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Forsida: «Hestehov» og «Hakk i hæl» får slukket tørsten fra matmor «Goa» på Bjørsjølia. 
Foto: Anne Katrine Brun Norby 

 

Innholdsfortegnelse 
 
Forside........................................................................................................................................ 1 
Innholdsfortegnelse .................................................................................................................... 2 
Innledning................................................................................................................................... 3 

Planens hensikt, visjon og hovedmål ..................................................................................... 3 
Planprogrammet og forholdet til andre planer ....................................................................... 3 
Utarbeidelsesprosessen, medvirkning og oppfølging av planen ............................................ 5 

Generelt om landbruket i Leksvik .............................................................................................. 6 
Jord- og skogbruk................................................................................................................... 6 
Verdiskaping og sysselsetting ................................................................................................ 6 
Landbruksarealene i Leksvik ................................................................................................. 7 

Antall driftsenheter................................................................................................................... 10 
Utviklingen innen de viktigste husdyrproduksjonene.............................................................. 11 

Utviklingen i antall dyr ........................................................................................................ 11 
Utviklingen i melkeproduksjonen ........................................................................................ 11 
Utviklingen i ammekuproduksjon........................................................................................ 13 
Utviklingen i saueholdet....................................................................................................... 13 

Utviklingen i skogbruket .......................................................................................................... 13 
Avvirkning ........................................................................................................................... 13 
Skogplanting......................................................................................................................... 14 
Ungskogpleie........................................................................................................................ 14 

Rammevilkår ............................................................................................................................ 15 
Naturgitte rammevilkår ........................................................................................................ 15 
Rammebetingelser og virkemidler ....................................................................................... 15 

Viktige faktorer som kan påvirke utviklingen i landbruket ..................................................... 16 
Teknologisk utvikling .......................................................................................................... 16 
Utviklingen i varehandelen .................................................................................................. 17 
Bosetting............................................................................................................................... 17 
Inntektsutvikling i landbruket sammenlignet med andre næringer ...................................... 17 
Produksjonsvolum og strukturer .......................................................................................... 17 
Rekruttering.......................................................................................................................... 18 
Økologisk produksjon .......................................................................................................... 18 
Kompetanse.......................................................................................................................... 19 
Kulturlandskap og kulturminner .......................................................................................... 19 
Forurensing, Klima og energi............................................................................................... 20 
Rovdyr .................................................................................................................................. 20 

Mål i planperioden ................................................................................................................... 21 
Prosjektsamarbeid på Fosen ................................................................................................. 21 
Iverksetting og oppfølging av tiltakene................................................................................ 21 
Selve handlingsplanen.......................................................................................................... 21 
 

 



 3 

Innledning 
 

Planens hensikt, visjon og hovedmål 
 
Planen beskriver de tiltakene som politikere og administrasjon i samarbeid med 
landbruksrådet skal gjennomføre i 2012-2016 for å nå sine mål for landbruket i kommunen. 
Kommunedelplan landbruk i Leksvik kommune 2012-2016 er: 

• et politisk styringsverktøy 
• et redskap for administrasjonen til måloppnåelse 
• landbruksnæringas prioriterte tiltak for perioden 

 
Planen analyserer og beskriver landbrukets muligheter til videre vekst i produksjonsvolum og 
verdiskaping med bakgrunn i ressursgrunnlag vi har i dag. Planen beskriver dermed de 
utfordringer landbruket har i forhold til investering, rekruttering, kompetanse, bosetting, 
mangfold, kulturlandskap, miljø og klima. 
 
Med landbruk menes jord- og skogbruk, samt nye næringer. 
 
Visjon for landbruket i Leksvik er: Robust og framtidsrettet 
 
Landbruksplanen er ingen fyllestgjørende plan for landbruket i kommunen, til det ville den 
blitt for omfattende. Styringsgruppa har derfor pekt ut noen hovedsatsingsområder, etter 
innspill fra landbruksplanmøter i hele kommunen, som de mener vil ha betydning for 
landbruket. Ut fra analyse av muligheter og utfordringer utledes følgende målsettinger for 
landbruket i Leksvik kommune: 

1. Landbruket i Leksvik skal være en pådriver i lokal, regional og norsk 
landbrukspolitikk. 

2. Landbruket i Leksvik skal ha en mangfoldig bruksstruktur og produksjon med 
fokus på økt verdiskaping og bosetting på bygdene. Landbruket i Leksvik skal 
beholde sin nåværende markedsandel gjennom 1 % produksjonsøkning hvert 
år. 

