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Strategier for miljø- og næringstiltak i 

landbruket i Sørfold kommune 2014 - 2017 

 
Bakgrunn 
Kommunene har ansvar for forvaltning av økonomiske virkemidler innenfor miljø- og 

kulturlandskap i jordbruket, og næring og miljøtiltak i skogbruket.   

 

Formålet med tilskuddsordningene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap, og redusere forurensningen fra jordbruket. Videre formål er å stimulere til økt 

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

friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.   

 

Den enkelte kommune skal utarbeide flerårige tiltaksstrategier. På bakgrunn av disse 

strategiene fordeler Fylkesmannen midler til kommunene. Kommunenes prioriteringer skal 

baseres på lokale utfordringer og nasjonale og regionale strategier.  

 

 
 

Sauer i utvalgt kulturlandskap 
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De lokale prioriteringene er med bakgrunn i: 

 

• Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av LMD 

(Landbruks- og matdepartementet) den 04.02.2004 med hjemmel i skogbruksloven av 

27.5.2005, § 19, jf § 25. 

• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av LMD den 

04.02.2004 med hjemmel i jordlovens § 3 og § 18 av 12.05.95 

• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, fastsatt av 

LMD den 04.02.2004 med hjemmel i skogbruksloven av 27.5.2005, § 19. 

• Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, fastsatt av 

LMD den 20.12.1996, med hjemmel i jordlovens § 3 og 11, skogbrukslova. 

• Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2013 – 2016. 

• Regionalt skog- og klimaprogram for Nordland 2013 – 2016. 

 

Faglagene i landbruket har deltatt ved utarbeidelse av strategiene. I tillegg avholdes det møter 

årlig med faglagene i Sørfold angående prioriteringer av midlene.  

 

 

Kommunen 

 

Sørfold kommunes areal utgjør totalt 1661 km2. Av dette utgjør ferskvann 141 km2 og 

breområder 149 km2. I følge landbrukstellingen fra 1989 er det 11.7 km2 jordbruksareal og 

166.2 km2 produktivt skogbruksareal i kommunen. Resten, ca. 1193 km2 er utmarksarealer 

inklusive ikke produktive skogbruksarealer. 

 

 

 

Jordbruk 

 
Enkel beskrivelse av jordbruksforholdene i Sørfold Kommune 

 

Topografisk sett har Sørfold relativt små strandflater og andre landarealer med marine 

avleiringer. Det innebærer at arealressursene for god jordbruksjord er relativt begrenset. Både 

det faktum at jordsmonnet er grunnlendt og ofte ligger i så bratte lier at det ikke er egnet til 

maskinell jordbruksdrift forsterker dette utsagnet. I tillegg kommer at Sørfold har et landskap 

der lavlandsområdene ofte ligger oppstykket mellom fjordarmer og mindre fjellpartier. 

 

Klimaet i Sørfold er forholdsvis mildt breddegradene tatt i betraktning. Det er i regelen 

tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen for jordbruksvekster. Det er derfor oftest tilgangen på sol 

og varme i vekstsesongen som setter begrensninger for både hvilke arter og sorter som kan 

dyrkes, og for avlingsmengde og kvalitet på produktene som dyrkes. 

 

Totalt er det i overkant av 550 landbrukseiendommer i Sørfold, der det i dag er selvstendig 

jordbruksdrift på ca. 12 av disse. Eiendommene er relativt små og jordbruksarealene nokså 

oppdelte. I tillegg til eget areal leies det jord på naboeiendommer. 
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Jordbruket i Sørfold har historisk vært karakterisert av mange og små eiendomsenheter. I 

motsetning til mange andre kommuner fikk en ikke en større oppbygging av familiebruk når 

tida for de små sjølbergingsbruka var omme på 1960 – 1970 tallet. I sammenheng med sterk 

industrialisering i Sørfold ble konsekvensen at mange små bruk ble lagt ned og mye jord ble 

lagt brakk. Denne utviklingen har forsterket seg de senere årene og det har vært en sterk 

nedgang i antall bruk i drift, nærmest en halvering de siste 10 årene. 

 

I 1989 hadde vi om lag 3.500 dekar dyrka jord i drift, og dette arealet er i 2014 tilnærmet 

uendret, men med færre bruk.  

 

Sørfold kommune fikk i 2009 tildelt Utvalgt kulturlandskap for Nordland, Engan - Ørnes og 

Kjelvik.   

 

 

 

 
 

Slåttedag på Engan 

 

 

Utfordringer 

Selv om Sørfold ikke er noen stor landbrukskommune, så har landbruket betydning langt 

utover den verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket 

bidrar bl.a. til sysselsetting, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet. 

