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1.Bakgrunn  

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med 

virkning fra 01.01.2004. Kommunene utarbeider flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget 

for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene.    

Strategier for miljø- og næringstiltak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet 4-års 

strategier for periodene 2005 – 2008, 2009 – 2012, 2013 – 2016 og perioden 2017 - 2020. 

Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra forrige periode.    

Til grunn for de lokale strategiene ligger følgende:  

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Formålet i denne ordningen er å «fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdier i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket». Dette gjennom tiltak utover 

det som er vanlig jordbruksdrift. 

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

I følge forskriftens §1. Formål skal «…det ut fra regionale og lokale prioriteringer stimuleres til økt 

verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangford, landskap, 

friluftsliv og kulturminner i skogen bllir ivaretatt og videreutvikliet».  

 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 

Ordningen er et virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk og aktiv utnytting av ressursene 

på både kort og lang sikt.  

 Miljøprogram for landbruket i Nordland 

Dette programmet er utarbeidet og fastsatt av Fylkesmannen med bakgrunn i «Nasjonalt 

miljøprogram» med en visjon om levende bygder i Nordland. 

Hovedmålet er å «bidra til å redusere klimautslipp og forurensing fra jordbruket, og sikre at 

biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Dette 

skal skje samtidig med at det legges til rette for økt matproduksjon basert på en bærekraftig 

utnyttelse av gårdens ressurser». 

 Samarbeid med landbruket sine faglag i Fauske kommune 

Bondelaget, Bonde- og småbrukerlaget og Allskog kalles inn til møte og deltar i utformingen av de 

prioriteringer som Fauske kommune skal legge til grunn i sin behandling av søknader om tilskudd. 

 Andre lover og forskrifter 

I tillegg vil Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Skogloven og Jordloven, med forskrifter, legge 

føringer for forvaltningen av tilskuddene. 

2.Vilkår 

Fra 01.01.2020 er det eiere, med eller uten foretak, eller leietakere på landbrukseiendom, der det 

foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. 

Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan for foretaket. 



Det settes en tidsfrist for gjennomføring av prosjekt på 3 år. Kommunen kan sette kortere tidsfrist 

ved behandling av søknaden. Kommunen kan, etter søknad, også forlenge fristen for gjennomføring, 

men ikke ut over 5 år. 

Tilskuddene er beregnet på tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukslandskapet. 

Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere 

forurensing og risiko for forurensing fra landbruket. 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kosnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket. Det gis 

engangstilskudd med nærmere spesifisert prosentsats av godkjent kostnadsoverlag. For spesielle 

tiltak for å bevare biologisk mangfold, kan det gis tilskudd i fastsatt prosentsats av godkjent 

kostnadsoverslag. 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av 

stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberetigede 

landbrukseiendommer er med. 

Tilskudd kan gis alle skogeiere, også offentlige, som har mer enn 10 dekar produktiv skog. 

 

Tiltak og bruk av midler i perioden 2005 – 2019 

2004   SMIL Innvilget 116 600 

2005   SMIL Innvilget 298 600 

2006   SMIL Innvilget 99 500 

2007   SMIL Innvilget 255 900 

2008   SMIL Innvilget 136 744 

2009   SMIL Innvilget 101 957 

2010   SMIL Innvilget 100 000 

2011   SMIL Innvilget 180 000 

2012   SMIL Innvilget 198 000 

2013   SMIL Innvilget 82 000 

2014   SMIL Innvilget 216 000 

2015   SMIL Innvilget 95 000 

2016   SMIL Innvilget 61 475 

2017   SMIL Innvilget 0 

2018   SMIL Innvilget 40 000 

2019   SMIL Innvilget 0 

    Sum totalt 2004 - 2019 1 981 776 
Tabell 1. Oversikt over innvilgede SMIL-midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Som det fremgår av tabellen har det vært en nedgang i bruken av SMIL-midler de siste årene. Noe 

kan nok forklares med at det i 2015 bare ble mulig for foretak som var berettiget 

produksjonstilskudd å søke om disse midlene. Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer 

som leide bort jorda ikke lenger kunne søke om SMIL-midler. Fra 2020 er dette endret til at også 

eiere av landbrukseiendom kan søke om SMIL-midler såfremt det foregår en tilskuddsberettiget 

produksjon på eiendommen. 



