per melkebruk er doblet de siste 10 
årene. Det er gode utviklingsmuligheter for å 
produsere en større del av kvotene i framtiden. 
Fra 2011 til 2012 økte leveransen av melk i 
Finnmark med 0,5 mill. liter. En viktig 
forutsetning for å kunne produsere mer melk er 
at det er tilgang på tilstrekkelig med jord der det 
kan produseres grovfôr til dyra.  
 
Tine har satt i gang prosjektet Melk i Finnmark 
der målsettingen er å øke melkeproduksjonen i 
fylket til 22 mill. liter pr år innen utgangen av 
2017. For å få til dette er det viktig å arbeide 
målrettet på flere områder, blant annet med 
rekruttering, tilgang på jord, flere melkekyr, 
bedre formidling av kalver og kviger og gode 
finansieringsordninger til modernisering og 
bygging av fjøs. Ifølge rapporten ”Melk i 
Finnmark” (Tine Nord 2012) har over 50 % av 
melkebøndene i Finnmark planer om å øke 
produksjonen i løpet av de neste 5 årene, 34 % vil 
drive som i dag, og 15 % vil trappe ned eller 
avslutte produksjonen. 
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Sen høstpløying. Foto: Arne Johanson 
 

3.3 Grovfôr- og beitebasert kjøttproduksjon 

3.3.1 Storfekjøtt 

Antallet storfe i Finnmark har gått ned med om 
lag 13 % fra 2000 til 2014. I samme periode har 
melkekvotene i Finnmark økt. Ettersom det er 
mye melkekvote i fylket er det mange 
melkeprodusenter som velger å bruke alle 
plassene i fjøset til melkekyr og kviger.  
 
Det er få ammekubesetninger i Finnmark. Det kan 
ha sammenheng med at det er mer økonomisk 
lønnsomt å produsere melk enn å produsere 
kjøtt. Mesteparten av storfekjøttet som 
produseres i fylket kommer derfor fra 
melkeproduksjonen, enten ved at 
melkeprodusentene selv fôrer opp egne okser til 
slakt, eller ved at oksekalver selges til en 
kjøttprodusent som fôrer okser opp til slakt.  
 
Det er få spesialiserte storfekjøttprodusenter i 
Finnmark.  Summen av disse faktorene er at det 
er mange oksekalver som blir slaktet før de er 
slaktemodne. I og med at det slaktes mange 
okser som ikke er slaktemodne fører det til at den  
 

 
gjennomsnittlige slaktevekten og slaktekvaliteten 
ligger godt under landsgjennomsnittet. 
Oksekalver er en uutnyttet ressurs for jordbruket 
og kjøttindustrien i fylket.  
 
For å utnytte denne ressursen bedre bør det 
fokuseres på at lønnsomheten i 
kjøttproduksjonen heves. Økt 
storfekjøttproduksjon kan skje ved at det legges 
til rette for bedre plass til kalver hos 
melkeprodusentene og at det blir flere 
spesialiserte gårdsbruk som kan fôre frem 
oksekalvene til riktig slaktemoden størrelse.  
 

3.3.2 Sauekjøtt 

Animalias klassifiseringsstatistikk for 2013 viser at 
kvaliteten, vekten og kjøttfylden på lammene fra 
sauekjøttproduksjonen i Finnmark ligger i 
norgestoppen, kun slått av Troms.  De fleste 
saueprodusentene i fylket har en tradisjonell drift 
med norsk kvit sau med en produksjon som er 
basert på utmarksbeite sommerstid, og med 
sauene oppstallet i fjøs vinterstid.  I tillegg er det 
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en del som satser på mer ekstensiv drift med  
villsau og tilhørende småskalaproduksjon som 
selges lokalt.  

robotmelkeanlegg i stedet for melkestall. Status i 
dag er at 63 % av melkebrukene har båsfjøs, 20 % 
har løsdriftsfjøs med melkestall, og 17 % har 
løsdrift med melkerobot. 

Antallet sauebruk og antallet sau er betydelig 
redusert siden år 2000. Utfordringene de siste 20 
årene i sauenæringa har vært store tap til rovvilt i 
flere områder i fylket. Mange gårdsbruk har 
måttet legge ned drifta på grunn av store tap. 
Flere tiltak har vært forsøkt for å minske disse 
utfordringene. For å få til en utvikling i 
saueproduksjonen fremover vil det være 
nødvendig å redusere tapstallene. 
 

