Referat/oppsummering fra temahalvdag i Overhalla
05.11.08: ”Landbruk”
Til stede: Fylkesråd Johannes Sandstad, Fylkesmannen i NordTrøndelag Landbruksavdelingen v/Audun Grav, Kari M.
Hustad (V), Arthur Skage (ressursgruppa og AP),Lise Skage
(SP),Overhalla skogeierlag v/Håvard Ødegård, Overhalla
bondelag v/Arnstein Berg, Vidar Espenes og Knut Haga,
Rådmann Trond Stenvik, Aksel Håkonsen (ressursgruppa), Åse
Ferstad (ressursgruppa) Asle Lydersen (ressursgruppa)

Temahalvdagen ble gjennomført iht K-sak 61/08 som 1 av 4 temahalvdager i
oktober/november 2008 som ledd i utarbeidelse av klima- og energiplan
Ideer/mulige tiltak som ble diskutert under temahalvdagen
Skogbruk
Skogen binder CO2
og er en fornybar
ressurs

Generelt om skogbruk:
a) Veiledning/motivasjon, ”organisering” av utvikling/tiltak; og
kompetansebygging for eierne.
b) Skape marked for skogprodukter og bioenergi.
c) Aktiv oppfølging av lov og forskrifter, skogloven, bærekraftforskriften
m.v. a) Planting etter hogst b) Ungskogspleie c) Tynning d)
Avvirkning/veier (hovedplan skogsveier) e) Andre miljøhensyn
(biologisk mangfold, villmarkspregede områder).
Ideer til konkrete tiltak:
1. Utarbeide nye skogbruksplaner
2. Revidering av skogbruksplaner, herunder få etablert ”grendagrupper”
som ledd i dette. (Miljø- og landbruksforvaltningen MNR og
skogeierlag skal ha en pådriverrolle/igangsetterrolle her). Formålet: Å
bidra til bedre ressursoversikt, et planmessig aktivt skogbruk, og
bevisstgjøring og kompetanseutvikling til eierne.
3. Legge til rette for bruk av bioenergi i samfunnet herunder
nærvarmeanlegg (inkludert bedre ressursoversikt).
4. Tilskuddsordninger:
a) Relevante prioriteringer v/ nærings- og miljøtilskudd
b) Tilskudd til skogplanting/veibygging for å hente ut hogstmoden og
”gammel” skog – evt etablere lokal ordning der kommunen (og
andre?) kjøper ”klimakvoter” til skogplanting, knyttet til utslippet av
egen tjenestetransport (kommunal tjenestetransport bil utgjør nå ca.
200.000,- pr. år og 0,25 øre/km tilsvarer 0,50 pr. plante for 100.000
planter (for tiden plantes ca. 70.000 planter årlig).)

Jordbruk

Generelt om jordbruk etc:
Stimulerende tiltak til god agronomi, bioenergi i jordbruket; ENØK i
jordbruket; avfallshåndtering; økt økologisk jordbruk, ”kortreist
mat”/lokal produksjon og omsetning av matvarer ” (lite diskutert under
møtet, men innspill fra klima- og energikonferansen 5. juni) (inkl.
veiledning/motivasjon, ”organisering” og kompetansebygging).

Ideer til konkrete tiltak:
1. God agronomi (behandling av jord og gjødsel).
2. Stimulere til økologisk drift
3.

Avfall:
a) Utvide leveringsordning i) for rundball til også å omfatte
tråd/nett ii) papp og papirsekker
b) Bruk av organisk avfall (”infomøte på Overhalla hotell 13.
Januar”?)

4. Energi
a) Stimulere til ENØK-tiltak i landbruket
b) Utnyttelse av bioenergi i landbruket (Fylkesmannen i NordTrøndelag Landbruksavdelingen v/Audun Grav skal undersøke
muligheten for å igangsette prosjekt med statlige midler etc. i
Overhalla)

Generelt

Asle Lydersen
Ref.



Relevant påvirkning mot sentrale myndigheter herunder
nettverkbygging



Relevante tiltak overfor lokalbefolkningen for eksempel skoler
og barnehager (for eksempel ”Plant et tre”-kampanjen).