3. Bedre utnyttelse av skog og utmark. 
4. Landbruket i Leksvik skal kjennetegnes av kompetanse og lønnsomhet. 

 

Planprogrammet og forholdet til andre planer 

En del av kommuneplanen 
De forrige landbruksplanene ble utarbeidet for periodene 2000- 2005 og 2006- 2010. 
Landbruksplanen utgjør en del av det kommunale plansystemet. Den har status som delplan til 
kommuneplanen og skal bestå av en tekstdel. Det ville vært ønskelig at arbeidet med 
landbruksplanen og kommuneplanens arealdel samkjørtes. Dette lar seg ikke gjøre all den tid 
arbeidet med kommuneplanens arealdel ikke er påbegynt og dette er et omfattende arbeid. 
Mye har skjedd i landbruksnæringa siden planarbeidet med forrige plan i 2005, og 
landbrukskontoret og landbruksrådet mener derfor det er riktig og viktig å prioritere arbeidet 
med ny landbruksplan for 2012-2016 i 2012.  
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Kommuneplanen for 1998- 2010 sier at Leksvik skal være en aktiv næringskommune med 
livskraftig lokalmiljø, hvor innbyggerne og kommune i samhandling sørger for trygghet, 
livsinnhold og omsorg for alle. 
 
Med utgangspunkt i denne visjonen, vil Leksvik kommune arbeide for å bevare og 
videreutvikle de verdiene som vi til nå har skapt i Leksvik. Dette skjer gjennom å konsentrere 
innsatsen innen fem hovedtemaer, med hvert sitt overordna mål. 
Følgende hovedtema berører landbruket: 

• Næring, bosetting og miljø - Vern om kulturarv, natur og det menneskelige 
miljøet med tilrettelegging for framtidas utfordringer er grunnlaget for all planlegging  
og virksomhet. 

 
Dette skal følges opp gjennom to tiltak: 

• Utarbeide en strategisk plan for landbruket 
• Videreutvikle ordningene for å holde dyrket jord i hevd, og vurdere tiltak som 

stimulerer til god skogkultur. 
 
Landbruksplanen bygger på føringer gitt av sentrale og regionale myndigheter, samt lokale 
strategier for bruk av miljøvirkemidler og næringsfondsmidler. Landbruksplanen må ligge 
innenfor de rammer som landbrukets særlover med tilhørende forskrifter setter. Dette gjelder 
først og fremst jord- og skogbruksloven, men også odelsloven og konsesjonsloven. 
Landbruksplanen vil nå være et innspill til den generelle planlegginga i kommunen, og må 
derfor også ligge innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 
 
Planen er en fagplan. Derav følger faglig høring, dvs. at Fylkesmannens landbruksavdeling, 
lokale landbruksorganisasjoner og komité for næring og miljø er høringsinstanser. Etter 
høringsrunden, vil styringsgruppen vurdere høringsuttalelsene. Vedtaksorgan er 
kommunestyret. 
 

Bakgrunnen for planen 
Kommunen har det siste tiåret fått større ansvar med hensyn til å utvikle et landbruk med 
utgangspunkt i alle resursene landbruket rår over. Landbruket i Leksvik har vært og vil 
fortsatt være viktig for bosetting i grendene. Landbruksbefolkningen forvalter det meste av 
jord- og skogbruksarealene i kommunen. Næringa er en sterk bidragsyter til trivsel og 
rekreasjon for den øvrige befolkningen. 
 
Jordbruksproduksjonen er relativt ensidig med hovedvekt på melk- og kjøttproduksjon på 
storfe og sau. Dette har gitt et aktivt og godt fagmiljø, som har klart å holde mange i næringa. 
 
Leksvik er en industrikommune. Dette har gitt mange jobber innen sekundær- og 
tertiærnæringene noe som har medført at landbruksfamiliene har kunnet skaffe seg sikker 
inntekter utenom landbruksnæringa. Det er også en viktig årsak til at det er utviklet færre 
tilleggnæringer i landbruket i kommunen. 
 
Kombinasjonen fagmiljø og industri er den vesentligste årsaken til at brukstallet på 90- tallet 
var stabilt. Det siste tiåret derimot har det vært en ytterligere strukturendring med stadig færre 
aktive bønder og en nedgang i saueholdet så vel som i melkeproduksjonen og 
kjøttproduksjonen på storfe. 
 



