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1.  Forord 

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utarbeide Regionalt 

Næringsprogram for landbruket i Finnmark i samarbeid med partnerskapet i fylket.  

Næringsprogrammet fastsettes etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og 

Norges Bonde- og Småbrukarlag. 

Næringsprogrammet er ved siden av Miljøprogram og Skog- og klimaprogram for Finnmark 

et delprogram under Regionalt Bygdeutviklingsprogram. Det er et strategidokument, og skal 

være førende for bruk av bygdeutviklingsmidler som forvaltes av Fylkesmannen og 

Innovasjon Norge. Programmet skal synliggjøre de prioriteringene vi gjør i landbruket i 

Finnmark, og bidra til en samlet og helhetlig virkemiddelbruk.  

Samarbeidspartnere i prosessen har vært faglagene, Innovasjon Norge, Finnmark 

Fylkeskommune, kommunene, Sametinget og Tana videregående skole og Finnmark 

treforum. 

Overordnet dokument er Melding til Stortinget nr 9 om Landbruks- og matpolitikken. En 

hovedmålsetting i landbrukspolitikken er å øke matproduksjonen i Norge med 20 % innen 

2030, i takt med forventet befolkningsøkning. Det er behov for å øke matproduksjonen i 

verden med 70 % innen 2050. Finnmarks andel av dyrka jord er liten i global sammenheng, 

men kan bli avgjørende for oss som bor her. Vi må ta vår del av ansvaret for 

matproduksjonene i et uforutsigbart verdenssamfunn. Det betyr at vi må ta best mulig vare 

på ressursene vi har, og disponere jord, utmark, bygninger, dyr og mennesker på en fornuftig 

måte.  

Programmet skal ha funksjon som en strategi for utvikling av landbruk og bygdenæringer i 

Finnmark. I tillegg til programmet vil det bli laget årlige tiltaksplaner som angir mer konkret 

hva som skal gjøres. Etter et klart ønske fra fagmiljøet har vi forsøkt å utarbeide et oversiktlig 

og lettlest dokument. Programmet er 4-årig og skal rulleres høsten 2016. 

1.2 2013  

Torhild Gjølme 

Landbruksdirektør 
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2.  Innledning 

Landbruket bidrar til sysselsetning og bosetting i distriktene, og er en viktig bærer av kultur 

og tradisjon både i samisk, finsk/kvensk og norsk kultur. Folk i Finnmark har drevet med 

næringskombinasjoner og mangesysleri i alle tider. De fleste gårdbrukere driver også i dag 

med flere tilleggsnæringer, og fyller på denne måten en rekke funksjoner i bygdesamfunnet. 

Jordbruket i Finnmark har så lenge det har eksistert vært en svært viktig næringsvei, i 

kombinasjon med de andre primærnæringene fiske, reindrift og utmark. Spesielt i tider da 

fisket slo feil var produktene fra jordbruket av uvurderlig betydning for å holde folk med mat.   

De tidligste sporene etter husdyrhold kan etter arkeologiske funn å dømme dateres til 1300-

tallet, og den første skriftlige kilden som beskriver fehold i Finnmark er italieneren Francesco 

Negri på midten av 1600-tallet av. Andre kilder sier at folketallet i Finnmark rundt år 1800 var 

ca 6 500. Dyretallet var på ca 2 000 kyr, 5 000-6 000 sau, 1 000-2 000 geiter, 100 griser og 60-

70 000 rein.  

Det sies at Finnmark ikke er et fylke for amatører. Den korte vekstsesongen gir oss både 

utfordringer og fortrinn. For oss betyr det mye å være selvstendige og selvhjulpne, - det å 

kunne produsere mat lokalt representerer en trygghet.  Vi produserer mat på en miljøvennlig 

måte i et arktisk klima, med minimal bruk av sprøytemidler. I tillegg har vi friske bestander av 

husdyr og planter, og vi har med vår geografiske beliggenhet gode muligheter til å verne oss 

mot epidemier som til tider bryter ut rundt i verden.   

Rammebetingelsene legger til en viss grad til rette for å øke primærproduksjonen i 

landbruket. I tillegg har vi mulighet til å øke verdiskapingen ved videreforedling av varer og 

tjenester. Oppsving i reiselivet både sommer og vinter, og en ny generasjon forbrukere i et 

moderne samfunn, er med på å skape nye vekstmuligheter. Rundt i fylket er det mye 

spennende på gang, og vi har allerede flere produsenter og produkter som gjør seg 

bemerket i markedet.  

Primærlandbruket danner basisen for landbruksbasert næringsutvikling i Finnmark. I dag har 

vi 321 aktive gårdsbruk: 122 med melkeproduksjon og 128 med sau, et bruk med 

eggproduksjon, og noen spesialisert på storfekjøtt og svin. I tillegg er hest et viktig 

kontaktpunkt mellom jordbruket, ungdom og publikum, som bidrar til rekruttering og 

aktivitet.  

Gårdbrukerne i Finnmark stiller sterkt i konkurranse med gårdbrukere i resten av Norge, både 

på kvalitet og kvantitet på maten som produseres. Størrelsen på gårdsbrukene i Finnmark er 

også over landsgjennomsnittet. Vi er stolte av alt det positive landbruket står for i Finnmark, - 

ikke bare i tørre tall, men i verdiskapning til glede og nytte både for folk som bor her og 

besøkende. 
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3.  Hovedmål  

Finnmark skal ha 20 % økning i landbruksproduksjonen innen 2030 

4.  Fokusområder  
a. Nye krefter inn i landbruket 

b. Kunnskap gir lønnsomhet og trivsel 

c. Landbruket har et godt omdømme  

d. Mer melk fra Finnmark 

e. Gode beiter og godt grovfôr gir arktisk kvalitetskjøtt 

f. Et solid landbruk krever moderne driftsbygninger 

g. Ta vare på jorda, drive jorda    

h. Lam produsert på Finnmarks rike utmarksressurser 

i. Finnmark – best i verden på arktisk landbruk 

j. Inn på tunet gir arbeidsplasser i bygdene og meningsfylte tilbud til mange 

brukergrupper 

k. Gode opplevelser i det arktiske landbruket  

l. Hogst og foredling i Finnmarksskogen 

(Rekkefølgen er ikke prioritert) 
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a. Nye krefter inn i landbruket 

Hva vil vi: Vi vil gi flere, og spesielt ungdom, mulighet til å drive med jordbruk og 

bygdenæring i Finnmark. 