3.4 Modernisering av 
driftsbygninger 
Det er betydelig dyrere å bygge fjøs i Finnmark 
enn i resten av landet. Anslag utført av Landbruk 
Nord basert på erfaringstall fra Troms tilsier at 
prisene i Finnmark ligger 25-40 % høyere enn i for 
eksempel Trøndelag. Prisen per kuplass i Troms 
ved 20 årskyr er beregnet til ca. kr 225 000,- og 
ved 40 årskyr kr 180 000,-.  Prisen kan antas å 
være noe høyere i Finnmark. Dette gjør at det 
kan være mer utfordrende å forsvare økonomien 
i en utbygging i Finnmark enn i andre deler av 
landet, til tross for at tilskuddsandelen er høyere 
enn i andre fylker er dette ofte ikke nok til å 
kompensere for økte kostnader.  
 
Behovet for modernisering er aller størst i 
melkeproduksjonen. For å nå målsettingen til 
«Melk i Finnmark» om å øke melkeproduksjonen 
til 22 mill. liter innen år 2017 vil det være behov 
for åtte bruksutbygginger hvert år. Modernisering 
er viktig for å oppnå best mulig dyrevelferd og 
gode arbeidsmiljø og fra 2024 vil det ikke lenger 
være tillatt å drive med melkeproduksjon i 
båsfjøs. Det er derfor nødvendig med omlegging 
av driften til løsdrift fram mot 2024.  
 
Ifølge undersøkelsen Melk i Finnmark (Tine Nord 
2012) har ca. 25 % av melkeprodusentene i 
Finnmark planer om å bygge ut og modernisere 
gården de nærmeste årene. I tillegg vil 20 % trolig 
bygge ut, og 14 % har bygd ut de siste årene. 
Moderniseringen som har skjedd de siste 25 
årene begynte på midten av 1980-tallet med at 
melkeprodusenter valgte å bygge om 
driftsbygninger fra båsfjøs til løsdrift med 
melkestall. I dag velger stadig flere  
 

 

3.5 Tilgang på og drift av jord 
Tilgang på jord er en avgjørende faktor for 
fremtidas landbruk i Finnmark. Derfor er det 
viktig å ta vare på dyrka og dyrkbar jord og unngå 
at jordbruksarealer tas i bruk til utbygging eller 
gror igjen.  
 
Finnmark er et stort fylke på 48 615 
kvadratkilometer. Av dette arealet er bare 0,21 % 
dyrket og 1,14 % mulig å dyrke og således 
tilgjengelig for gårdsbrukene. Det betyr at det bør 
være mulig å ta i bruk andre arealer til utbygging, 
også nært byer og i pressområder. Klimaet i 
Finnmark gjør at en gårdbruker trenger 25-30 % 
mer areal enn en gårdbruker i Sør-Norge for å 
produsere fôr til samme antall husdyr.  
 
For å sikre stabil matproduksjon er det viktig at 
minst mulig dyrket og dyrkbar jord omdisponeres 
til andre formål. For å oppnå dette er det viktig 
med gode arealplaner i kommunene, med en god 
sortering mellom områder til landbruk og til bolig, 
fritid, industri og andre formål. På denne måten 
kan en unngå interessemotsetninger som kan 
være til hinder for den daglige drifta i jordbruket 
og matproduksjonen i Finnmark. 
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4 Reindrift

 
Foto: Tormod Birkely 

Visjon Finnmark skal ha en bærekraftig, lønnsom og moderne reindrift som 
drives i godt samspill med naturen og samfunnet. 

Utfordringer 

 Tap av beitearealer  
 Store tap til rovvilt 
 Tilpasse reintallet til et bærekraftig nivå 
 For lav lønnsomhet 

Strategier 

 Arbeide for forutsigbar arealtilgang og arealbruk gjennom gode rutiner og nært 
samarbeid mellom offentlige og private aktører i arealplanleggingen  

 Arbeide for at reintallet i Finnmark er tilpasset beitegrunnlaget 
 Bidra til at det er minst mulig skade på rein som følge av rovvilt i prioriterte 

beiteområder 
 Øke verdiskapingen og lønnsomheten gjennom videreforedling av reinkjøtt og 

biprodukter 

Resultatmål 

 At inntekten per årsverk i reindrifta har økt  
 At det er god kommunikasjon mellom reindriftas organisasjoner og offentlige og 

private utbyggere i arealplanleggingen  
 At reintallet er tilpasset de naturgitte forholdene i Finnmark 
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4.1 Lønnsom og bærekraftig 
reindrift  
Reindrift er en viktig næring i Finnmark, både 
med tanke på matproduksjon, og som bærer av 
samisk kultur, tradisjon og språk. Reindrift bidrar 
til at store utmarksressurser kan brukes til å 
produsere kvalitetskjøtt. Reindrifta leverer 
eksklusive råvarer både lokalt og nasjonalt og 
utgjør et sentralt element i reiselivet i Finnmark, 
både med tanke på mat, kultur og opplevelser.  
 