 

2004   NMSK Innvilget 32 155 

2005   NMSK Innvilget 120 643 

2006   NMSK Innvilget 212 676 

2007   NMSK Innvilget 52 294 

2008   NMSK Innvilget 71 111 

2009   NMSK Innvilget 69 298 

2010     0 

2011     0 

2012     0 

2013   NMSK Innvilget 81 884 

2014     0 

2015     0 

2016   NMSK Innvilget 9 500 

2017     0 

2018     0 

2019     0 

    Sum totalt 2004 - 2019 558 177 
Tabell 2. Oversikt over innvilgede NMSK – midler 2004 – 2019. (Alle beløp i kroner) 

Også innenfor skogskjøtsel har det vært en merkbar nedgang i innvilgede tilskuddsmidler de siste 

årene. Investeringene i skogen burde vært høyere for å opprettholde og øke produksjonen. Det 

langsiktige perspektivet, at den som planter, fjerner lauvskjerm, driver ungskogpleie og tar første 

tynning, sannsynligvis ikke deltar når slutthogst skal tas, er fort å glemme. Skogen er ikke stedet for 

raske penger og bør tas ut i takknemlighet for tidligere generasjoners vilje til innsats for 

etterkommere. 

 

3.Visjon og hovedmål 

Aktivt landbruk i Fauske kommune. 

HOVEDMÅL 

Fauske kommune ønsker å opprettholde et aktivt, variert og bærekraftig landbruk som 

produserer mat i fremtiden, samtidig som kulturlandskap og biologiske mangfold blir 

ivaretatt for kommende generasjoner. 

 

4.Beskrivelse av jordbruksforholdene i Fauske 

Jordressursene 

Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmarmor og 

dolomittmarmor.  Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer og kalkfylitt.  Dette er 

bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode vekstforhold i 



skog og mark.  Rishaugfjellet med omland og fjellet vest for Valnesfjord består av granitt og 

granodioritt. 

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i overkant 

av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. 

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første rekke 

temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, kombinert 

med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.  

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil forvente ut fra geografisk 

beliggenhet.  Sammenlignet med Bodø er veksttidas lengde bare to dager kortere og det er mer 

klarvær i vekstsesongen. Sammenlignet med Værnes er middeltemperaturen i vekstsesongen 1.3°C 

lavere, mens andelen klarvær er på samme nivå.  Veksttida er normalt 19 dager kortere i Fauske enn 

på Værnes og 25 dager kortere enn på Ås i Akershus (Tabell 2). 

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i været fra år til 

år.  Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. 

Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir særlige 

fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort befolknings-

grunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode muligheter for friluftsliv og 

turisme.  Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger som hensynet til tradisjonelt 

landbruk og slitasje på naturen legger på slik aktivitet.  

Aktiviteten i jordbruket 

 Jordbruk og husdyrhold er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske. I august 2011 

var det totalt 62 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket mens det i oktober 2019 var redusert til 

rundt 50 søkere. Det er 12 melkebruk igjen i kommunen, og et av disse har økologisk produksjon. En 

del av de brukene som har lagt ned melkeproduksjonen har fortsatt drift, enten med produksjon av 

fôr for salg, eller overgang til kjøttproduksjon på storfè. Sauebrukene er enda i flertall, med 15 aktive 

bruk. Det er også etablert en del aktivitet rundt hest og hestehold i kommunen de siste årene. Både 

private hobbyhester og steder med kursaktiviteter basert på ridning og hestestell. 

Det dyrkes også grovfôr for salg på en del av jordbruksarealet. For en del år tilbake ble det produsert 

tørrhøy for salg på flere gårder i Valnesfjord, men det er ikke mange igjen nå. Dette til tross for at 

markedet i regionen har vært godt med økning i hestehold. 

Bærdyrking finnes det litt av i kommunen. Både bringbær og jordbær selv om brukene er små. Dette 

er en arbeidsintensiv produksjon hvor været er en risikofaktor i større grad enn i tradisjonelt 

jordbruk med eng og grovfôr til husdyr.  