 

De senere år har en fått produksjon av bær og honning i tillegg til tradisjonelt dyrehold.  

I Sørfold er imidlertid sauebrukene i klart flertall. En av hovedutfordringene må være å få til 

en rimelig forvaltning av rovdyrene slik at det fortsatt kan være mulig å ha ei sauenæring i 

kommunen. Tilrettelegging av gammel kulturmark til beite vil både kunne være til hjelp i 

beitesesongen samt holde kulturlandskapet åpent. 

 

Et åpent kulturlandskap er viktig både for trivsel og tilgjengelighet for lokalbefolkningen samt 

opplevelsen av området for tilreisende og reiselivsnæringen. Etter hvert som betingelsene for 

jordbruksbruksdrift endrer seg og bruk blir lagt ned endrer kulturlandskapet seg deretter. Mye 

jord og beitemark blir lagt brakk og gror igjen. 

 

Sørfold kommunes utfordringer i jordbruket er ikke relatert til forurensningsproblemer, men 

til gjengroing. 
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Satsingsområder for miljøtiltak i jordbruket i perioden 2014 - 2017 

 

Gjennom kommende 4-års periode vil Sørfold prioritere tiltak der vi mener de største 

utfordringene ligger, og der en håper å oppnå de beste resultatene. 

 

Uavhengig av type tiltak, ønsker en å prioritere tiltak på bruk i drift. En vil også prioritere 

tiltak på eiendommer i eller i tilknytning til utvalgt kulturlandskap i Nordland, Engan – Ørnes 

og Kjelvik. 

 

 
 

Fjellsau som landskapspleiere i Indre Leirfjord 

 

Satsningsområde 1: Hindre gjengroing av kulturlandskapet 

 

Formål:  Holde kulturlandskapet åpent gjennom tilrettelegging med beite og  

   mekanisk rydding. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer, grunneierlag m.m.  

    

Tilskuddssats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 

 

Satsningsområde 2: Tilgjengelighet – og friluftslivsverdier 

 

Formål:  Bedre allmennhetens ferdsel og fremme opplevelsen av et variert og 

   godt kulturlandskap 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer, grunneierlag m.m.  

    

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
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Satsingsområde 3 Planlegging og tilretteleggingstiltak 

 

Formål:  Ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer, grunneierlag m.m. 

   

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverlag. 

 

 

 

Satsingsområde 4 Freda og verneverdige bygninger 

 

Formål:  Istandsetting av freda og verneverdige bygninger. Legge til rette for  

   næring og/eller ta vare på gamle bygge- og næringstradisjoner i kultur- 

   landskapet. 

 

Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer, grunneierlag m.m. 

    

Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 

 

 

 

 

 
 

Engan grendehus – et smykke i utvalgt kulturlandskap Engan – Ørnes og Kjelvik 
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SKOGBRUK 

 

Enkel beskrivelse av skogbruksforholdene i Sørfold kommune 

Ved landskogtakseringen i 1989 ble det registrert 543 eiendommer i Sørfold. 85 % av 

eiendommene har et skogareal mindre enn 500 dekar. Mange av disse eiendommene er i 

tillegg eid i sameie eller av dødsbo. 

 

Med bakgrunn i tiltaksplan for skogbruket i Sørfold kommune 1992 - 2002 er det økonomisk 

drivverdig skogareal til sammen ca. 152 000 dekar. Dette fordeler seg slik: ca 108 000 dekar 

lauvskog og ca. 10 000 dekar naturlig furuskog. Ca. 34 000 dekar er tilplantet vesentlig med 

gran.  

 

 
 

Skogsdrift Gjerdalen 

 

Bonitetsfordeling er ca. 15 % høg bonitet, 55 % middels bonitet og ca. 30 % lav bonitet. 

 

Det er i tiltaksplanen anslått en årlig løpende tilvekst på ca. 21.000 m3 for alle treslag. 

Ettersom den plantede barskogen i Sørfold er forholdsvis ung, forventes den løpende 

tilveksten å vokse de kommende årene. Dette vil gi grunnlag for større avvirkning.  De siste 

fem årene er det gjennomsnittlig avvirket 3 636 m3 barskogvirke og 846m3 lauvskogvirke for 

salg i Sørfold, altså en årlig avvirkning på i underkant av 4 500m3. Avvirkninga av barskog 

øker, noe avvirkningsstatistikken for de siste årene viser. 