Tilgangen til beitearealer er trolig den viktigste 
enkeltfaktoren for reindriftas fremtidige 
eksistens. Samisk reindrift er basert på at reinen 
skal beite på utmarksbeite hele året, og tilgang 
på beitearealer er en stor utfordring i deler av 
fylket. Totalt bruker reindrifta cirka 95 % av 
landarealet i Finnmark. Siden både 
naturforholdene og reinens behov varierer 
gjennom året, er det nødvendig å flytte reinen 
mellom flere beiteområder gjennom ulike 
årstider. Et reindriftsår består av åtte 
årstidsbeiter hvor hver av årstidsbeitene har 
ulike egenskaper og spiller ulike roller for den 
årlige produksjonen.  Værforhold i høst- og 
vinterbeiteområder i innlandet varierer fra år til 
år, og kan i enkelte år vanskeliggjøre 
mattilgangen. 
 

4.2 Reintallet i Finnmark  
Reindriftsstyret har fastsatt et øvre reintall for 
de ulike reinbeitedistriktene. Fra 2002 til 2012 
har reintallet i Finnmark økt med 26 %. Dette er 
ansett som en utfordring siden en ønsker en god 
ressursutnytting, dvs et reintall som er best 
mulig tilpasset beitegrunnlaget.  
 
I områder med høyt reintall er produksjonen og 
slaktevekten lavere enn i områder med reintall i 
balanse.  
 
 
 
 

 

4.3 Reinbeitearealer 

Fysiske inngrep og ulike former for forstyrrende 
aktiviteter i beiteområdene påfører reindriften 
tap av beiteland, og kan bidra til at reinen 
unngår enkelte områder. Inngrep kan på denne 
måten bidra til å minske det totale beitearealet 
og forringe kvaliteten på arealet. Samtidig krever 
samfunnsutviklingen at noe areal tas i bruk til 
nødvendig infrastruktur og utbygging.  
 
Det bør være et mål å tilrettelegge for utbygging 
uten at det går nevneverdig utover reindriftas 
arealer. Reinbeitedistriktene krysser flere 
kommunegrenser. Det er derfor svært viktig å se 
reinbeiteområdene som helhetlige og 
sammenhengende områder ved 
samfunnsutviklingsarbeid, og ved annen 
planlegging der det sannsynligvis vil berøre 
beiteområdene for rein. 
 
Reinbeiteområdene er delt inn i Øst-Finnmark og 
Vest-Finnmark. Det er 11 reinbeitedistrikt i Øst-
Finnmark som til sammen berører 14 kommuner 
og består av 166 siidaandeler i 2012. Hvert av 
reinbeitedistriktene og siidaene har sitt 
geografisk avgrensede sommerbeite, mens  
høst-, vinter- og vårbeiting foregår på 
fellesbeitene i Karasjok, i Øvre Tana/Polmak og 
sørsiden av Varangerfjorden.  
 
Vest-Finnmark reinbeiteområde omfatter den 
vestre delen av Finnmark og den nordligste 
delen av Troms fylke. Her var det 207 
siidaandeler i 2012. Omtrent halvparten av 
distriktene innenfor Vest-Finnmark 
reinbeiteområde har sommerbeite i Troms fylke. 
Disse er likevel administrativt underlagt 
Fylkesmannen i Finnmark da de har vinterbeite 
på Finnmarksvidda. Distriktene oppholder seg i 
Troms om sommeren, men bruker fellesbeitene i 
Kautokeino på våren, vinteren og høsten. 
 

 

 

 

 

Reinbeiteområde Reintall Fastsatt reintall Avvik 
Øst-Finnmark 82 083 70 050 -12 033 
Vest-Finnmark  104 211 77 850 -26 361 
Totalt  186 294 147 900 -38 394 

   Tabell 5: Reintallet i Finmark pr 01.04.2012, Landbruksdirektoratet  
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4.4 Industri og foredling 
Den tradisjonelle reindrifta i Finnmark omfatter 
produksjon av råvarer i form av reinkjøtt og 
tilleggsprodukter, samt videreforedling av 
råvarer. I driftsåret 2011/2012 var det 662 
årsverk i reindrifta i Finnmark, fordelt på 385 
siidaandeler, med totalt 2 359 medlemmer. De 
samlede produksjonsbaserte inntektene var på 
om lag 64 mill. kr i driftsåret 2011/2012.  
 