 5 

Arronderinga i kommunen tilsier at landbruket i kommunen også i overskuelig framtid vil 
være et småskalalandbruk. Dette gir noen ekstra utfordringer til næringa med tanke på 
investeringer, økonomi og rekruttering. 
 
Det synes å være store forskjeller i lønnsomhet innen næringa, alt etter hvor i 
investeringsløpet gårdbrukeren befinner seg og hvilken produksjon vedkommende har. Deler 
av landbruket er litt nede i en bølgedal, både rent økonomisk og følelsesmessig. Dette er mest 
fremtredende i melkeproduksjonen. Dette har igjen sendt dårlige signaler til neste generasjon 
gårdbrukere og ført til at få har tatt landbruksutdanning 
 

Bakgrunnsstoff 
Som grunnlag for arbeidet er det brukt tilgjengelig statistikk hentet fra Statens 
landbruksforvaltning (SLF), Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for 
landbruksforskning (NILF) og Tine norske meierier (Tine). 
 

Utarbeidelsesprosessen, medvirkning og oppfølging a v planen 

Styringsgruppa 
Landbruksrådet vært styringsgruppe i prosessen med planen. De har også hatt funksjonen som 
arbeidsgruppe. 
 
Landbruksrådet består av: 
Leder i Leksvik Bondelag Tor Erik Tangstad 
Leder i Leksvik Bonde- og småbrukarlag Idar Bremeraunet 
Leder i Leksvik produsentlag Nils Tronstad 
Leder i Leksvik sau- og geitavlslag Anne Berit Skjerve Sæther 
Leksvik skogeierlag Helge Krabseth 
Politiker Morten Stefan Berg 
Ordfører Einar Strøm 
Leksvik kommune Aud Dagmar Ramdal 
 
Landbruksrådet er bindeleddet mellom næringen, landbrukskontoret og politikerne og 
arbeidsoppgavene er i første rekke å gjennomføre tiltaksdelen i landbruksplana. 
 

Arbeidsform - grendemøter 
For i størst mulig grad å engasjere gårdbrukerne til å komme med innspill ble det holdt fire 
landbruksplanmøter på forskjellige steder i kommunen. Tre av møtene ble hold på kveld og 
ett på dag. På landbruksplanmøtene var det hovedsakelig gruppearbeid der gårdbrukerne 
skrev ned på gule lapper det de var opptatt av. Lappene ble hengt opp på ulike temaark og 
hver av de frammøtte fikk to stemmer hver for prioritering av hva som var viktigst for dem. 
67 deltakere har deltatt på grendemøtene. 
 
Resultatene ble presentert i landbruksrådsmøte for styringsgruppa. Grendemøtene avdekket 
forskjeller i hva grendene var opptatt av, men enkelte tema gikk igjen på alle møtene som 
viktige for næringa. Temaene som var hyppig nevnt var kulturlandskap, bruk av utmarka, 
investeringer, melkeproduksjon, sosiale treffpunkt og fellesskap.  
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Høring 
Planen er en fagplan. Derav følger faglig høring, dvs. at Fylkesmannens landbruksavdeling, 
lokale landbruksorganisasjoner og komité for næring og miljø er høringsinstanser. 
Høringen foregikk i perioden 20.04.2012 – 01.06.2012. 
Det var innen høringsfristen kommet inn … uttalelser. 
 

Politisk behandling, vedtak 
Planutvalget 
Planutvalget fattet vedtak om å legge planen ut på høring i sak ……, den 19.04.2012. 
 
Kommunestyret 
Kommunestyret egengodkjente landbruksplanen i sak …, den 21.06.2012. 
 

Generelt om landbruket i Leksvik 

Jord- og skogbruk 
 
Landbruket er en stor og viktig næring i Leksvik kommune, med stor betydning for 
sysselsetting, både på primærleddet, på sekundærleddet med foredling og på tertiærleddet med 
service og handel. Foredlingsbedriftene av landbruksprodukter ligger i andre kommuner og 
gir med det positive ringvirkninger for andre kommuner i Trøndelag. 
 
Svak økonomi i produksjoner ved store kapitalkostnader har gitt en avdempet lyst til å foreta 
store investeringer i melke- og kjøttproduksjonen i kommunen. I Leksvik kommune er det to 
samdrifter på melk. Kvoteleie har blitt mer og mer vanlig. 
 