Potetproduksjonen i kommunen er nok gått tilbake de siste årene. Èn produsent har sluttet og det er 

ikke kommet nye til. Det dyrkes fremdeles en god del gulrøtter i Valnesfjord med salg kanalisert 

gjennom daglivarekjeder.  

Kommunen har èn produsent av egg som ganske nylig har flyttet hønene inn i ny driftsbygning med 

frigang og utsikt.  

Husdyrproduksjonen er likevel viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.  



I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr, og da fortrinnsvis jerv, problemer i forhold til 

beitebruken.  Det er satt i verk tiltak i samarbeid med  Fylkesmannens miljøvernavdelingen  som 

omfatter  oppsetting av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrutsatte 

områdene. I løpet av de siste årene er det registrert tap av sau forårsaket av gaupe i vestsiden av 

kommunen. 

Det har de seneste årene vært flere generasjonsskifter/eierskifter på gårder i kommunen. Dette er 

positivt for den fremtidige aktiviteten i landbruket. Både innenfor melkeproduksjon og saueholdet 

har det vært flere bruksoverdragelser. 

Det blir også omsatt landbrukseiendommer i kommunen. Både små og store. Enkelte av de brukene 

som har skiftet eier kunne nok vært drivverdige enheter med de rette personene som kjøpere, men i 

et forholdsvis fritt marked vil ofte lønnsomheten ved landbruksdrift tape i forhold til kjøpere med 

andre intensjoner. Dagens praktisering av konsesjon, driveplikt og deling av eiendommer ser ut til å 

ha en akkumulerende effekt for eiendomsstrukturen. 

For omsetninga av jordbruksprodukter er det en trend i tiden med flere måter å nå kundene og 

forbrukerne. I Fauske er det etablert Reko-ring som har direktesalg via internett og hentepunkter for 

utlevering av bestilte varer. Det arbeides med å etablere andelslandbruk i Valnesfjord. Her deles 

risiko og gevinst mellom bonden og forbrukerne gjennom en åpen økonomi og dialog. Begge disse 

tiltakene er en del av arbeidet i det kommunale foretaket Fauna sitt prosjekt Matauk.  Det er også i 

emning et prosjekt med parsellhager i kommunen. Dette er småskala produksjon hvor deltakerne 

leier en jordlapp som de disponerer til å dyrke det de selv vil.  Bondens marked ble etablert i 2003 

og har etablert seg flere steder over hele landet. Vårt nærmeste er i Bodø og gir en fin mulighet for 

direkte kontakt mellom forbrukere og produsenter. 

 

Enda finnes hesjer. Rødås 2020.       (Foto: Jan Ole Øverland) 

 

5.Miljømessige og klimatiske utfordringer 



Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har også betydning langt utover den 

verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til  

sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet.  

I Fauske kommune er grunneiersamarbeid organisert gjennom 18 grunneierlag/utmarkslag som 

dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir kommunen et 

unikt utgangspunkt og gjør grunneierne godt rustet til å utvikle samarbeidstiltak innen næring, miljø, 

rekreasjon og bevaring av kultur- og artsmangfoldet. 

Klima og vær 

Forventede endringer i klimaet vil sannsynligvis gi utfordringer  for landbruket også i Fauske 

kommune på lengre sikt. Et varmere og våtere klima, med større variasjon i været kan komme til å 

utfordre oss. Intense perioder med nedbør kan gjøre det vanskeliger å gjennomføre våronn og 

innhøsting i de tidsvinduene vi er avhengig av i en fremdeles kort vekstsesong. Lengre tørkeperioder 

er også en mulig konsekvens av klimaendringer, og selv om mye av landarealet som brukes til 

jordbruk er tung og tørkesterk jord vil det nok kunne bli mer variasjon i forholdene å drive jordbruk 

under. Vintrene vil nok også bli mer vekslende, med større nedbørsmengder og lengre perioder uten 

beskyttende snødekke mot frost og tele. Generelt vil nok behovet for velfungerende grøftesystemer 

og kanaler være sterkt tilstede i framtidens jordbruk. 