Reindriftsøkonomien består av inntekter fra kjøtt 
og biprodukter (f eks horn, skinn, hjerte, lever og 
blod) som utgjør 83 % av produksjonsbaserte 
inntekter. Inntekter fra binæring omfatter duodji 
og utmarksnæringer og utgjør 3 % av inntektene. 
De resterende 14 % i reindriftsøkonomien er fra 
andre produksjonsbaserte inntekter som 
arbeidsinntekter, leieinntekter og andre 
driftsrelaterte inntekter. 
 
Sammenlignet med tidligere år har antall årsverk 
og produksjonsbaserte inntekter gått ned, mens 
antallet siidaandeler og medlemmer har vært 
nesten uforandret. I enkelte områder er det for 
mange dyr ifht beitegrunnlaget og dette har gitt 
seg utslag i lavere slaktevekt noen steder, som 
igjen kan påvirke prisen på reinkjøttet. Dette 
betyr lavere lønnsomhet for næringen. 
 
For å opprettholde en positiv utvikling i reindrifta 
er det viktig å få til en balanse i produksjonen 
som ivaretar målsettingen om bærekraftig 
reindrift. Det er potensiale for økt produktivitet 
og lønnsomhet i reindrifta grunnet økt interesse 
for reinkjøtt. Dette betinger blant annet et 
reintall som er balansert slik at en oppnår økt 
slaktevekt pr dyr, mindre tap på beite, høyere 
pris og økt grad av innovasjon ifht 
produktutviklingen.  
 

4.4.1 Kjøttproduksjon 

I den siste tiårsperioden er det årlig slaktet 
mellom 1 300 og 1 900 tonn norsk rein ved 
registrerte slakterier. All innenlands slakting av 
rein, med unntak av slakt til privat forbruk og 
omsetning, skjer ved registrerte slakterier. I 2012 
var det 24 registrerte slakterier som 

innrapporterte slakting av norsk rein, fem av 
disse sto for 77 % av all registrert slakting.  
I følge totalregnskapet for reindriftsnæringen 
utgjør produksjonen av reinkjøtt under 1 % av 
den totale produksjonen av rødt kjøtt i Norge. 
Dette gjør reinkjøtt til en eksklusiv råvare med 
potensiale for økt verdiskaping gjennom å utvikle 
nye nisjeprodukter. 
 

4.5 Reinprogrammet 
I reindriftsavtalen 2012/2013 ble det etablert et 
eget program for reindriften tilsvarende 
lokalmatprogrammet finansiert over 
jordbruksavtalen, og driftes av Innovasjon Norge.  
Programmet kalles Reinprogrammet og erstatter 
det som tidligere ble kalt 
verdiskapsningsprogrammet for reindrift, som ble 
avviklet i avtaleåret 2012/2013. det som tidligere 
ble kalt verdiskapsningsprogrammet for reindrift, 
som ble avviklet i avtaleåret 2012/2013.  
 
Hovedformålet med reinprogrammet er å oppnå 
mer verdiskaping innen produksjon, 
kommersialisering og salg av reinkjøtt og 
biprodukter fra rein. Satsingen skal komme 
reindriftsutøverne til gode. Det betyr at støtte til 
videreforedlingsbedrifter skal ha økonomisk 
effekt for reindriften, enten i form av økt pris 
eller økt salgsvolum. Reinprogrammets 
handlingsområder er bedriftsutvikling, 
kompetansetiltak, samt felles omdømme- og 
markedsføringstiltak.  
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5 Skogbruk – hogst og foredling av Finnmarksskogen 

 
Pasvik. Foto: Kenneth S. Løvberg 

 

 

Visjon 
Finnmarksskogen skal forsyne markedet med fornybare produkter og gi 
flere arbeidsplasser og verdiskaping 

Utfordringer 
 Få aktører som satser profesjonelt på skogbruk, mange har det som binæring 
 Hard konkurranse fra importerte treprodukter fra Finland 
 Relativt lav andel med gammelskog tilgjengelig for hogst 