Skogbruksnæringen er en svært viktig næring i Nord-Trøndelag, og tilgangen av lokalt virke 
er av betydning for skogindustriens framtid. I tillegg til at det er en forholdsvis stor andel 
eldre skog i Leksvik kommune, ligger avvirkning under tilveksten. Det er derfor en målsetting 
og legge til rette for økt aktivitet. Dette forutsetter utbygging av flere skogsbilveier. Økt 
aktivitet vil medføre økt verdiskapning både lokalt og regionalt. Kulturarbeidet med planting 
og ungskogpleie/lauvrydding bør følges opp kontinuerlig på avvirkede arealer. 
 

Verdiskaping og sysselsetting 
 
Sysselsettinga innen undervisning og helse og sosial har siden 1970 hhv doblet og firedoblet 
seg. Innen industri er sysselsettinga to tredjedeler av hva den var i 1970 og innen landbruk litt 
over en tredjedel (SSB).  
 
I rapporten landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag finnes følgende tall fra 2007: 
 Leksvik Nord-Trøndelag 
Verdiskapning i primærleddet 29 millioner kroner 1,2 milliarder kroner 
Årlig omsetning 70,3 millioner kroner 2,9 milliarder kroner 
Andel sysselsatte 10,2 % 8,5 % 
Kilde: Trøndelag Forskning og Utvikling as  
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Figur 1: Lokalisering av husdyrproduksjoner i Leksvik kommune.  
 
 
Den genererte sysselsettinga for landbruket i Nord-Trøndelag er om lag 18 % av 
arbeidsplassene i fylket. 9 650 sysselsatte i primærleddet i det trønderske jord- og skogbruket 
gir grunnlaget for: 

- 6 138 sysselsatte i direkte relatert virksomhet 
- 8 445 sysselsatte i ringvirkninger i øvrig næringsliv 
- Til sammen 24 233 sysselsatte i Trøndelag (inkl. sysselsatte i primærleddet) og en 

sysselsettingsmultiplikator på 2,5 (24 233/9 650) 
 
Tilleggsnæringer knyttet til landbruket utgjør også en liten del av verdiskapinga. 
Tilleggsnæringene er allikevel viktige og kanskje enda viktigere i framtida. Det kan særlig 
vises til setersatsinga og Inn på Tunet. 
 
 

Landbruksarealene i Leksvik 
 

Jordbruksarealene i Leksvik 
Det totale jordbruksarealet i drift i kommunen i dag er ca. 23.000 daa og utgjør ca 6 % av det 
totale arealet i kommunen. Mesteparten av arealet i kommunen er skog, fjell og hei. Det er 
relativt lite dyrkbar myr i kommunen. 
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Arealtyper i Leksvik kommune
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Figur 2: Arealtyper i Leksvik kommune. 
 
Ved søknad om produksjonstillegg pr. 31.07.11 var jordbruksarealet fordelt slik: 

Fordeling av dyrka jord

Fulldyrka

Overflatedyrka

Innmarksbeite

Korn

Annet

 
Figur 3: Foredeling av dyrka jord i Leksvik kommune i 2011. 

 
Omsøkt jordbruksarealet i Leksvik var for ti år siden 22.701 dekar, så jordbruksarealet må 
sies å være relativt konstant. Det er hovedsakelig fulldyrka jord i kommunen, men også en 
god del innmarksbeite. Det dyrkes korn på i underkant av 1000 dekar. Denne produksjonen er 
lagt til Hindrem og Seter. 
 
Jordleie 
I kommunen er det mange småbruk som leier bort jorda. De fleste av disse er bebodd, men 
enkelte er også ferieplasser. Etter hvert har også flere store bruk lagt ned drifta og leier bort 
jorda. Det blir stadig mer leiejord og utregninger foretatt av landbrukskontoret i 2005 viste at 
25 % av jordbruksarealet i drift i Leksvik var areal. På landsbasis er leieprosenten 42 % i 
2011 og to av tre jordbrukere leier jord fra mer enn to personer. Det er god grunn til å tro at 
dette gjelder for Leksvik også. 
 
Det er fra 1. juli 2010 krav om 10 -årige jordleieavtaler, men mange utleiere kvier seg for å 
skrive under så lange avtaler. Kortsiktige avtaler fører ofte til at det ikke investeres tiltrekkelig 
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i jorda. I tillegg leies jord på kryss og tvers i kommunen. Dette medfører høyere 
driftskostnader for mange bønder.  
 