Gjengroing 

Kulturlandskapet er skapt av generasjonenes skjøtsel og bruk av arealene gjennom århundrene. 

Kulturlandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på grunn av endrede 

driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har medført store 

endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et resultat.   

Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir høstet 

enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og sopp- og 

bærplukkere. Det kulturlandskapet som brukes som rekreasjonssted står i fare for å bli borte.   

Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for artsmangfoldet i naturen. 

Gjengroing og mer ensformig jordbruksdrift har endret livsbetingelsene for både planteliv og dyreliv.  

Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet 

Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmennheten. O1pinion med innsikt i og forståelse for 

verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil kunne være gode 

støttespillere når kulturlandskapet blir truet.   

Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennhetens kunnskap om sammenheng 

og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive opplevelser og øke 

tilgjengeligheten til kulturlandskapet.    

Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i 

bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har, og som vi må ta 

vare på før det er for seint.   

Registrering av verdier 

Kartlegging av verdier i kommunen, kulturminner, kulturmiljøer og verdifulle kulturlandskap er 

nødvendig for å kunne danne seg et bilde av hvilke verdier som finnes, og se hvilke områder som 



utmerker seg og som er av spesielt høy verdi. Gjennom god kartlegging vil vi få dokumentert hva 

som finnes av verdier, og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette innsatsen mot  de mest 

verdifulle områdene.   

 

6.Andre viktige forhold 

Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av disse 

kan vi arbeide med gjennom annet regelverk og ordninger.   

Jordvern 

Presset på jordbruksarealene for bruk til andre formål er størst i tettstednære strøk, men vi 

registrerer også en viss interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av 

områder hvor en tillater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke 

gis for mange dispensasjoner. Også fra sentrale myndigheter er det et uttalt ønske om å redusere 

nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Ved å ha et aktivt jordbruk og et godt vedlikeholdt 

kulturlandskap kan det være lettere å motstå endring og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Bosetting i hele kommunen 

Vedlikehold og skjøtsel av kulturlandskapet er avhengig av at det opprettholdes aktiv jordbruksdrift i 

bygdene. Større og færre bruk medfører at landbrukets betydning for bosettingen i bygdene 

reduseres. Betydningen av annen fast bosetting i bygdene bidrar til å opprettholde bygdemiljøet og 

offentlige servicefunksjoner. Å opprettholde bosetting i hele kommunen er et viktig virkemiddel for 

å forvalte natur- og kulturlandskapet. 

Samtidig må ikke bosetting i aktive landbruksområder organiseres slik at det oppstår unødige 

konflikter og interessemotsetninger. Utviklingen i landbruket har beveget seg i retning av større 

enheter og da medfører det ofte større ulemper for omgivelsene i form av mer støy, støv og lukt. 

Arbeidsdagen for de aktive utøverne av næringa strekkes gjerne mer ut over døgnet sine timer, og 

helgefred kan bli et fagert ønske i den del av nærområdet som ønsker dette.  

Avfallshåndtering 

Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og villfyllinger er et generelt problem i 

kommunene. Fauske kommune er i en startfase når det gjelder å utvikle en strategi for å håndtere 

slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på gårdsbruk skal 

inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bruk. 

Årlige innsamlingsaksjoner ser ut til å ha effekt, og sammen med endret holdning både hos 

yrkesutøverne og generelt i befolkningen kan det se ut som om kursen er endret. 

 

7.Overordnede lokale miljømål 

Fauske kommune har som mål å være en positiv landbrukskommune med en god utnyttelse av 

ressurser og produksjonsmuligheter. Dette skal skje på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig 

måte gjennom: 

 Å ha fokus på god agronomi 



 Å  ta vare på kulturarv i form av kulturlandskap, bygninger, ferdselsårer og biologisk 

mangfold 

 Å hindre forurensing 

 Å øke verdiskapingen i skogbrukets primærledd 

 

8.Satsingsområder for miljøtiltak i jordbruket 

I kommende 4-års periode vil Fauske kommune rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte 

områder. Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder 

hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater 

 

Satsingsområde: Motvirke gjengroing  

Formål: Holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for beiting og mekanisk 

rydding. Området skal ha kvalitet utover å være viktig som rent beite.   