Strategier 

 Bidra til kompetanseheving og profesjonalisering for å øke produksjonen 
 Legge til rette for bedre og mer forutsigbar tilgang på tømmer til 

sagbruksproduksjon 
 Jobbe for bedre verdiskaping fra tynningstømmeret 
 Bidra til stabile rammebetingelser for skognæringa 
 Stimulere til å velge fornybare energiløsninger ved nybygg og renovering, slik at 

lokalt skogbruk og bioenergi styrkes  

Resultatmål 

 At avvirkinga i Finnmark har gått opp med 1 % pr år til 2020 
 At det er et stabilt bioenergimarked som forsynes med lokal flis og lokalt 

produsert ved  
 At flere sagbruk og trebedrifter har økt sitt volum av lokalproduserte 

treprodukter i Finnmark 
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Skog- og trenæringa i Finnmark høster primært 
av ressursene i barskogen. Hogst av furu bidrar pr 
1.januar 2015 med flis til 4 fjernvarmeanlegg i 
fylket. I tillegg skjer det en viss videreforedling av 
tømmer til trelast, villmarkspanel, laftetømmer, 
nisjeprodukter, og treindustri i mindre skala.   
 
Finnmark har 10 % av Norges skogareal. 26 % av 
Finnmark er skogkledt, i alt 12 500 km2. Av dette 
igjen er 3 750 km2 produktiv skog. Det er i 
hovedsak i barskogen i Sør-Varanger, Karasjok, 
Porsanger og Alta det foregår skogbruksaktivitet. 
Løvskogen brukes for det meste som vedressurs 
for lokalbefolkningen som har rett til å ta ut virke 
til eget bruk. Det skjer noe vedhogst for salg i 
enkelte kommuner.   
 
Finnmarkseiendommen (FeFo) eier 95 % av den 
produktive skogen i Finnmark, og er dermed en 
sentral aktør i skognæringa. I dag er det tre 
maskinlag som driver med maskinell tynning i 
Pasvik, Karasjok og i Alta. De tynner i barskogen 
på oppdrag for FeFo og virket selges hovedsakelig 
til flis til varmeanlegg i fylket.  
 
I dag hogges det ca. 10 000 m3 tømmer i 
barskogene i fylket per år. Dette er lavt sett i 
forhold til at tilveksten er på ca. 50 000 m3 per år. 
I bjørkeskogene er det et enda større sprik 
mellom tilvekst og uttak. Årlig uttak er 
ca. 10 000 m3 mens tilveksten er på 150 000 m3. 
P.t. er etterspørselen etter lauvtrevirke som 
brennved synkende, mens etterspørsel etter 
bartrær til trelast og energivirke er stigende. 
Således er det potensial for økt aktivitet i 
skogbruket i Finnmark. 
 
Skognæringa har relativt få aktører i dag og store 
geografiske avstander mellom fagmiljøene. Det er 
alt ca. 60 bedrifter tilknyttet skog- og trenæringa i 
fylket. Med så få aktører er det behov for å jobbe 
godt med kompetanseheving og utvikle 
samarbeidsarenaer. Finnmark Treforum er et 

skognæringsforum som består av skog- og 
trebedrifter i fylket. De jobber for å bedre 
samarbeidet mellom aktørene og for økt 
verdiskaping fra skogen. Dette vil være viktig å 
bygge videre på for å nå den overordnede 
målsettingen.  
 
Utviklingen i skogbruket har vært positiv over 
flere år, og det finnes et godt potensial for videre 
næringsutvikling og sysselsetting basert på 
skogressursen i Finnmark. Spesielt innen 
bioenergi og videreforedling av treprodukter 
finnes det muligheter. Det finnes i dag et marked 
for produkter fra småskala treproduksjon i fylket, 
som villmarkspanel, stolper, laftetømmer mm, 
men for lite av etterspørselen tilbys fra de lokale 
sagbrukene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



23 

23 
 

6 Bygdenæringer 

 
Foto: Arne Johanson 

 

Visjon Det skal være trivsel, bolyst og spennende arbeidsmuligheter i bygdene 
i Finnmark.  

Utfordringer 

 For lite fokus på marked 
 Mangelfull logistikk for distribusjon av lokale produkter 
 Vanskelig å få til langsiktige avtaler mellom tilbydere og mottakere av lærings- 

og omsorgsbaserte tjenester og Inn på tunet-tjenester. 