Det er ut i fra ståstedet til aktive bønder ønskelig å eie mest mulig av jorda de driver og at 
jorda skal ligge så nært driftsenheten som mulig. Dette gir mer robuste gårder og mer av 
pengene som går til jordbruket blir igjen i næringa. 
 

Skogbruksarealene 
Den siste skogbrukstaksten i kommunen ble utført i 1997. Tallene i landbruksplanen er utledet 
fra denne. Det totale produktive skogearealet er på 141 000 da. Private/kommune forvalter 
110 300 da, mens Leksvik Bygdeallmenning forvalter 30 700 da.  
 
Det samla mulige hogstkvantum (balansekvantumsberegning) er anslått til ca. 25.500 m3 
årlig. 
 
Bonitetsfordeling i dekar for skogen i Leksvik 
Høg bonitet ( 17→)                      4.100        (   3 %) 
Middels bonitet ( 14-11)             96.000        ( 68 %) 
Lav bonitet (← 8 )                      40.500        ( 29 %) 
 
Det aller meste av skogen står på middels og lav bonitet. 
 
Produktivt skogareal fordelt på hogstklasser 

Fordeling av hogstklasser

Hogstklasse      I      
2 %

Hogstklasse     II                         
23 %

Hogstklasse    III                           
20 %

Hogstklasse    IV                             
10 %

Hogstklasse     V                            
45 %

 

Figur 4: Produktivt skogareal i Leksvik kommune fordelt på hogstklasser. 

Det er fremdeles en forholdsvis stor andel gammelskog i kommunen – potensial for økt 
avvirkning (skjønnsmessig fastsatt hogstklassefordeling basert på taksten fra 1997). En del av 
denne skogen står vanskelig tilgjengelig. 

 
Treslagfordeling i prosent av produktivt skogareal  
Gran  89 % 
Furu    6 % 
Lauv    5 % 
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Antall driftsenheter 
 
Et mål for landbrukspolitikken de senere år har vært å rasjonalisere landbruket. 
Bulkproduksjonen effektiviseres, noe som fører til at flere ikke finner det lønnsomt å fortsette 
produksjonen. De siste 5 årene har det sluttet like mange gårdbrukere som under hele 1990-
tallet. Tabellen nedenfor viser en oversikt over antall søkere av produksjonstilskudd innenfor 
de største husdyrproduksjonene i perioden 1990 til 2010. 
 

Utvikling i antall husdyrbruk 1990-2010
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Figur 5: Utvikling i antall husdyrbruk (SLF). 
 
Ser en på antall bruk blant de største husdyrproduksjonene, er reduksjonen i antall 
melkeprodusenter største. Reduksjonen har gått jevnt ned i hele perioden og er på 57 % i 
perioden 1990-2010. Bare de to siste årene har hele ni produsenter solgt eller leid ut 
melkekvoten. Interessen for ammekyr har økt betydelig og er oftest et resultat av at det blir 
slutt med melkeproduksjon på bruket. Antall sauebruk viser også en klar nedgang, men har 
trolig stabilisert seg.  
 
Utviklingen i antall produsenter har ført til at produksjonsmiljøet i enkelte grender blir veldig 
lite og sårbart. Ungdommer som deltok i en undersøkelse i forhold til bolyst i 2007, sier blant 
annet et godt produsentmiljø er av avgjørende betydning for at de ønsker å bli gårdbrukere. 
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Utviklingen innen de viktigste husdyrproduksjonene 
 

Utviklingen i antall dyr 
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Figur 6: Utviklingen i antall sau, ammekyr og melkekyr i perioden 1990 til 2010 i Leksvik kommune (SLF). 
 
Tabellen viser utviklingen de siste 20 årene i antall dyr i de tre største husdyrproduksjonene. I 
tillegg er det en eggprodusent, en geitemelkeprodusent og en hjorteoppdretter i kommunen. 
På 1990-tallet var det flere som drev med gris. Den siste svineprodusenten sluttet i 2007?  
 

Utviklingen i melkeproduksjonen 
 
Tallet på foretak med melkekvote har gått jamt nedover de siste ti årene. Frå 2001 til 2011 er 
det en reduksjon på 46 prosent på landsbasis. Den årlige reduksjonen har i denne perioden 
variert mellom 4 og 8 prosent. 
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Figur 7: Utvikling i gjennomsnittskvote og tallet på foretak på landsbasis (1998-2011). Figur fra SLF.  