Gjennomsnittsalderen på gårdbrukerne i Finnmark er nå på 51 år. I 2000 var 

gjennomsnittsalderen 49 år. Andelen gårdbrukere under 40 år blir stadig lavere, og andelen 

gårdbrukere over 60 år blir større.  For at vi skal kunne holde antall gårdsbruk på dagens nivå, 

må det begynne minst like mange gårdbrukere som det slutter. 

 Ungdom som overtar gårdsbruk fra familien, eller kjøper gårdsbruk, er ofte i aldersgruppen 

30 – 40 år, og i mange tilfeller også eldre. Et fortrinn for disse kan være at de har tatt 

utdannelse, at de har erfaring fra annet arbeidsliv, er bevisst på hva de går inn i og har planer 

med drifta.  

Vi ønsker at flere ungdom og unge voksne skal begynne med landbruk i Finnmark. For at vi 

skal få til dette må flere få vite om de spennende mulighetene som finnes i landbruket. Det 

må også være lønnsomt å drive med landbruk, og det bør være et godt faglig og sosialt miljø 

lokalt og i fylket.  

              Antall gårdsbruk 1969 – 2012 

  1969 1979 1989 2000 2010 2012  

Antall gårdsbruk i Finnmark 3 040 1 670 806 605 361 321  

Antall gårdsbruk Norge        

 

Gjennomsnittsalder gårdbrukere pr. kommune, år 

Kommune Snittalder, år 

Vadsø 48 

Sør-Varanger 48 

Lebesby 48,5 

Tana 49 

Karasjok 50,5 

Alta 50,5 

Hasvik 53,5 

Porsanger 54 

Berlevåg 54 

Kvalsund 54,5 

Nesseby 55 

Kautokeino 56 

Hasvik 58 

Vardø 61 

Gamvik 65,5 

Finnmark, hele fylket 51 

Norge Ca 50 
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Sjekkpunkter 

 I 2016 skal det være like mange gårdbrukere som i 2012 

 Det har vært 5 generasjonsskifter og 2 nyetablerte gårdsbruk hvert år 

 

b. Kunnskap gir lønnsomhet og trivsel  

Hva vil vi?  Vi vil skape et godt og mangfoldig tilbud om utdanning, kurs og veiledning. 

Fagskoler, kurs, veiledning og studieturer er viktige kilder til kunnskap. I tillegg er det 

avgjørende med gode fagmiljø i bygder, kommuner og i fylket, der vi som driver med 

landbruk og næringsutvikling kan dra nytte av hverandres erfaringer og ha et godt faglig 

fellesskap.  

 I Finnmark har vi kun en videregående skole som tilbyr landbruk og naturbruk som fag. Det 

er svært viktig at vi har en skole i fylket som kan være et kompetansesenter og gi ung og 

voksen ungdom og aktive gårdbrukere gode kunnskaper om å drive med landbruk i et arktisk 

klima. 

Veiledningsapparatet i landbruket Finnmark består av få personer. Flere kommuner har bygd 

ned sitt tilbud innen landbruk de siste 20 årene. Kommunene utfører hovedsaklig 

forvaltningsoppgaver og tilbyr i mindre grad tjenester knyttet til utvikling innen landbruket.  

Geografien i Finnmark er utfordrende, med lange avstander både internt i fylket og til 

fagmiljø og instanser i Sør-Norge. Dette gjør at det koster en god del mer både å arrangere 

og delta på kurs og seminarer i Finnmark enn i andre deler av landet. 

Hva skal til:  

 Landbruk må være lønnsomt 

 Landbruket som framtidig arbeidsplass framsnakkes 

 Det er god mulighet til å ta landbruksutdanning i Finnmark 

 Vi må vise hvilke spennende karrieremuligheter som finnes 

 Det finnes gode tilbud om veiledning for ungdom som vil begynne med jordbruk og 

bygdenæringer 

 Veiledningstilbudene som finnes må bli bedre kjent 

 Terskelen for å begynne med jordbruk må bli lavere 

 Terskelen for å selge gårdsbruk må bli lavere 

 Kommunens rolle som førstelinjetjeneste styrkes 
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Hva skal til? 

 Opprettholde og videreutvikle Tana videregående skole. 

 Et mer mangfoldig tilbud om veiledning, kurs og utdanning i nærmiljø. 

 Gode tilbud om desentralisert utdanning 

 Kunnskap skal gi mulighet til å drive lønnsomt jordbruk 

 Flere vil benytte seg av tilbudene 

 Barn, unge og folk flest må få vite mer om utdanning og karrieremuligheter innenfor 

landbruk 

 Forskings- og utviklingsmiljøene må utveksle mer kunnskap med produsentmiljøene 

 Bedre formidling av erfaringer og kunnskap etter prosjekt, studieturer o.l 

 Videreutvikle traineeordninga for landbruket og sikre videreføring av ordninga 

Sjekkpunkter 2016 

 Vi har en levedyktig videregående skole i landbruk og naturbruk. 

 Det finnes rikelig med tilbud om kurs og kompetanseheving 

 Det er høy deltakelse på kurs og utdanningstilbud 

 

c. Landbruket har et godt omdømme  

Hva vil vi? Vi vil vise at det er trivsel, bolyst og spennende jobbmuligheter i landbruket 

og bygdene. 

Noen er født og oppvokst på gård, og velger å overta gården etter foreldrene, og drive den, 

og utvikle den videre. Andre igjen er oppvokst i byen og har en drøm om et liv på landet, der 

det er mindre trafikk, renere luft, der folk har bedre tid til hverandre, og der en kan leve nær 

naturen og drive med dyr og planter, enten som hobby eller levevei.  

Å kunne være sin egen herre nevnes av mange som en årsak til at de har valgt å bli 

gårdbruker. Livet som bonde er ikke fritt for utfordringer, - dyrestell, plantedyrking, maskiner 

og redskaper, og økonomi og mange flere fagområder du må skaffe deg kunnskap om for å 

få til en lønnsom drift. Du må også være en god bedriftsleder, spesielt om du skal ha ansatte 

på gården.  

Det å være gårdbruker kan være hardt arbeid, men det har også mange fordeler for de som 

vet å sette pris på det privilegiet det kan være å styre sin egen arbeidsdag! Du får arbeide 

selvstendig, og møter mange spennende utfordringer i hverdagen. Du får også følge plante- 

og dyrelivet på nært hold, og får erfare mange sider av livet.  