Strategier 

 Bidra til å øke markedskompetanse blant lokale produsenter 
 Arbeide for bedre distribusjonsløsninger 
 Arbeide for bedre opprinnelsesmerking av produkter fra Finnmark 
 Bidra til at Finnmark har stabile leverandører av lokal mat 
 Bidra til kvalitetssikring og forutsigbarhet i Inn på Tunet-tjenesten og lærings- 

og omsorgsbaserte tjenester 

Resultatmål 
 At det er mer lokalmat på menyene innen hotell- og restaurantbransjen 
 At mat- og opplevelsesprodukter fra Finnmark er godt kjent og tilgjengelig for 

kjøp hos forbrukerne 
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6.1 Bygdenæringer som tillegg 
til primærproduksjon 
 
Næringsaktivitet utenom tradisjonelt jord- eller 
skogbruk har tidligere blitt betegnet som 
tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer, 
andre næringer m.m. I landbruksmeldingen 
”Velkommen til bords” valgte regjeringen å 
benytte begrepet ”bygdenæringer” som 
fellesbetegnelse. Dette er videreført her. Det er 
økt interesse for nye næringsveier med basis i 
landbrukets og bygdenes ressurser. Dette kan 
bidra til flere inntekter og bedre lønnsomhet 
innenfor landbruket. 
 

6.2 Lokal mat – en viktig del av 
reiselivet 
 
I Finnmark er det lang tradisjon for å ta imot 
tilreisende som gjerne vil oppleve natur, kultur og 
mennesker. Det pågår en felles satsing i Nord-
Norge for å få til et løft for jordbruk og reindrift i 
arktiske strøk. Her står merkevare- og 
omdømmebygging sentralt. Det er samtidig viktig 
at Finnmark ivaretar og markedsfører sine 
naturlige konkurransefortrinn når det gjelder 
lokal mat. 
 
Fylket har flere gode produsenter som 
videreforedler egne råvarer og noen som 
videreforedler råvarer sanket i utmarka. Både 
lam, rein, storfe, bær, urter og andre vekster er å 
finne på markedet. Noen selger i nærmiljøet, 
mens andre selger over hele landet. En av de 
største utfordringene i dag er å få lokalt 
produserte varer inn hos matvarebutikker og 
restauranter. Det er også en utfordring for 
butikkene og restaurantene med små 
leverandører å ha stabile leveranser av råvarer. 
Mange råvarer er sesongavhengige og 
leverandørene er svært små med begrensede 
ressurser. 
 
Råvarene fra fylket holder høy kvalitet og har 
vunnet flere priser. Det er likevel fortsatt 
potensiale for videreutvikling av nisjeprodukter i 
tråd med etterspørselen fra markedet. I tillegg 
kan det bety større muligheter dersom 
produsentene blir enda flinkere til å se også 
reiselivet som et marked. Med  

små aktører er det viktig at en samarbeider for å 
nå ut til større og betalingsdyktige markeder.  
 

6.3 Inn på Tunet og lærings- og 
omsorgsbaserte tjenester  
 
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede 
velferdstjenester på gårdsbruk som skal gi 
mestring, utvikling og trivsel til flere 
brukergrupper og er knyttet opp til gården, livet 
og arbeidet der. Flere av tilbudene har 
forebyggende helsemessige effekter og kan bidra 
til økonomiske besparelser for kommunene i et 
langsiktig perspektiv.  I tillegg kan kommunene 
sikres lokale tilbud de ellers ikke ville hatt 
mulighet til å skape.  
 
Det er viktig å øke kompetansen hos kjøperne av 
inn på tunet-tjenester, med tanke på både nytte, 
effekt og kvalitet på tjenestene som etterspørres. 
Det finnes Inn på tunet-tilbud til alle 
aldersgrupper og det finnes tilbud som kan dekke 
mange ulike behov. Det forventes en økning i 
tjenestetyper og tilbud. Per januar 2014 var det 
19 godkjente Inn på tunet-gårder i Finnmark. 
Finnmark er dermed det fylket i Norge som har 
flest godkjente Inn på tunet-tilbud i forhold til 
antall gårdsbruk.  
 
Tilsvarende tilbud etter mønster fra Inn på tunet, 
er under etablering i reindrifta, jf. 
reindriftsavtalen 2012/2013. Dette tilbudet 
omtales i dag som lærings- og omsorgsbaserte 
tjenester i reindrifta. Tjenestetilbudet er knyttet 
til reindriften, livet og arbeidet der og skal gi 
mestring, utvikling og trivsel. Aktuelle 
tjenesteområder er oppvekst og opplæring, 
arbeidstrening og helse og omsorg. Tilbudene i 
reindrifta vil være årstidsbaserte. Pilotprosjekter 
er et av virkemidlene for å etablere denne typen 
tilbud i reindrifta. 
 