 

Det er bygd en god del enkle traktorveier i kommunen, men det er fortsatt et stort behov for 

veibygging, da en stor del av skogarealet består av et forholdsvis bratt og vanskelig terreng. I 

følge tiltaksplanen ble det konkludert med bygging av ca. 4 900 meter traktorvei pr. år i 

tiltaksperioden. Denne målsettingen har vært vanskelig å følge opp, selv om det årlig bygges 

mellom 500 - 5 000 meter skogsveier (enkle traktorveier).  
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Utfordringene for skogbruket i Sørfold er i første rekke knyttet til følgende faktorer: 

• Mange små skogeiendommer, der skogen er av liten økonomisk betydning for eieren. 

Eiendommene eies ofte av flere eiere, slik at beslutninger for hva som skal gjøres i 

skogen vanskeliggjøres. 

• Et dårlig utbygd skogsveinett. Det mangler spesielt skikkelige bilveier/basveier, som 

dekker større skogareal og kan gi rasjonell drift av skogen. Det er også stor mangel på 

skikkelige velteplasser ved hovedveiene. 

Kommunen mangler hovedplan for skogsveier. 

• Manglende registrering av skogressursene. Det ble foretatt en skogregistrering i 

kommunen på begynnelsen av 1990-tallet, som ikke er oppdatert. Registreringen er 

ikke fullstendig, og mangler dessuten samletall for hele kommunen. Databasen som 

ble brukt til å konstruere kart, er slettet. Det er altså ingen forbindelse mellom kart og 

registrerte tall for den enkelte eiendom.  

• Det er ikke foretatt miljøregistreringer i skogen i kommunen. Dette sammen med 

manglende ressurskartlegging vil i utgangspunktet sette en stopper for drift av skogen 

fra 01.01. 2016. 

• Oppfølging av foryngelsesplikten etter avvirkning. Oppfølging av skogreisningsfeltene 

med ungskogpleie og tynning.  

• Kompetanseoppbygging hos skogeierne. 

 

 

Følgende faktorer er en styrke for skogbruket i Sørfold: 

• Lokal trebrukende industri og foredlingsvirksomhet: 

▪ Elkem Salten AS har behov for inntil 70-80 000 m3 virke pr. år (verdi ca. 24 mill. 

kr.). Dette vil si at en har lokal avsetning på massevirke fra barskoghogst og 

lauvtrevirke. 

▪ Siso Vekst AS er en vekstbedrift som foredler lokalt lauvtrevirke til ved. 

• To dypvannskaier, der virke kan fraktes ut (tømmer til sagbruk) og inn til industri. 

• Lokale entreprenører som kan gjennomføre hogst og andre skogtiltak ihht standarder. 

 

 

Skogbruket og miljøverdier  

Den organiserte skogbruksnæringa i Norge har i samarbeid med andre interessepartnere 

utformet en bransjestandard som skal sikre at næringen driver et bærekraftig skogbruk. Både 

økonomiske, økologiske og sosiale hensyn skal ivaretas ved forvaltning av skogressursene. 

Disse retningslinjene er konkretisert i Levende Skog-standarden.  

 

LS - standarden gir en slags bruksanvisning for hvordan skogen skal drives på en måte som 

påvirker omgivelsene minst mulig. Den praktiske gjennomføringen av LS - standarden følges 

opp gjennom kvalitetsstyring og sertifisering av de organisasjonene som omsetter virket fra 

skogeierne. Dette innebærer bl.a. at en uavhengig instans som eksempelvis Veritas, vurderer 

om LS - standarden følges ved skogbehandlingen. 

 

I forskrift om bærekraftig skogbruk (LMD 2006), står det at «hogst normalt bare kan skje der 

det er gjennomført miljøregistreringer». Ved hogst i områder der slike registreringer ennå ikke 

er foretatt, slik som i Sørfold, er det krav om at skogbrukstiltak skal gjennomføres i samsvar 

med retningslinjene i Levende Skog. I Sørfold blir mesteparten av større skogsdrifter 

gjennomført av etablerte entreprenører, som har forpliktet seg via sertifiseringsordninger til å 

følge LS - standarden. 
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Sørfold kommune har videre egne vernskogbestemmelser, som i de mest utsatte områdene 

klimamessig krever melding av all hogst. I de mer sentrale skogområdene er det meldeplikt på 

all hogst som medfører flater på mer enn 5 dekar. Dette er bestemmelser som gjelder for alle, 

om hogsten blir utført av grunneieren selv, innleid arbeidskraft eller etablerte entreprenører. 