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 45.000,-  Behov 2021-2024:      «   50.000,-  

  

Satsingsområde: Planleggings- og tilretteleggingstiltak  

Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens ferdsel til fots og 

opplevelse av et variert og vakkert kulturlandskap. 

Midler som brukes til planlegging av helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel ei bygd, 

ei grend eller et vassdrag. Planleggingsmidlene skal bidra til gode og konkrete tiltak innen 

forurensing og kulturlandskap.  

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   40.000,-  

  

Satsingsområde:  Kulturminner og kulturmiljøer, inkludert  verneverdige bygninger  

Formål: Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, samt istandsetting av verneverdige 

bygninger der formålet med istandsettingen kan være å legge til rette for næring, eller ta vare på 

gamle bygge- og næringstradisjoner. 

Dette kan være gamle slåttemarker som vedlikeholdes, rydding av stier, informasjonstavler, benker 

og generell adkomst som bedrer allmennhetens muligheter for ferdsel i kulturlandskapet. Også 

skjøtsel av kulturminner som gamle tufter, sommerfjøs, utløer, jordkjellere og lignende vil være 

aktuelle tiltak. Istandsetting og vedlikehold av vernede bygninger som kan nyttes i landbruksdriftene 



eller annen næring på landbrukseiendommene, men da i samråd med Fylkeskonservator for 

vurdering av søknader.    

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer.  

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 40.000,-  Behov 2021-2023:   Kr.  50.000,-  

 

Satsingsområde: Forurensningstiltak og miljø  

Formål 1: Redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp for å redusere avrenning av 

næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket. 

Tiltak kan være utbedringer i hydrotekniske anlegg, særskilte bygningsmessige tiltak, innsamling av 

piggtråd, oppsamlingsplasser for rundballer. 

 

Formål 2: Hindre spredning av uønskede arter i naturen.  

Tiltak kan være kjemisk og mekanisk bekjempelse og kan være aktuellt for områder med utbredelse 

av uønskede arter. 

 

Formål 3: Hindre avrenning og punktutslipp til vassdrag fra jordbruk og husdyrhold. 

Tiltak kan være forbedring eller fornying av gjødselager. Fokus på kantsoner mot vassdrag med tanke 

på jordarbeiding, gjødsling og høsting. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  

Omfang for 2019:     Kr. 25.000,-  Behov 2021-2024:      Kr.   80.000,-  

  

9.Lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

Gjennom ordningen med regionalt miljøprogram i Nordland er det bestemt at kommunene kan 

definere inntil 2% av jordbruksarealet som lokalt verdifullt areal. Arealet kan omfatte både innmark 

og utmark. Jfr. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland §5 og §6. Det er kommunen som 

setter vilkår for skjøtsel av lokalt verdifulle jordbrukslandskap. 

Dette videreføres i den nye strategiplanen og i miljøprogrammet vil det vektlegges tre ordninger: 

1. Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark (§6) 

2. Beiting på verdifulle jordbrukslandskap i utmark (§7) 

3. Slatt av verdifulle jordbrukslandskap (§8) 

Bare foretak som søker produksjonstilskudd kan søke på dette tilskuddet ved regionalt miljøtilskudd 

i Nordland. 



Områdene som velges ut skal oppfylle minst et av de følgende kriteriene: 

 Viktige frilufts og rekreasjonsverdier 

 Nærhet til viktige turistmål 

 Helhetlig kulturmiljø 

 Viktige landskapskvaliteter 

 Viktige biologisk verdier 

Følgende areal/landskap har blitt valgt ut for perioden 2021 – 2024 

Område Type Areal 

Røvik Landskapskvaliteter 62 daa 

Holstad Kulturmiljø 17 daa 

Alvenes Friluft og rekreasjon 57 daa 

Rødås Landskapskvaliteter 131 daa 

Kvitblik Kulturmiljø 25 daa 
Tabell 3 

Det vil også være mulig for kommunen å rullere mellom de utvalgte områdene i planperioden. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på innmark er satt til Kr. 250 pr.sau/geit uten 

lam/kje, Kr. 1250 pr.ku/okse og Kr. 750 pr.hest/ungdyr av storfè. Maksimalt tilskudd er Kr. 