Inn på tunet og lærings- og omsorgsbaserte 
tjenester kan gi arbeidsplasser i bygdene og 
meningsfulle tilbud til mange brukergrupper. 
Dette er viktige tilbud både i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv og i forhold til 
samfunnsutvikling generelt. 
 
 
 



25 

25 
 

7 Oppfølging og organisering 
Ansvaret for gjennomføring av 
landbruksstrategiene ligger hos Finnmark 
fylkeskommune (FFK), kommuner, det øvrige 
RUP-partnerskapet, regionale 
næringsorganisasjoner og landbruket i Finnmark. 
Dialog, samarbeid og nettverksbygging i 
Finnmark, regionalt og nasjonalt vil være 
sentrale elementer for å få gjennomført 
strategiene. 

 

Finnmark fylkeskommune vil følge 
opp strategidokumentet ved å: 

- Påvirke de politiske rammebetingelsene 
for landbruk i Finnmark 

- Være arenaskaper og nettverksbygger 
- Arbeide for en rovviltforvaltning som er 

nærmest mulig bestandsmålet av bjørn, 
ulv, jerv, gaupe og kongeørn 

- Følge opp strategiene gjennom sitt 
etablerte nettverk mellom FFK, 
kommuner og øvrige myndigheter, 
næringsliv, fagbevegelse og andre 

- Arbeide videre med rekruttering til 
landbruket og tilgang til 
opplæringstilbud i tråd med næringens 
behov 

- Arbeide for å ivareta landbrukets 
infrastrukturbehov i Regional 
Transportplan 

 
 

RUP-partnerskapet vil følge opp 
strategidokumentet ved å: 
 

- Utarbeide relevante og aktuelle tiltak 
innenfor landbruket i RUP handlingsplan 

 
 
 

Kommuner og regionråd kan i tillegg 
følge opp strategiene bl.a. ved å: 
 

- Arbeide for god involvering av næringen 
ved utarbeidelse av areal- og 
reguleringsplaner 

- Arbeide for at omdisponering av matjord 
som hovedregel ikke skjer, men aktivt 
jobbe for at andre arealer enn dyrka og 
dyrkbar mark tas i bruk til boliger, 
samferdsel og industri 

- Utarbeide/rullere landbruksplaner i 
samarbeid med næring og 
fagorganisasjoner 

- Bidra til god dialog mellom jordbruk, 
reindrift og kommuner  
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Ordliste til landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 

Ammeku Ku som kun produserer melk til kalv.  

Barskog 

Furu, gran, sibirsk lerk, med flere. Av bartreslag som vokser i Finnmark er det mest 

furu. Det finnes også naturlig gran noen få plasser, i tillegg til en del plantefelt av gran 

og lerk. 

Besetning 
Husdyrene på en gård, sett under ett eller gruppen av en enkelt dyreart, 

storfebesetning, svinebesetning osv. Ofte brukes buskap i samme betydning. 

Bioenergi 
Biologisk materiale som treflis, pellets, briketter, halm etc. som nyttes til å lage 

varmeenergi. Bioenergi er fornybar i motsetning til fossil energi som olje og gass. 

Bygdenæringer 

Tidligere også kalt tilleggsnæringer, men i dag brukes begrepet bygdenæringer da det 

ikke alltid er snakk om tillegg, men hovednæring. Eksempler: videreforedling av egne 

råvarer, overnatting, servering, utleie av lokaler, omsorgs- og avlastningstilbud, 

gårdssag, vedsalg, leiekjøring m.m. 

Båsfjøs Tradisjonelt fjøs der kyrne er bundet på bås.  

Driftsbygning 
Bygning som står direkte i gårdsdriftens tjeneste med rom for avling, husdyr, fôr og 

maskiner. 

Dyrka jord Arealer der det dyrkes gras- eller kornavlinger. 

Dyrkbar jord 
Arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka 

jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. 

Familiejordbruk 
En gård eid og drevet av en familie, der hovedinntekten kommer fra gårdsdriften. Det 

meste av arbeidskraften på gårdsbruket står familien for selv. 