 

Utviklinga i melkeproduksjonen går i retning av færre, men større bruk. Mens mengden 
melkeprodusenter går jamt nedover, øker gjennomsnittskvoten. Den største økningen i 
gjennomsnittskvoten på landsbasis de siste årene var fra 2002-2003, da kvoten økte med 14,6 
prosent. Ser en på antall melkeprodusenter i Leksvik, har tendensen vært den samme. I løpet 
av 2012 er det ytterligere seks som selger eller leier ut melkekvoten.   

Utvikling i melkeproduksjonen 1995-2011
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Figur 8: Utviklingen i innveid melk og antall melkeleverandører i perioden 1995-2011 i Leksvik (Tine). 

 

Gjennomsnittskvoten i Leksvik var og er lavere enn landsgjennomsnittet og henger sammen 
med bruksstørrelse og arrondering. Gjennomsnittsleveransen av melk har økt fra 71.000 liter i 
1995 til 145.000 liter i Midt-Norge (Tine). I Leksvik har den økt fra 59.000 liter til 104.000 
liter i samme perioden. Denne økningen er prosentvis lavere enn for resten av regionen. 
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Melkeproduksjon er bærebjelken i landbruket i Leksvik kommune. Det er et mål å 
opprettholde og aller helst øke melkeproduksjonen i kommunen. Dette vil kreve betydelige 
investeringer i årene framover og vil være et område det er fokus på i tiltaksplanen. 
 
Foretak med geitmelkkvote 
Det er igjen en geitmelkprodusent i Leksvik. Ellers er det noen få bruk som har ammegeit som 
tilleggsnæring på gården. 
 

Utviklingen i ammekuproduksjon 
 
Interessen for ammekyr har økt betraktelig de siste 15 årene. Det er hovedsakelig bruk som 
slutter med melkeproduksjon som begynner med ammeku. I tillegg har noen melkebruk og 
sauebruk hatt to husdyrproduksjoner. Kommunen har et naturgrunnlag 
som passer godt til denne typen kjøttproduksjon. I 2012 er det underdekning av storfekjøtt på 
det norske markedet. Det er grunn til å tro at antall ammekuproduksjonen vil øke noe de 
kommende årene. 
 

Utviklingen i saueholdet 
 
Saueholdet økte på hele 90-tallet, men de siste ti årene har det igjen vært en halvering i antall 
vinterfôra sau. Nå synes det som om optimismen i næringen er på vei opp og flere unge 
brukere har de siste årene utvidet eller startet opp med sau. Leksvik kommune har store 
beiteressurser i utmarka og det ligger således godt til rette for økt sauehold i kommunen. 
Sperregjerder/utmarksgjerder er en forutsetning for ei framtidsretta sauenæring.  
 

Utviklingen i skogbruket 
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Figur 9: Utviklingen i avvirkningen av skogen i Leksvik kommune fra 1996-2011. 
 
De ti siste årene har avvirkningen ligget på et lavere nivå enn de ti foregående. Maskinell 
hogst står for hovedandelen av det avvirkede kvantumet. Fremdeles har kommunen en 
forholdsvis stor andel eldre, hogstmoden skog. Det ligger betydelige verdier i å ta ut denne 
skogen. Overholdes gammelskogen for lenge vil den økonomiske verdien kunne synke. I 
tillegg til økonomisk gevinst hos skogeier er det også et faktum at lokalt virke vil være helt 
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nødvendig for at vi fortsatt skal ha skogindustri i Trøndelag. Målsettingen bør være å øke 
avvirkningen opp til et nivå på mellom 15 000 kbm og 20 000 kbm årlig. 
 

Skogplanting 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skogplanting i Leksvik kommune - ant. planter

 
Figur 10: Utviklingen i skogplanting i Leksvik kommune fra 1996-2011. 
 
Foryngelse av avvirkede arealer i Leksvik må i all hovedsak baseres på planting. Tilplantet 
areal bør derfor omtrent tilsvare avvirket areal. En mindre del av nyetableringene kan baseres 
på naturlig foryngelse – forutsetning er da at naturgitte forhold og hogstføring er slik at det er 
muligheter for å lykkes med naturlig foryngelse. 
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Figur 11: Utviklingen i ungskogpleie i Leksvik kommune fra 1996-2011. 
 