25 000. 

Foreløpige satser for tilskudd til beiting på utmark er satt til Kr. 300 pr. småfe og Kr. 1000 

pr.storfè/hest. Maksimalt tilskudd er Kr. 35 000. 

Foreløpige satser for slått av verdifulle jordbrukslandskap er satt til Kr. 300 pr.dekar. 

Maksimalt tilskudd er Kr. 25 000. 

 

10.Skogbruk  

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune  

Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslag.  Lauvskogen 

dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen.  Det finnes også spredte 

forekomster av naturlig furuskog. Granskogen er plantet og forynger seg i motsetning til den 

allmenne oppfatning,  naturlig når den blir gammel nok. Det er plantet over 30.000 dekar norsk gran 

og vel 1.000 dekar andre bartreslag.  Gjenstående areal som er egnet til skogplanting er anslått til 

omkring 15.200 dekar. 

Alpin skoggrense i Fauske ligger mellom 350 - 640 meter over havet.  På grunn av forholdsvis 

beskyttet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt liten.  Denne påvirkningen 

kan normalt sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. 

Det foreligger ingen nøyaktig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i Fauske 

kommune. Boniteten angir arealets evne til å produsere skog ut fra klima og jordbunn. Kommunens 

skogforvaltning har foretatt en vurdering av det økonomisk drivbare arealet og kommet frem til at 

omkring 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.  



Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for 

skogsbestandets omløpstid på minst 0,1 fastkubikkmeter pr. dekar og år.  Det er mye brattlendt 

skogsmark i kommunen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er regnet som ikke drivbar 

etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening.  En grov oppmåling viser at  det økonomisk 

drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar.  Av dette er over 100.000 dekar lauvskog. 

Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikkmeter.  

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen 

skogbruket. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er likevel behov for fjerning av 

lauvkratt og lauvskjerm i en del områder.  

  

Aktiviteten i skogbruket  

Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen.  Det første såkalte 

fredsskogfeltet ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar. De såkalte fredsskogfeltene dekker i 

dag et areal på 2.100 dekar.   Planteaktiviteten (fredskogplantingen) holdt seg under 100 dekar pr. år 

frem  til 1954.  I perioden 1954 til 2014 ble det plantet 29.409 dekar med en årsrekord på 2.528 

dekar i 1963. I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov for tynning. 

En del av den eldre lauvskogen er noen steder i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes snarest 

mulig. Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett. 

Det hogges bartrevirke til sagbruk og papirproduksjon, og lauvtrevirke og dels bartrevirke til brensel 

og produksjon av ferrosilicium. Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007 ble det 

imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av de eldre 

granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler samlet nesten 

nådde 6.000 fm3 (5.510 bartretømmer og 372 lauvtretømmer). 

Førstehåndsverdi m3 Kr 

   
2 014 2693 773 001 

2 015 1594 474 226 

2 016 2548 642 746 

2 017 3034 759 414 

2 018 3248 986 103 

2 019 11023 2 655 989 

   
Totalt 2014-19 24140 6 291 479 

Tabell 4. Verdi av skogsvirke avvirket 2014-2019 i Fauske. (Tall fra ØKS) 

Som tabellen viser er det store årlige variasjoner i uttak av virke fra skogen i Fauske. Tallene 

inneholder både sagtømmer, massevirke og ved til brensel. Det må også påpekes at det nok blir tatt 

ut virke til ulike formål som ikke er med i denne statistikken. Det bør også nevnes at gjennom 

videreforedling øker verdien på skogsvirke betraktelig slik at skogens bidrag til samfunnsøkonomien 

er betydelig høyere enn tallene i første omgang forteller.  

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.  Det er laget prognoser som 

viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket tømmer fra plantet gran i årene 

fremover.  Prognosen bygger på forutsetningen om middels bonitet og at sluttavvirkning foretas når 

trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del plantefelt kunne hogges allerede i en alder av 70 – 75 



år p.g.a. god skogbonitet. Det har faktisk vist seg i praksis i de senere år at skogsentreprnører 

sluttavvirker granfelt allerede i en alder av mellom 50 og 60 år, noe som er for tidlig og medfører at 

skogeier får økonomisk tap. Dette bør kunne unngås gjennom dialog mellom skogeier, entrepenører 

og skogforvaltningen i kommunen. 

Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem til 

omkring 2023 (Figur 1).  Samtidig øker potensialet for sluttavvirkning som får en kraftig stigning fra 

ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikkmeter pr. år omkring år 2040.  I praksis 

vil hogstforløpet ikke komme til å forløpe slik det fremgår av figur 1.  Hogsten vil jevne seg mer ut 

over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figuren viser. 

 

Figur 1.  Prognose for sluttavvirkning og tynning i granskog i Fauske fra 2000 til  2055. Akkumulert kurve.(Kilde: 

Skogbrukssjefen i Fauske).  

Det er lagt ned betydelige innsats og midler til bygging av skogsveier.  Pr. 1. januar 2015 er det bygd 

omkring 126 km traktorvei og 10 km bilvei i hele kommunen.  Det foreligger forslag til bygging av 

ytterligere 132 km traktorvei og 6 km bilvei. Det er nå utarbeidet en hovedplan for skogsveier i 

kommunen.  I denne blir det lagt større vekt på å bygge bilveier og noe mindre vekt på 

traktorveibygging enn i tidligere skogplaner. Eksisterende og planlagte veier vil betjene i overkant av 

140.000 dekar økonomisk drivverdig skog.  Se figur 2. 

 

Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 – 2014. (Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske)  
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11.Skogbruket og miljøverdier 

Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskytte områder hvor skogen har stor 

betydning for lokalklimaet.  Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med unntak for 

hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte områder.  Dette 

innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å anse som et vern av skogbruksnæringens eget 

ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte interesseområder.     

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt kan 

f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter.  Samtidig virker granskog 

lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i skogen. Bygging av 

skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for allmenheten.  For reindriften skaper 

planting og økt tilgjengelighet for allmenheten problemer i enkelte områder.  Skogreisingen kan også 

komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser. Skogsveier kan imidlertid også være til god nytte 

for reindriften og deler av jordbrukets husdyrhold. 

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske verdi. 

Det kan bli snakk om en 8 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi. Fauske kommune vil i fremtiden 

bli selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast. 

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er det først 

og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe konflikt. Det 

meste av tilplanting har vært med vanlig norsk gran, og da er konflikter knyttet til fremmede og 

uønskede arter som sitka- og lutzgran ungått. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre mer skogreising, noe 

som også vil være i samsvar med sentrale myndigheters ønske om å bruke skogen til å binde mest 

mulig CO2. Ingen ting tyder likevel på at det vil bli det samme omfanget på skogreisingen som 

tidligere.  

Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i 

tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt 

med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen 

og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn 

til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye 

tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket. Skogbildet i kommunen er i liten 

grad preget av store markerte hogstflater. Skogbrukstiltak så som tynning i hogstklasse III og 

avstandsregulering/rydding i ungskogfelt (hogstklasse II) vil imidlertid i flere tilfeller kunne ha en 

positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller for det øvrige miljøvern i skogen. 

Det er planer for å lage utskipingskai for tømmer ved Salten verk i Sørfold. Dette er et samarbeid 

mellom Salten verk og Sørfold kommune, hvor også de andre kommunene i Indre Salten er blir bedt 

om å bidra økonomisk. Gjennom en tinglyst rett skal kaien fungere som prioritert tømmerkai slik at 

skogeierne er sikret plass for lagring og lasting ved behov. Utover dette kan Salten verk nytte 

anlegget som terminal for flising av trevirke brukt i produksjon av ferrosilisium. Salten verk bruker 

årlig 100 000 m3 trevirke, og bare 5 000 av disse hentes lokalt. For de framtidig anslåtte mengder 

skogsvirke vil et slikt tiltak være av stor betydning så lenge det ikke er utsikter til at det skal startes 

videreforedling av skog i nærområdet. 