Det finnes mange spennende yrker i landbruket foruten det å være gårdbruker! Det trengs 

lærere, veiledere og andre fagpersoner i kommune og fylke, og i den private 
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veiledningstjenesten, avløsere, veterinærer, økonomirådgivere. Tine, Nortura og andre 

samvirkeorganisasjoner trenger rådgivere og ledere. I tillegg gir faglagene muligheter for 

spennende verv. Landbruket gir også mange muligheter til å drive med bydenæringer i 

tilknytning til landbrukseiendom og gårdsdrift, for eksempel Inn på tunet, bygdeservice, 

reiseliv og opplevelser med mer. 

I Finnmark har vi mye bynært landbruk, med de mulighetene og utfordringene som det gir. Et 

aktivt jordbruk og skogbruk må til for at kulturlandskapet skal være åpent og tilgjengelig, og 

ikke gro igjen med kratt og ugras. Skal man bo i kulturlandskapet må man akseptere at det til 

tider er lukt og lyd fra dyr, maskiner og husdyrgjødsel.  

Landbruket i Finnmark kan drives på en miljøvennlig måte. Vi produserer mat i et kjølig klima, 

med lite bruk av sprøytemidler og forsvarlig bruk av kunstgjødsel. Sau og lam beiter i den 

ville Finnmarksnaturen. Dette gir en egen smak og kvalitet på maten vi produserer. God mat 

og gode opplevelser er noe vi i Finnmark kan tilby gjester både fra nabobygda og fra den 

store verden!  

Det er viktig å vise frem alle verdiene landbruket og bygdene i Finnmark står for, slik at alle 

kan få være med å ta del i godene, enten som besøkende, eller som tilflytter. 

Hva skal til? 

 Vi er flinke til å skryte og vise frem verdiene i landbruket 

 Folk flest har bedre kunnskap om landbruk 

 Det gode livet i levende bygder vises frem og viser at folk trives 

 Vi  kan vise at landbruket i Finnmark produserer miljøgoder og driver miljøvennlig 

 Særegen arktisk kvalitetsmat knyttet sammen med gode matopplevelser gir oss et 

godt rennomè 

 Bedre opprinnelsesmerking av produkter fra Finnmark 

 Vi tar folk med på gode opplevelser i kulturlandskapet 

 Vi vil vise at gårdbrukeren har viktige funksjoner i lokalsamfunnet, som bedriftseier, 

entreprenør, produsent, servicetilbyder mm. 

 Bruke media for å formidle det gode liv på landet 

 

Sjekkpunkter 2016 

 Folk flest vet at vi har et aktivt og viktig landbruk i Finnmark, og verdsetter det 

 Positive oppslag i media 2 x pr måned 
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d. Mer melk fra Finnmark 

Hva vil vi: Vi vil produsere mer melk i Finnmark.  

Melk er viktig i Finnmark. Ifølge NILF utgjør melkeproduksjonen ca 70 % av verdiskapingen i 

landbruket i fylket vårt. Melkeproduksjonen bidrar også til verdiskaping ved fylkets to 

meierier.  

I Finnmark er vi gode til å produsere melk. Vi har god melkekvalitet og kyrne melker bra. De 

senere årene har vi fått økte melkekvoter til fylket og fremover har vi utviklingsmuligheter, 

når det gjelder å produsere en større del av kvotene. Et mål må være å produsere mer av den 

totale kvoten fylket har. Vi kan være godt i gang; - 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 vi har tilstrekkelig med jord for å 

produsere gras til dyra. Derfor er det viktig at vi tar vare på dyrka og dyrkbar jord, slik at vi 

har jordbruksarealer i fremtida. Vi kan også drive arealene enda bedre slik at vi får mer ut av 

hver dekar. 

Vi trenger også å modernisere flere fjøs for å kunne holde produksjonen oppe i fremtida. En 

målsetning er at vi skal øke melkeproduksjonen i fylket til 22 mill. liter pr år innen utgangen 

av 2017. For å få til dette må vi 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. 

Antall melkebruk, kvoter, leveranser og gjennomsnittstall 

 2000 2003 2005 2011 2012 

Melkebruk, stk. 225 193 185 129 122 

Melkekyr, totalt pr 

1.1. 

3561 3 217 3 008 2 840 2 800 

Melkekvote, liter 21 292 352 19 418 710 19 516 328 22 955 660 24 592 128 

Melkeleveranser, liter 23,8 mill 18,6 mill 18,3 mill 18,7 mill 19,3 mill 

Gjennomsnittlig 

kvote/bruk 

94 633 99 824 105 494 177 950 201 575 

Gjennomsnittlig 

prod./bruk 

105 778 94 416 98 919 144 961 158 197 

Kilde: Statens landbruksforvaltning og TINE Nord 
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Hva skal til? 

 Effektiv utnytting av ressursene på hvert gårdsbruk 

 God tilgang på jord og god arrondering  

 Effektiv bruk av areal, og bedre grovfôrproduksjon med fokus på kvalitet 

 Bedre kvotefylling og formidling av produksjonsdyr 

 En aktiv veiledningstjeneste med høy kvalitet og nærhet til brukerne 

 Fokus på bonden som bedriftsleder 

 Flere gårdsbruk gjennomfører gode generasjonsskifter 

 Flere nyetableringer 

 God tilgang på avløsere og fagarbeidere 

 Større fokus på melkekvalitet 

 

Sjekkpunkter 2016 

 Det leveres 22 mill. liter melk  

 Vi har hatt 8 bruksutbygginger pr år i perioden 

 Vi har 2 meierier med full kapasitetsutnyttelse basert på melk fra Finnmark 

 

 

e. Gode beiter og godt grovfôr gir arktisk kvalitetskjøtt 

Hva vil vi: Vi vil produsere mer kjøtt med høy kvalitet, basert på Finnmarks ressurser.  

Vi har gode naturgitte forutsetninger for å produsere kjøtt fra sau og storfe i Finnmark. Det 

har vært en nedgang i antall storfe, og dermed har den totale kjøttproduksjonen blitt lavere.  

Vi har mye å gå på når det gjelder å få til økte vekter på de dyra som skal slaktes. Det ligger 

et stort potensial i å få til oppfôring av flere av kalvene som fødes i Finnmark.  Vi vil derfor 

arbeide for å få til en god og stabil omsetning av fôringsdyr. Vi må også få noen flere 

gårdsbruk som kan fôre frem oksekalvene til mer riktig slaktemoden størrelse. 