Aktiviteten når det gjelder ungskogpleie er variabel. De tre siste årene har aktiviteten vært 
tilfredsstillende. God ungskogpleie er viktig for kvaliteten på framtidsskogen. 
Det bør være en målsetting å ligge på et gjennomsnittlig årlig ryddet areal på mellom 1000 og 
1200 da i kommende tiårsperiode. 
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Rammevilkår 

Naturgitte rammevilkår 
 
Leksvik har gode forutsetninger for jord- og skogproduksjon. De beste områdene har 
naturgitte forhold for kornproduksjon. Stordelen av dyrkajorda egner seg best til gras- og 
fôrvekster. I utmark og fjellområder er det store beiteressurser. 
 
I henhold til Bioforsk Midt-Norge (Landbruksmelding for Trøndelag), har vekstsesongen økt 
med en måned de siste 50 årene. Videre har FN’s klimapanel dokumentert at klimaet er i 
endring og at det kan gi ytterligere lengre vekstsesong. Siden klimaet er den mest begrensede 
faktoren for landbruksproduksjon vil det gi landbruket muligheter både for å øke 
planteproduksjonen og dyrke mer varmekrevende vekster. 
 

Rammebetingelser og virkemidler 

Internasjonale rammebetingelser 
Landbruket er en regulert næring. Landbrukspolitikken er omfattende og av stor betydning for 
den enkelte eiers driftsmessige tilpassing. Internasjonale avtaler og prosesser legger i økende 
grad føringer for utforming av den nasjonale landbrukspolitikken. Utviklingen i retning av en 
mer åpen verdenshandel på matområdet og økt internasjonal konkurranse stiller norsk 
landbruk og næringsmiddelindustri ovenfor store utfordringer. En eventuell ny WTO-avtale 
vil blant annet definere sentrale rammebetingelser for den framtidige handelen med 
landbruksvarer. Regelverket for produksjon og omsetning av mat er også i noen grad styrt av 
internasjonale avtaler. Dette gjelder spesielt EØS-avtalen som harmoniserer regelverket innen 
mattrygghet i EØS-området. 
 
Tilgangen til nok og trygg mat er truet i deler av verden. Verden står ovenfor en matkrise og i 
følge FAO, FN sin mat- og jordbruksorganisasjon, finnes det om lag 925 millioner mennesker 
i verden som fremdeles sulter. I 2050 kan det være ni milliarder mennesker på jorda. For å 
dekke den økte etterspørselen etter mat må den globale matproduksjonen i følge FAO 
fordobles i løpet av 40 år. 
 

Nasjonal politikk 
Den nasjonale landbrukspolitikk i de kommende årene vil bli styrt etter de retningslinjene som 
er trukket opp i Stortingsmelding nr 19 fra Landbruks- og matdepartementet og den nye 
Landbruks- og Matmeldinga. 
 
De fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er: 

• Matsikkerhet  
* Økt bærekraftig matsikkerhet 
* Trygg mat og fullverdig kosthold 
* Ivareta forbrukerinteresser 
* Videreutvikle Norge som matnasjon 

• Landbruk over hele landet 
* Sikre bruk av landbruksarealer 

      * Styrke tilpasset regionale muligheter og utbedringer.  
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      * Politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer. 
• Økt verdiskaping 

* Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter. 
* Gode kompetansemiljø. 

            * Konkurransedyktige inntekter. 
• Bærekraftig landbruk 

* Beskytte arealressursene 
            * Produksjon av miljøgoder 
            * Sikre naturmangfoldet 
            * Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen.  
            * Redusert forurensing fra jordbruket. 
 

Rammebetingelser og virkemidler 
 
Nasjonale 

 
Regionale 

• Stortingsmelding nr 19   
• Stortingsmelding nr 17  
• Soria- Moria II –erklæringen 
• Jordbrukeforhandlingene 
• Nasjonalt miljøprogram 

 

• Fylkesmannens landbruksavdeling 
• Fylkeskommunen 
• Innovasjon Norge (BU-tilskudd) 
• Strategier for landbruksrelatert 

næringsutvikling i Nord-Trøndelag 
• Skognæringen i Trøndelag 
• Regionalt miljøprogram 

 
Kommunale 
- Juridiske virkemidler - Økonomiske virkemidler 

• Konsesjonsloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Odelsloven 
• Motorferdselloven 
• Viltloven 
• Laks- og innlandsfiskeloven 
• Naturmangfoldloven 
• Friluftsloven 

• Produksjonstilskudd 
• Spesielle miljøtiltak i landbrukets 

kulturlandskap (SMIL) 
• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK) 
• Viltfondet 

 

 

Viktige faktorer som kan påvirke utviklingen i land bruket 

Teknologisk utvikling 
 
Den teknologiske utviklinga har ført til en produktivitetsøkning og strukturendring i 
landbruket. Samfunnet for øvrig har tjent mest på dette gjennom billigere produksjon av 
matvarer. Om dette er udelt positivt for landbruket og bøndene er usikkert. Det har vært svært 
lite fokus i industrialiserings- og effektivitetsdebatten om hvor grensen for sammenslåing av 
bruk og industrialisering går. 
 