 

 



 

 

 

12. Utfordringer – Målsettinger- Strategier 2020-2023  

Nærings og miljøtiltak i skogbruket 

 

  

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Planting  daa       

Ungskogpleie  daa       

Tynning   m3       

Skogsveier  ant anlegg 3 1 0 0 1 0 

Avvirkning alt virke   m3 2693 1594 2548 3024 3248 11023 

Skogbruksstatistikk 2014– 2018 – Fauske kommune (Tall for planting, ungskogpleie og tynning ikke 

klare) 

 

Utfordringer i skogbruket i Fauske 

 behov for planting 

 behov for lauvrydding i plantefelt  

 behov for rydding av lauvtreskjerm   

 behov for oppbygging av lokal skogbrukskompetanse  

 behov for større investeringer i skogsveier   

 behov for økt dialog med skogeierne  

 behov for økt lokal verdiskaping  

 

Målsettinger for perioden 2020 – 2023  

 reetablering av skog etter hogst med treslag som gir høy kvalitet og produksjon 

 arbeide for økt nyplanting av skog som gir høy kvalitet og produksjon sørge for rask 

  øke avvirkningen av bartrevirke til et gjennomsnitt på 10000  m3 pr år  

 øke avvirkningen av lauvtrevirke til et gjennomsnitt på 6000  m3 pr år  



 øke aktiviteten i ungskogpleie/skjermhogst til minst 300 daa pr år   

 sørge for økt aktivitet på bygging og oppgradering av skogsveier  

   

Strategier for perioden 2020 - 2023              

For å nå målene for økt avvirkning ønsker vi å:  

 Stimulere prosjekter som har økt avvirkning som mål  

 Samarbeid med næringsaktørene i skogbruket  

 Stimulere til økte investeringer i infrastruktur  

  Ha en god dialog med skogeierne  

 

For å nå målene med foryngelse etter hogst og nyplanting ønsker vi å:  

 Etablere god dialog med skogeierne og entreprenørene-skjema meldeplikt  

 Følge opp resultatkontroll  

 Sørge for at skogeierne utnytter skogfondsordningen på best mulig måte gjennom dialog og 

informasjon 

 Sørge for gode tilskuddsrammer  

  

For å nå målene for ungskogpleie/skjermrydding ønsker vi å:  

 Etablere et samarbeidsprosjekt med kommunene i Salten  

 Organisere bruk av ekstern kompetanse  

 Kartlegge og prioritere ryddefelt  

 Stimulere skogeiere til ryddeaktivitet i egen skog  

 Øke tilskuddssatsene   

  

For å nå målene for veibygging ønsker vi i å:  

 Øke tilskuddsrammene   

 Prioritere veier knyttet til avvirkning av barskog   

 Prioritere ombygging av traktorveier til skogsbilveier   

 Følge opp hovedplaner for skogsveier  

  

Skogbruksetaten vil arbeide aktivt for at alle ordningene gjøres kjent hos skogeierne og 

næringsutøverne. Oppsøkende virksomhet vil fortsatt prioriteres.  



  

Prioriteringer   

 Tildelte midler vil bli brukt etter følgende prioritering  

 Planting etter hogst/nyplanting  med tilskudd inntil 80% på lauvskog og 50 % på gran. 

 Ungskogpleie inntil 60% tilskudd. 

 Skogsbilveier opptil statlig tilskudd. Maks 40%. 

 Drift i bratt og vanskelig terreng. 

 

  

OPPSUMMERING 

Behov for årlige kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak 

i skogbruket 2021 - 2024  

Fauske Kommune 2017-2020 2021 - 2024 

SMIL – spesielle miljøtiltak 
i jordbruket 

 
Kr. 150 000,- 

 
Kr. 220 000,- 

Nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket 

 
Kr. 110 000,- 

 
Kr. 120 000,- 

 
Skogbruksplanlegging 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.              0,- 

Spesielt verdifulle 
jordbrukslandskap 

 
                Kr.              0,- 

 
                Kr.    65 000,- 

 
Sum 

 
                Kr.  260 000,- 

 
                Kr.  405 000,- 

 

 

 Vedlegg: Utvalgte spesielt verdifulle jordbrukslandskap. 

  

  

  

  

  

  

  

Sted……………………………..Dato……………. Underskrift……………………………  

          