 Saueholdet i Finnmark er det grunn til å være stolt av. Besetningene våre ligger helt i 

norgestoppen og produserer store og kjøttfulle lam.  

 I tillegg er det en god del som satser på den mer ekstensive villsauen og produserer lokale 

produkter av disse. Dette tyder på at vi har svært dyktige sauebønder og førsteklasses 

utmarksbeiter.  

Dessverre har antallet sauebønder og antallet sauer blitt betydelig redusert siden år 2000. Vi 

vil arbeide for å øke antallet vinterfôra sau med 10 % i løpet av programperioden. 
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Antall brukere med storfe og sau og antall dyr 2000 - 2012 

 2000 2005 2010 2012 Endring 
2000 - 2012 

Antall bruk med storfe 229 209 159 138 -40 % 

Storfe 8 429 7 969 7 586 7 109 -16 % 

Ammeku 21 67 92 85 +300 % 

Antall sauebruk 234 162 127 128 -45 % 

Vinterfôra sau 13 223 11 779 10 951 10 759 -19 % 

Kilde: Statens landbruksforvaltning 

Slakt av sau og storfe 

Kilde: Statens landbruksforvaltning 

*Slaktekvantum pr dyreslag eksklusiv retur/leieslakt i Finnmark 

Hva skal til? 

 Kalver født i Finnmark må fôres opp til slakt i fylket 

 Bedre livdyrformidling 

 Fokus på kvalitet og lønnsomhet i kjøttproduksjonen 

 Kartlegging av areal til grovfor og beite  

 Fokus på bedre grovfôrproduksjon 

 Minimale tap av sau og lam til rovvilt  

 Samarbeid mellom partnerskapet, samvirket og fagorganisasjonene  

 Et sterkt miljø innen ammeku og storfeproduksjon  

 Utvikle og styrke fagmiljøet innenfor saueproduksjon 

 2000 2005 2010 2011 Endring  

2000 - 2011 

Storfe, tonn 659 605 608 545 -17 % 

Storfe, antall slakt 3 346 2 557 2 793 2 649 -21 % 

Sau og lam, tonn 229 255 247 229  

Sau og lam, antall slakt 11 437 12 664 12 011 11 148 -3 % 

Gris, tonn 237 200 133 95 -60 % 

Gris, antall slakt 3 096 2 737 1 764 1 232 -60 % 
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 Gode veiledningstilbud og høy kompetanse 

Sjekkpunkter 2016 

 Det er etablert 3 nye storfeprodusenter pr år 

 Det er etablert 3 nye saueprodusenter pr år 

 Antall vinterfora sau er økt med 10 % 

 

f. Et solid landbruk krever moderne driftsbygninger 

Hva vil vi: Vi vil ha moderne driftsbygninger for å kunne produsere melk og kjøtt i 

fremtida. 

Vi trenger flere moderne driftsbygninger i Finnmark.  Det er betydelig dyrere å bygge fjøs i 

Finnmark enn i resten av landet. Prisene ligger mellom 30 og 40 % høyere enn f. eks i 

Trøndelag. Dette gjør at det kan være mer utfordrende å forsvare økonomien i en utbygging 

i Finnmark. Selv om tilskuddsandelen er høyere enn i andre fylker, er dette ikke alltid nok til å 

kompensere for økte kostnader.  

Behovet for modernisering er aller størst i melkeproduksjonen. Hvis vi skal nå målsetningen 

om å øke melkeproduksjonen til 22 mill liter innen år 2017 vil det være behov for 8 

bruksutbygginger hvert år.  Prisen pr. kuplass i Finnmark er beregnet til ca kr 200 000,-.   

Modernisering er ikke minst viktig for å oppnå best mulig dyrevelferd og gode arbeidsmiljø. 

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 vil bygge ut, og 14 % har bygd ut de siste årene. 

Svineproduksjonen og fjørfeproduksjonen er relativt liten i Finnmark. Disse produksjonene 

representerer allikevel en bredde og et mangfold som vi ønsker å ha i vårt fylke. 

Svineproduksjonen er av betydning for slakterivirksomheten i Finnmark. Selv en liten økning i 

svineproduksjonen vil ha vesentlig betydning for å få til en jevn slakteaktivitet gjennom året 

til Finnmarks eneste slakteri. Gode investeringssaker innen de kraftfôrkrevende 

husdyrproduksjonene kan vurderes med tanke på tilskudd og lån til investeringer, men det 

bør ikke legges opp til nyetableringer. 

I enkelte områder er det også lite ledig grovfôrareal å basere produksjonen på, og 

kraftfôrkrevende produksjoner kan være et godt alternativ for enkelte.  



Næringsprogram for landbruket i Finnmark 2013 – 2016 v/Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen 

 

14 

 

I Finnmark har vi i 2013 ca 320 gårdsbruk i drift, store og små. De små brukene utgjør en like 

viktig del av fagmiljøet som de store, og produserer viktige miljøgoder. Vi er avhengig av en 

variert bruksstruktur der vi sikrer en fremtid også for disse brukene.   

Antall bruk som har investert i driftsbygning til husdyr 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 

Melk 8 6 5 5 9 6 6 45 

Sau  3 4 4 2 3 2 3 21 

Storfe   3     3 

Svin 1  1   1  3 

Høns     1   1 

Annet    1    1 

Generasjonsskifte melk 3 2 3 1   1 10 

Generasjonsskifte sau 1 2 1 1    5 

Generasjonsskifte storfe 1  1     2 

Sum 17 14 18 10 13 9 11 92 

Oversikten gjelder kun førstegangsprosjekt, ikke tilleggsfinansiering 

Kilde: Innovasjon Norge 

Hva skal til? 

 Gode fagmiljø og nettverk innen bruksutbygging 

 En god byggeprosess med dyktige rådgivere innen økonomi, driftsplanlegging 

og byggteknisk planlegging 

 Høy kompetanse hos byggherre, planlegger og entreprenør  

 Gårdbrukere og nyetablerere trenger god oppfølging og et solid 

kunnskapsgrunnlag i oppstart og gjennomføring av byggeprosessen  

 Gårdbrukerne må ha økonomi til å bygge nytt, og utvide og fornye eldre 

driftsbygninger.  