Meldeplikten sikrer at kommunen kan vurdere hogsten opp mot registreringer av biologisk 

mangfold og andre registrerte miljøverdier. Kommunen kan sette vilkår for gjennomføring av 

hogsten på en spesiell måte for å ta vare på disse verdiene, og i særlige tilfelle nekte hogst. 

 

På bakgrunn av meldeplikten, har kommunen god oversikt over områder som er hogd, og kan 

følge opp foryngelsesplikten på en god måte.  

 

Skogbrukstiltak som avstandsregulering/rydding i ungskogfelt og tynning i yngre 

produksjonsskog, vil kunne ha en positiv virkning for friluftslivet og for de øvrige 

miljøverdiene i skogen. 

 

 

 

 
 

Skogsdrift Straumen 

 

 

 

Satsingsområder for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2014 - 2017 
 

De satsingsområdene som peker seg mest ut i tilknytning til tilskudd til nærings og miljøtiltak 

i skogbruket, er ungskogpleie i skogreisningsfelt, førstegangstynning i granskog og bygging 

av skogsveier. Det bør også kunne ytes tilskudd til planting, etter godkjenning av kommunen. 

Planting etter avvirkning av barskog skal i hovedsak dekkes av skogfond.  
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I tillegg vil det være viktig for den samla aktiviteten at kommunen initierer prosjekt for å øke 

aktiviteten og dermed ressursutnyttelsen fra skogen. 

 

Kommunen bør videre aktivt fremme behovet for digitalisering av de 20 år gamle 

skogregistreringene i Sørfold, behovet for oppdatering av registreringene, samletall for hele 

kommunen og innarbeiding av MIS-registreringer i registreringene, overfor fylkesmannen i 

Nordland. 

 

 

Følgende satsingsområde for kommende 4-årsperiode (2014 - 2017) prioriteres i forhold 

til tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 

 

1. Tilskudd til skogkultur.  

• Ungskogpleie i skogreisingsfelt, og i spesielle tilfelle i naturskog. 

• Førstegangs tynning i barskog. 

• Planting. 

  

2. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket. 

• Tiltak med tanke på økt aktivitet i skogbruket og ressursutnyttelse i og fra skogen. 

 

3. Tilskudd til skogsveibygging (vedtak fattes av fylkesmannen). 

• Utarbeide hovedplan for skogsveier. 

• Prioritere veisøknader fra kommunen. Dette videreformidles til fylkesmannen, som 

forvalter tilskuddsmidlene til veibygging i fylket, til avgjørelse. 

 

4. Registrering av skogressurser med miljøregistreringer (MIS) (fylkesmannen).  

• Fremme behov for digitalisering av gamle planer, inkludert MIS-registreringer overfor 

fylkesmannen. 

  

 

Satsingsområde 1: Tilskudd til skogkultur. 

 

Ungskogpleie: 

Av erfaring er det nokså beskjeden aktivitet med ungskogpleie fra grunneiernes side, og det er 

derfor viktig at en har tilgang på arbeidskraft som har tilknyting til skogbruk.  

 

Ved prioriterning av satsingsområder må det legges vekt på behovet for tiltak og større felt 

framfor mindre felt. Skogreisingsfelt må gå framom naturskog. Det kan også prioriteres 

avstandsregulering i lauvskog, spesielt i områder med gode vekstforhold for produksjon av 

kvalitetsvirke av lauv, og i tilknytning til jordbruksareal og nær tettsteder. 

 

Det tas sikte på å få utført ungskogpleie av 200 dekar pr. år til en pris av inntil kr. 450,- /da av 

godkjente kostnader. Årlig behov til ungskogpleie kr. 90 000,- i en 3 - årsperiode. 
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Førstegangstynning: 

I likhet med ungskogpleie, er det begrenset aktivitet av grunneieren med førstegangstynning i 

skogplantefelt. Det vil være en oppgave for kommunen å drive informasjon og oppsøkende 

virksomhet, for å legge tilrette for kva1itetsfremmend tiltak som førstegangstynning vil være. 

 

Det tas sikte på å få gjennomført førstegangstynning på 200 dekar pr. år til en pris av kr.100,- 

pr. m3 registrert virkeuttak og inntil kr. 300,- pr. dekar. Arbeidet skal godkjennes og tiltaket 

må være innenfor rammen av budsjettet. Årlig behov til førstegangstynning vil være  

kr. 60 000,- i en 3-årsperiode. 

 

Planting: 

Generelt bør tilplanting av barskogareal etter hogst dekkes av skogfond. Tilskudd kan 

vurderes i spesielle tilfelle. Det må også ses i forhold til hvilke tiltak som gis støtte i 

nabokommunene, slik at skogeiere i Sørfold ikke kommer dårligere ut økonomisk. 