Familiens 

arbeidsfortjeneste 

Driftsoverskuddet fratrukket kalkulert rente av eiendelene i jordbruket og viser det 

familien har igjen for arbeidsinnsatsen i jordbruksvirksomheten. Beregnes bare for 

jordbruket.  

Gammelskog 
Skog som er utvokst og har nådd hogstmoden alder, i Finnmark er det ca. 150 år for 

furu. Tømmeret kan foredles til planker, bord, villmarkspanel og mye mer. 

Grovfôr 
Fôrmidler som beitegras, konservert gras (for eksempel rundballer eller silofôr), 

tørrhøy, m.m. 

Jordbruk 

Den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også 

om næringsgrenen som omfatter en eller flere av virksomhetene som naturlig knytter 

seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrbruk, og som tar sikte på å fremstille 

produkter fra plante- og dyreriket for å dekke menneskenes behov. 

Kulturlandskap 

Jordbrukets kulturlandskap defineres som arealene som er tydelig påvirket av 

menneskers ressursutnytting til matproduksjon, og omfatter arealer til dyrking, slått, 

beiting og annen mat- og fôrsanking, men ikke reindrift eller skogbruk. 

Kvotejakt 

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i 

naturmangfoldloven. Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og 

jegeren må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. På statsgrunn 

innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. 

Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. 

Landbruk 
Landbruket omfatter et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, 

skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser. 

Lisensfelling 

Lisensfelling er en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart 

kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. Jegeren må være registrert som 

lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen. 



[Skriv inn tekst] 
 

Løsdrift 

Type fjøs der dyrene kan bevege seg fritt mellom fôrbrett og liggeareal. Kan ha 

melkestall (for manuell melking) eller melkerobot. Fra og med 1.1.2024 skal alle kyr 

være i løsdrift. 

Maskinell tynning 
Når tynninga er maskinell betyr det at det hogges med hogstmaskin og at utkjøring 

foregår med lassbærer. 

Primærproduksjon Fremstilling av råvarer som melk, ull, kjøtt. 

Produktiv skog 
Skogareal som produserer minst 0,1 m3 per dekar per år. Brukes om areal som det er 

lønnsomt å drive skogbruk. 

Reinbeitedistrikt 

Et reinbeitedistrikt er i norsk reindriftsforvaltning et geografisk område hvor 

reindriftsutøvere kan drive reindrift. Det er 11 distrikter i Øst-Finnmark og 29 i Vest-

Finnmark (med Nord-Troms). 

Reinbeiteområde 

Reinbeiteområde, største forvaltningsenhet innenfor det samiske reindriftsområdet. 

Det er 6 reinbeiteområder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark (med Nord-Troms), Troms 

(omfatter også nordøstlige del av Nordland), Nordland, Nord-Trøndelag (omfatter også 

mindre deler av Sør-Trøndelag og Nordland), samt Sør-Trøndelag og Hedmark 

(omfatter også mindre deler av Nord-Trøndelag og Hedmark). 

Reindrift 
Den tradisjonelle reindrifta i Finnmark omfatter produksjon av råvarer i form av 

reinkjøtt og tilleggsprodukter, og videreforedling av råvarer. 

Reindriftsstyret 

Reindriftsstyret oppnevnes med hjemmel i reindriftsloven § 71, og er et offentlig 

forvaltningsorgan. Reindriftsstyret skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med 

hjemmel i reindriftsloven, og bidra til at myndighetene når de overordnede målene for 

reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. 

Siida En gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. 

Siidaandel 
Med siidaandel forstås en familiegruppe eller enkeltperson som er del av en siida. I Alt 

er det 385 siidaandeler i Finnmark. 

Skadefelling 

Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv 

for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i 

naturmangfoldloven § 18, punkt b. 

Skogbruk 
Skogbruk, pleie og hogst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Skogbruk er 

også betegnelse på næringen som utnytter skogen økonomisk. 

Storfe 
Tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon 

av melk og kjøtt. 

Tilvekst 
Betegnelse på volumøkning for et tre eller et skogbestand som følger av 

treets/bestandets vekst. Tilvekst måles i m3 per arealenhet per år. 

Tynning 

Tynning betyr at man hogger ca. 1/3 av volumet i skogen slik at gjenstående trær får 

økt vekst og bedre kvalitet. Det som tynnes kjøres ut av skogen og foredles til for 

eksempel til bioenergi. 

Tynningsskog Skog som er 40-60 år gammel og som står for tett. 

Tynningstømmer Tømmer fra tynningsskog. 

Årsku Ei ku med 365 fôrdager etter første kalving. 
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