 Gode og rimelige bygningsløsninger 

 Gode finansieringsordninger og tilstrekkelig med tilskuddsmidler  

 Fokus på god gårdsdrift også i byggeprosessen 

Sjekkpunkter 2016 

 Det er bygd 20 nye driftsbygninger, og 30 er modernisert i perioden  
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g. Ta vare på jorda, drive jorda 

Hva vil vi: Vi vil at dyrka arealer skal være i drift, at jordbruksarealer tas vare på til 

fremtidig matproduksjon, og ikke omdisponeres til andre formål.  

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 % dyrka 

og 1,14 % mulig å dyrke, og 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 husdyra.  

I Finnmark ønsker vi at omdisponeringen av dyrka jord skal holdes på et minimum.  I tillegg 

ønsker vi gode arealplaner i kommunene, med en god sortering mellom områder til landbruk 

og til bolig, og industri og andre formål, slik at en unngår interessemotsetninger som kan 

være til hinder for den daglige drifta i jordbruket.  

Det moderne landbruket spiller en hovedrolle i kulturlandskapet, og har ikke bare en 

produksjonsverdi, men også en estetisk verdi og en biologisk verdi. Det er mange arter av 

planter og dyr som har sitt hjem i jordbrukslandskapet.  

En del areal i Finnmark er ute av drift og gror igjen. Dette kan være arealer som ligger avsides 

til, er små, eller trenger grøfting og omfattende oppgradering. Mye av denne jorda er 

tilknyttet nedlagte gårdsbruk, og gjerne eid i sameie.  Det er ofte ikke attraktivt for nabobruk 

å ta i bruk jorda fordi det koster mye å sette den i stand. Det er i utgangspunktet driveplikt 

på all dyrka jord. Vi ønsker å finne løsninger slik at driveplikten kan oppfylles i større grad 

enn i dag.   

Jordbruksareal, fulldyrka jord og bruksstørrelse i Finnmark 

År 2000 2005 2010 

 

2012 Endring 

2000 - 2012 

Jordbruksareal i drift, dekar* 

Finnmark 106 440 99 131 93 950 95 440 -10 % 

Landet 10 308 914 10 254 575  10 019 349 9 909 583 -4 % 

Fulldyrka jord, antall dekar  

Finnmark 82 469 79 697 79 051 79 589 -3,4 % 

Landet 4 814 339 4 826 681 4 750 754 4 726 214 -1,8 % 

Gjennomsnittlig bruksstørrelse, dekar 

Finnmark 176 239 260 297 +69 % 
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Landet 159 201 219 226 +42 % 

 

Hva skal til? 

 Fagorganisasjoner og gårdbrukere må være aktive i planprosessene i 

kommunene og synliggjøre landbrukets arealbehov. 

 Kommunen og andre planmyndigheter må være bevisst verdien av jorda som 

ressurs i samfunnet, og ta sin del av ansvaret for å sikre arealer til 

matproduksjon  

 Kommunene er restriktive ift. deling og omdisponering av landbruksarealer  

 Bedre oppfølging av bo- og driveplikten 

 God kartlegging og formidling av ledig jord som gir bedre mulighet til å kjøpe 

og drive jord  

 Flere tar i bruk gjengrodde arealer til slått eller beite 

 Det er lønnsomt å drive jordbruk 

 Fylkesmannen foretar kontroll av vedtak etter Jordlova  § 9 og § 12 i minst en 

kommune hvert år. 

 En konferanse med tema innenfor jordvern og jordas verdi 

Sjekkpunkter 2016 

 Det har vært en økning på 3000 da (2,5 %) fulldyrka jord i drift  

 Omdisponering av jordbruksareal er minimal 

 Alle gårdsbruk har nok jordbruksareal 

 Vi har et velholdt jordbrukslandskap, også i bygder med liten jordbruksaktivitet 

 Det er lite arealkonflikter i byer og bygder 

 Det er laget kommunale nydyrkingsplaner for de områder hvor det er behov for mer     

jordbruksareal 

 

 

 

h. Lam produsert på Finnmarks rike utmarksressurser 

Hva vil vi? Vi vil ha minimale tap av sau og lam til rovvilt i Finnmark. 
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 Landbruket i Finnmark er i hovedsak basert på husdyrhold. Disse produksjonene har vi 

gode muligheter til å lykkes med i vårt kjølige klima. Husdyr på beite bidrar til å holde 

kulturlandskapet i hevd. Ved siden av rein er sau det viktigste beitedyret her hos oss. 

Lammeproduksjonen foregår i hovedsak ved å utnytte de naturgitte gras- og 

planteressursene som finnes i utmarka. 

Kvaliteten på finnmarkslam er i toppsjiktet. Slakteresultater og forsøk dokumenterer at 

lammene våre skårer høyt på indikatorer som god tilvekst, bra kjøttfylde, gode 

smaksegenskaper og gunstig fettsyresammensetning.  Årsaken er utnyttelsen av 

førsteklasses utmarksbeiter kombinert med langsiktig avlsarbeid og dyktige 

sauebønder. 

De siste 15 årene har antall sau og lam drept av rovvilt økt betydelig. Rovvilt-tap har 

medført at drifta på svært mange sauebruk har blitt lagt ned. I 5-6 bygder i fylket, der 

det tidligere var et aktivt og levende sauehold, er det i dag ingen sauebruk igjen.  Den 

psykiske og økonomiske belastningen forbundet med tap av dyr på beite har blitt for 

stor.   

Forvaltningsplanen for rovvilt legger til rette for at rovvilt og sau skal være prioritert i 

ulike områder, men det er også en del områder som er sammenfallende med 

målsettinger om både rovvilt og beitedyr. Dette er utfordrende rammebetingelser og 

må håndteres gjennom ulike tiltak.  

Tapstallene er urovekkende høye i enkelte områder, og rammer enkeltbruk i langt 

større grad enn statistikken gir inntrykk av. Kvotestørrelse til lisensfelling av jerv, gaupe 

og bjørn er ikke en begrensende faktor, men det må arbeides videre med å få til bedre 

jaktresultater og andre effektive forebyggende tiltak. Vi ønsker å redusere rovviltskader 

på sau og lam til et minimum, slik at vi fortsatt kan bruke utmarksbeitene våre til 

kortreist kjøttproduksjon. 