 

Suppleringsplanting gis tilskudd på inntil 100 % både for tidligere barskogareal og 

skogreisingsareal. Plantingen skal godkjennes på forhånd. 

 

Nyplanting av tidligere lauvskogareal gis tilskudd på inntil 100 % av kostnadene til 

plantekjøp og utplanting.  

 

Alle tilskudd må være innen rammen for budsjett. 

 

Hogster følges opp mhp foryngelsesplikten. Resultatkontroller gjennomføres ihht liste fra 

fylkesmannen, men også på eget initiativ. 

 

 

Satsingsområde 2: Tilskudd til andre tiltak i skogbruket 

 

Tiltak med tanke på økt aktivitet i skogbruket og ressursutnyttelse i og fra skogen. 

 

Sørfold kommune har gjennomført et prosjekt med oppsøkende virksomhet, der en registrerte 

behov, og fikk stimulert til økt aktivitet, spesielt i forhold til ressursutnyttelse, ungskogpleie 

og førstegangstynning. Dette ble utført i forbindelse med prosjektet med rydding langs 

hovedveiene i kommunen.  

 

Det er også avholdt flere Aktivt Skogbrukskurs de siste årene. Dette gjelder særlig 

basiskunnskap i stell og vedlikehold av motorsag og ryddesag, hogstteknikk og bruk av 

ryddesag.  

 

En vil i kommende periode legge opp til ytterligere satsing på dette. I tillegg til oppsøkende 

virksomhet og kurs, kan det være aktuelt med skogdager og lignende. 

 

Årlig behov for tilskudd til andre tiltak i skogbruk vil være ca. kr. 50 000,- pr. år i  

3 - årsperioden. 
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Aktivt skogbrukskurs Straumen høsten 2013. 

 

Satsingsområde 3: Bygging av skogsveier 

 

På grunn av at skogsveiene ofte er svært kostnadskrevende og går over flere eiendommer, 

forvaltes dette tilskuddet nå av fylkesmannen. Kommunen skal likevel prioritere omsøkte 

anlegg, og gi anbefaling om tildeling sammen med innsending av søknadene til 

fylkesmannen.  

 

Sørfold kommune har ingen hovedplan for skogsveier. Det er en målsetting for kommunen å 

få på plass en slik plan i denne perioden. Fylkesmannen har signalisert at tildeling av midler 

til skogsveier i fylket vil bli kanalisert til de kommunene som har utarbeidet en slik hovedplan 

for veibyggingen. Planene for skogsveinettet skal innarbeide miljøhensyn. Når planen 

foreligger, skal prioritering av nye skogsveianlegg ses i forhold til denne. 

 

Det skal legges vekt på å prioritere anlegg som gir en god tilgang til skogressurser i forhold til 

investeringen. I Sørfold hvor det er mange forholdsvis små skogeiendommer, vil det også 

være naturlig å prioritere økonomisk støtte til fellesanlegg fremfor prosjekt på 

enkelteiendommer.  

 

 

Satsingsområde 4. Registrering av skogressurser med MIS 

 

Skogbruksplanlegging er et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk 

med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik 

at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og 

videreutviklet. 

 

Det stilles krav om minimum forhåndsbestilling fra skogeiere før områdetakst igangsettes. 

Denne kan ikke være lavere enn 50 % av arealet som inngår i et planlagt takstområde. For 

Sørfold sitt vedkommende, er det helt urealistisk at halvparten av skogeierne vil bestille slik 

plan, ettersom skogen for de fleste har liten økonomisk betydning. For samfunnet er det 

imidlertid av stor betydning at ressursene er kartlagt, og at det er mulig å drive næringsmessig 

drift av skogbruksarealene, der en tar hensyn til miljøverdiene, på bakgrunn av slike 

registreringer. 
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Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Nordland forvaltes av 

fylkesmannen. Sørfold kommune bør imidlertid arbeide overfor fylkesmannen for å få 

skogressursene i kommunen skikkelig kartlagt, både samlet og for den enkelte eiendom. 

 

Fra 01.01. 2016 har skognæringa i Norge forpliktet seg til at all skog som omsettes sertifisert, 

skal tilfredsstille avtalte krav for MIS-registreringer eller nøkkelbiotopregistreringer. For 

Sørfold vil dette si at ikke noe skog kan hogges i kommunen av, eller omsettes til 

kommersielle aktører, etter 2015.  

 

 
 

Skogsvei Steinbakkan 

 