Totalt tap av sau og lam i % 

 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Finnmark 4,8 6,8 6,5 6,1 9,5 10,7 9,9 8,2 

Troms 5,0 7,5 7,0 6,7 10,2 9,1 10,5 7,5 

Landet 3,8 5,7 5,9 5,7 8,8 7,7 8,1 5,7 

 Opplysninger fra organisert beitebruk (OBB) 
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Hva skal til? 

 Beitekartlegging i flere områder 

 Det skal ikke være fast rovvilt i områder som er forbeholdt beitedyr (B-områder) 

 Et godt samarbeid mellom gårdbrukerne og den offentlige forvaltningen 

 Det skal være attraktivt å bli sauebonde 

 Det skal være lønnsomt å drive med sau 

 Ta i bruk flere beiteområder, særlig i kystområder. 

 Beiteområder merkes av i kommuneplanens arealdel 

 Effektiv beredskapsregistrering, beredskap mot rovvilttap, og uttak av skadedyr 

 Effektivisere tiltak som tidlig nedsanking, radiomerking, finne nye beiteområder 

 Økt forståelse for beitenæringens bruk av utmarka 

Sjekkpunkter 2016 

 Ingen gårdsbruk legger ned drifta på grunn av rovvilttap 

 

i. Finnmark – best i verden på arktisk landbruk 

Hva vil vi? Vi vil bruke de utmerkede arktiske råvarene til å skape nye, attraktive 

produkter. 

Klimaet her i nord gir oss utfordringer, men gir også helt spesielle fortrinn. Forskningen kan 

dokumentere at en kort og hektisk vekstsesong med mye lys og lite varme gir en utmerket 

og særegen kvalitet og smak på råvarene vi produserer.  

I Finnmark kan vi produsere melk og kjøtt, poteter, bær og grønnsaker på en måte som tar 

hensyn til miljø og klima. Dyrka areal er for det meste eng til slått og beite, ligger relativt 

spredt, og utgjør liten forurensningsfare. Det er lite skadedyr og sykdommer på planter og 

dyr her i nord. Vi bruker svært lite sprøytemidler, og kunstgjødsel i forsvarlige mengder. 

I tillegg har vi et spennende mangfold av kultur og tradisjon gjennom hele den langstrakte 

landsdelen. Vi vil produsere enestående råvarer og videreforedle disse på en måte som 

gjenspeiler Finnmarks enestående kvalitet, kultur og tradisjon.  

Det ligger et stort potensial i å skape nye produkter gjennom foredling av råvarer produsert i 

Finnmark. Arktiske råvarer produsert i Finnmark er et utmerket utgangspunkt for å 

videreforedle og skape attraktive produkter. 

Finnmark har etablert et godt samarbeid med Nordland og Troms for å ta i bruk de 

mulighetene som ligger i arktisk landbruk fulgt opp av den nasjonale satsingen på arktisk 

landbruk. Dette samarbeidet kan gi oss fordeler både på det lokale, nasjonale og 
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internasjonale markedet. Vi har mange dyktige lokale videreforedlere med et bredt spekter av 

produkter. Flere av disse har utmerket seg i konkurranse i nasjonal sammenheng, og det kan 

vi gjerne være stolte over. 

Hva skal til? 

 Et godt samarbeid i Nord-Norge 

 Vi må bli flinke til å vise frem de gode råvarene og produktene vi har 

 Vi vil vise at landbruket i Finnmark drives i rene omgivelser med hensyn til miljø og 

klima 

 Vi må utnytte og være bevisst på våre konkurransefortrinn 

 Tillit hos forbrukerne 

 Flere etableringer innen videreforedling av lokale råvarer 

 Velfungerende og fleksible distribusjons- og markedsføringsledd 

 Butikk- restaurant og hotellnæringen må ta inn lokale produkter  

 Satsing på kvalitet i alle ledd av produksjonen 

 Et høyt kompetansenivå hos aktørene fra jord til bord 

 Sterke nettverk og gode møteplasser mellom produsentene, og felles markedsføring 

 Vi  tar folk med på gode matopplevelser 

 Fokus på natur og lokal kultur i medieomtale av lokale produkter 

Sjekkpunkter 2016 

 Arktiske produkter er førstevalg hos forbrukere i Nord–Norge 

 Salg av arktiske landbruksprodukter på det nasjonale markedet har økt  

 Etterspørselen etter arktiske råvarer og produkter gjør at vi kan øke produksjonen  

 

j. Inn på tunet gir arbeidsplasser i bygdene og   

meningsfylte tilbud til mange brukergrupper 

Hva vil vi? Vi vil skape Inn på tunet–tilbud som kan gi mange en meningsfylt hverdag 

med mestring, utvikling og trivsel. 

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk som skal 

gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i IPT er knyttet opp til gården, livet og arbeidet 

der.  

Inn på tunet har tilbud til barn og unge innen oppvekst og opplæring, fritid, 

allmennpedagogikk, spesialpedagogikk mm. NAV og arbeids- og velferdsetaten kjøper tilbud 

innen arbeidstrening, og helse- og omsorgssektoren har tilbud til rusbrukere, 
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funksjonshemmede, innen psykisk helse, demens m.m. I tillegg finnes tilbud innen integrering 

av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging av kriminalitet.   

Inn på tunet har tilbud til alle aldersgrupper og mange ulike behov, og i fremtiden vil det bli 

utviklet enda flere tjenestetyper og tilbud.  

Kvalitet er viktig i Inn på tunet. For å bli godkjent som tilbyder av Inn på Tunet-tjenester må 

man ikke bare oppfylle definisjonen av Inn på Tunet, men også gjennomføre kvalitetssikring 

av egen virksomhet og bestå en godkjenningsrevisjon. I januar 2013 har 27 gårder i Finnmark 

søkt om godkjenning. 6 er allerede godkjent, og flere av disse regner vi med kan bli godkjent 

i løpet av første halvår 2013. 

Inn på tunet er på mange måter et kinderegg for Finnmark: ikke bare kan vi skape 

arbeidsplasser i landbruket og bygdene, vi kan også skape et mangfold av gode 

aktivitetstilbud til en rekke brukergrupper både i bygder og byer. I tillegg kan vi hjelpe 

kommunene med å sikre lokale tilbud de ellers ikke ville hatt mulighet til å skape. 

Inn på tunet-tilbud i Finnmark 

 

 

Hva skal til? 

 Etablering og videreutvikling av gode tilbud lokalt 

 God kompetanse hos de som skal kjøpe IPT-tjenester 

 Sterk involvering av helse- sosial- og utdanningssektoren  

 Samarbeid om kvalitet, kompetanseheving og utvikling av IPT 

 Et engasjert fagmiljø og gode nettverk tilbyderne imellom og mellom tilbyder og 

kjøper 

 Generell høy kvalitet i alle tilbud som etableres 

 Kvalitetssikring av tjenesten fra kjøper og tilbyder sin side 

 Forankring på et høyt politisk og administrativt nivå i kommunene 

 Formidling av forskning og dokumentasjon gjennom media  



Næringsprogram for landbruket i Finnmark 2013 – 2016 v/Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen 

 

21 

 

 Sterkere synliggjøring av samfunnsnytten av IPT-tjenester 

 Større forutsigbarhet i avtaler mellom kjøpere og tilbydere av IPT-tjenester 

 Økt betalingsvilje for IPT-tjenester 

Sjekkpunkter 2016 

 1 selvstendig tilbydernettverk 

 15 godkjente Inn på tunet-gårder  

 6 kommuner med tilbud om dagaktiviteter på gårdsbruk for hjemmeboende demente 

 6 medieoppslag om samfunnsnytten av Inn på tunet i lokalradio/-aviser 

 

k. Gode opplevelser i det arktiske landbruket  

Hva vil vi: Vi vil at flere skal få oppleve dyr og mennesker, natur, kultur og mat i 

bygdene i Finnmark.  

Vi har god plass og mye å by på i Finnmark. Arktisk klima, mangfoldig og spennende folkeliv 

kulturliv med samiske, norske og kvenske tradisjoner gjør Finnmark til noe utenom det 

vanlige. Altfor mange tror at Finnmark er et isøde, men og takket være en touch av 

golfstrømmen, - og dyktige gårdbrukere - kan vi drive med jordbruk nesten opp til 71onord. 

Vi vil at flere skal få oppleve at det går an å leve, bo og trives her, og få smaken på det ekte 

Finnmark! 

I Finnmark har vi en lang og god tradisjon for å ta imot tilreisende som kommer sjøveien og 

landeveien, enten det er langveisfarende eller fra nabobygda. Folk trenger mat og husly, og i 

tillegg er det stadig flere som gjerne vil oppleve natur, kultur og mennesker i Finnmark. Vi har 

allerede en god del å tilby, men det er gode muligheter for å få til flere tilbud og bedre 

tilbud.  

En suksessfaktor for landbruksbasert reiseliv i Finnmark kan være å samarbeide om helhetlige 

tilbud med høy kvalitet, der overnatting, mat og opplevelser er hovedproduktene. Noen 

bedrifter kan tilby hele denne pakken, imens andre kan tilby en eller to, og trenger å tilknytte 

seg en eller flere andre aktører for å komplettere tilbudet.  

For å kunne nå frem i det store markedet, i jungelen av tilbud som finnes, er det en stor 

fordel å stå sammen om produktutvikling, markedsføring og omsetning. Mange små 

bedrifter med gode produkter samlet som en merkevare kan være mer synlig i det store 

bildet, og kan være fordelaktig økonomisk. Markedsføring er dyrt, og det er mye å tjene på 

samarbeid. Det trengs maskiner og lokaler for å produsere; noe er en fordel å ha eget, annet 
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kan man gå sammen om. Gode fagmiljø gir muligheter både til å samarbeide og dele 

kunnskap og erfaringer.  

Reiselivet i Finnmark har et mangfold av store og små aktører. Det er viktig å utvikle et godt 

samarbeid med disse for å kunne skape et mangfoldig og attraktivt tilbud for tilreisende. 

Hva skal til? 

 Flere etableringer innen landbruksbasert reiseliv 

 Gode nettverk og samarbeid mellom aktørene i bygdeturisme og med andre 

reiselivsutøvere  

 Gode tilbud om veiledning og rådgivning  

 Utvikle mentor- og traineeordninger 

 Utvikle lønnsomme bedrifter gode og stabile produkter 

 Fokus på kompetanse i økonomi og vertskapsrollen i reiselivsbedriftene 

 Etablere samarbeid med kryssende aktører som de lokale destinasjonsselskapene, 

Naturarven som verdiskaper, Nordkappturismen, Nordnorsk reiseliv, aktører innen 

fugleturisme, kyst- og fiske, reindrift og lignende.   

Sjekkpunkter 2016 

 Det er etablert 5 nye overnattingstilbud på gårdsbruk 

 Det er utviklet et forum for aktører i bygdeturisme, knyttet mot det øvrige reiselivet  

 Det er gode veiledningstilbud 

 

l. Hogst og foredling i Finnmarksskogen 

Hva vil vi: Vi vil at mer av tilveksten i Finnmarksskogen skal tas ut og foredles lokalt til 

bioenergi, vedproduksjon og trelast.  

I dag hogges det ca 10 000 kubikkmeter tømmer i barskogene i fylket per år. Dette er lavt 

sett i forhold til at tilveksten er på ca 50 000 kubikk per år. I bjørkeskogene er det et enda 

større sprik mellom tilvekst og uttak. Årlig uttak er ca 15 000 kubikk mens tilveksten er på 

150 000 kubikk. Ved å øke hogsten vil mer virke bli foredlet og verdiskapinga øker i alle ledd.   

Skognæringa er en liten næring i Finnmark med få aktører og store geografiske avstander 

mellom fagmiljøene. I et så lite fagmiljø er det behov for å jobbe godt med 

kompetanseheving. Vi har ikke den bredden i næringa som i de typiske skogstrøkene i 

Norge. Samarbeid må også stå sentralt. Etter etableringen av Finnmark treforum har vi fått til 

et godt fagmiljø som høster av hverandres kunnskap. Dette må vi bygge videre på.  
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Aktører i skognæringa kan søke tilskudd til ulike tiltak i skog gjennom kommunen og 

Fylkesmannen. I tillegg har Innovasjon Norge tilbud om tilskudd til næringsetableringer og 

støtte til bioenergi. 

Hva skal til? 

 Økt kompetanse i skogbruket, der det satses på å videreutvikle samarbeidet og 

kompetanseoppbygging gjennom Finnmark treforum og Tana videregående skole.  

 Videreutvikle samarbeidet med Finnmarkseiendommen slik at aktører som vil satse på 

skog får tilgang på tømmer til flis- og vedproduksjon og til foredling til sagtømmer 

 Stabile og gode virkespriser og rammebetingelser for skognæringa 

 Økt samarbeid i salgsleddet slik at tilbudet av treprodukter fra Finnmark blir lettere 

tilgjengelig.  

 Flere aktører i skognæringa i fylket.  

 

Sjekkpunkter 2016 

 Avvirkninga i Finnmark har gått opp, det er et stabilt bioenergimarked som forsynes 

med lokal flis  

 Det er et økt tilbud av lokalprodusert sagvirke i Finnmark.        

 

 

5. Virkemidler til landbruksbasert 

næringsutvikling i Finnmark 

Årlig beløp, ca Type tilskudd  

Innovasjon Norge 15,2 mill  Bedriftsretta, investeringstilskudd, utviklingstilskudd 

Fylkesmannen   2,0 mill   Utrednings- og tilretteleggingstiltak 

Fylkeskommunen 660 000,-  Rekruttering og kompetanseheving 

Sametinget  Ca 5 mill/år  Bedriftsretta, utviklingstilskudd, flere fylker 

Kommuner (enkelte) 100–500 000, -   Primærnæringsfond 
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6.  Føringer 

Følgende føringer ligger til grunn for arbeidet med landbruksbasert næringsutvikling i 

Finnmark: 

 Tilskuddsbrev til Fylkesmannen – Statsbudsjettet, kap. 1150.50.11 Næringsutvikling i 

landbruket  

 Embetsoppdrag fra LMD til Fylkesmannen 

 Oppdragsbrev fra LMD til Innovasjon Norge 

 Oppdragsbrev fra LMD til Sametinget om midler til næringsformål 

 LMDs tilskuddsbrev til fylkeskommunene på landbruks- og matområdet 

 Forskrift om midler til bygdeutvikling  

 Fylkesmannens oppdragsbrev til Innovasjon Norge  

 Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Finnmark  

 Føringer for Sametingets midler til næringsformål  

 Regional Landbruksstrategi for Finnmark 2014 - 2017 

 Årlige regionale tiltaksplaner knyttet til næringsprogrammet 

Landbruks- og matdepartementet har lagt til grunn følgende føringer for regionale 

næringsprogram: 

 Regionalt næringsprogram skal bidra til å utløse regionale fortrinn for 

næringsutvikling knyttet til hele bredden av landbrukets ressursgrunnlag. 

 Næringsutviklingsarbeidet må ses i sammenheng med de generelle 

rammebetingelsene for landbruket og næringsmiddelindustrien, herunder 

betydningen av de generelle økonomiske virkemidlene og tollvernet. 

 Strategiene for vareproduksjonen må vurderes løpende ift. målene for 

landbrukspolitikken og markedsmuligheter og – utsikter. 

 Det skal legges til rette for et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Midler til 

investeringer skal fordeles slik at de bidrar til en variert bruksstruktur. Støtte til 

investeringer skal gis økt prioritet. 

 Lønnsomhetsvurdering av prosjektene skal ligge til grunn for tildeling av midler. 

Lønnsomhet trenger ikke være ensbetydende med strukturrasjonalisering. 

 Ulike eierformer skal likestilles ved prioritering av søknader 

 Bedriftsrettede midler til utvikling på lokal mat og reiselivsområdet er i sin helhet 

overført til regionalt nivå, og fylkene må derfor ta høyde for dette i sine strategier. 

Støtte til bedrifter med vekstambisjoner og forpliktende produsentsammenslutninger 

er fortsatt et nasjonalt ansvar 

 Dyrevelferd og fornyelse av driftsapparat skal vektlegges. 

 Det skal ikke være noen nedre grense for størrelsen på investeringer for å kunne 

motta støtte. 
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 De fylkesvise BU-midlene skal bidra til utvikling både innenfor tradisjonelt landbruk 

og bygdenæringer. Det skal legges til grunn at det enkelte fylke finner fram til en 

hensiktsmessigfordeling av tilskudd mellom tradisjonelle næringer og bygdenæringer. 

 Det enkelte fylke tar stilling til om det er landbruksavhengige områder som bør gis 

særlig oppmerksomhet i gjennomføring av RNP. 

 Innenfor rammene av nasjonale føringer og forskrift for investeringsvirkemidlene, inkl. 

maksimalsatsene for tilskudd, videreføres det regionale handlingsrommet til å angi 

nærmere bestemmelser om fastsetting av satser for tilskudd. 

 

7.  Faggruppe 
 Finnmark Bondelag 

 Finnmark Bonde- og Småbrukarlag 

 Finnmark sau og geit 

 Innovasjon Norge 

 Finnmark Fylkeskommune 

 Kommunene 

 Tana videregående skole 

 Finnmark Treforum 

8.  Tidsskjema 
 2008 – 2012 - flere fagsamlinger med BU-/næringsprogram som tema 

 6. - 7. juni 2012 – fagsamling, oppstart av arbeidet 

 Desember 2012 – fagsamling – prioritering av områder 

 Desember 2012 – januar 2013– arbeid med høringsutkast, sammenstilling av RNP 

med RNP og RSK. 

 30. januar – møte i arbeidsgruppe – ferdigstilling av høringsutkast  

 6. februar – 4 ukers høring med høringsfrist 8. mars 

 14. mars - møte med faglagene 

 16. mars – ferdigstilt program 

 

9.  Årlig tiltaksplan 

Det vil bli utarbeidet årlige tiltaksplaner i tilknytning til næringsprogrammet. Tiltaksplanen 

vil bli utarbeidet gjennom en bred innspillsrunde som gjennomføres i oktober – 

november årlig. På bakgrunn av denne utarbeider Fylkesmannens landbruksavdeling et 

forslag til tiltaksplan. Innen utgangen av november gjennomføres et møte der årets 

tiltaksplan evalueres, og forslag til tiltaksplan for kommende år drøftes og evt. vedtas.  
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Tiltaksplanen skal omfatte aktuelle tiltak under hvert av fokusområdene i 

næringsprogrammet, og skal gi føringer for bruk av midlene aktørene i partnerskapet har til 

rådighet. I planen oppgis tiltak knyttet til det enkelte fokusområde, og hvem som er ansvarlig 

for gjennomføring.  

Tiltaksplanen vil være førende, og angir intensjoner for bruk av virkemidler. Tiltaksplanen kan 

ikke være bindende.  

 