Ved større enheter, blir fôring mekanisert for å rekke over arbeidet. Den første melkeroboten i 
Leksvik kom i 2011 og flere er planlagt. På grunn av bruksstørrelsen er det forholdsvis flere 
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båsfjøs og færre melkeroboter enn de fleste kommuner ellers i Trøndelag. Færre og større 
driftenheter har ført til lengre transportavstander og større og tyngre maskiner. Dette igjen 
fører til mer forurensing ved transport av gjødsel og fôr og økt jordpakking og redusert avling. 
I sauenæringa vil det i 2012 bli tildelt flere radiobjeller for sau på beite.  
 

Utviklingen i varehandelen 
 
Foredling og omsetning av landbruksvarer foretas både av private aktører og av 
landbrukssamvirket. Landbrukssamvirket er den største aktøren, men taper årlig 
markedsandeler. Dette gjør det vanskelig å være en effektiv markedsregulator. Utviklinga kan 
også true utkantjordbruket fordi det blir vanskelig å opprettholde fraktutjevningen som 
samvirke har etablert. 
 
Omsetningsleddet til forbruker kontrolleres av fire store kjeder som til sammen har over 99 % 
av volumet. Matmaktutredningen som ble presentert i mai 2011 peker på at kjedene har meget 
stor makt i forhold til både pris på varene og på vareutvalg. For småskalaprodusenter er det 
både vanskelig å komme inn i butikkene samt å oppnå en god hylleplassering av sine varer. 
 

Bosetting 
 
Et livskraftig bygdesamfunn er avhengig av at bosetting opprettholdes. Bygda må være 
attraktiv for flere enn bare de aktive bøndene. Viktige bidrag for å skape bolyst er blant annet 
attraktive bosted, velholdt kulturlandskap, gode service- og kulturtilbud og god infrastruktur. 
 

Inntektsutvikling i landbruket sammenlignet med and re næringer 
 
Inntekten i landbruket er lavere sammenlignet med andre grupper i samfunnet. De siste årene 
har jordbruket hatt en sterk kostnadsøkning, mens inntektene periodevis har stagnert. Det er 
særlig sau- og storfekjøttprodusentene samt melkeprodusentene som har et lavt inntektsnivå. 
Samtidig har vi nå i mange år hatt en god lønnsutvikling i det samlede arbeidsmarkedet og et 
lavt rentenivå.  
 
For Trønderbonden betyr arbeid utenfor bruket stadig mer. Tall fra Norsk institutt for 
landbruksforskning (NILF) viser at driftsoverskuddet i jordbruket sank fra om lag 60 % av 
samlet inntekt på brukene i 1998 til om lag 40 % i 2007. I samme perioden økte andelen 
lønnsinntekter fra 20 % til nær 40 %. Dette vil isolert sett føre til sterke avskalling fra 
landbruket og er den viktigste enkeltfaktoren som gjør at ungdom vegrer seg for å gå inn i 
bondeyrket. 
 

Produksjonsvolum og strukturer 
 
Strukturendringene i landbruket har som tidligere nevnt vært svært omfattende. I Leksvik har 
volumproduksjonen holdt seg på samme nivå i melkeproduksjonen, gått ned i 
sauekjøttproduksjonen og økt på storfekjøtt. 
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Det forventes at innbyggertallet i Norge vil øke med 20 % innen 2030, dvs med ca 1 % hvert 
år. Matbehovet vil øke tilsvarende. Det bør derfor være et mål for landbruket i Leksvik å øke 
produksjonsvolumene. Dette må gjøres bl.a. ved økning i avdrått, økt dyretall, hindre 
gjengroing, nydyrking og tilgang på bedre plante- og dyremateriale. Det er et mål å beholde 
flest mulig produsenter.  
 

Rekruttering 
 
Det var i 2011 113 som søker produksjonstilskudd i Leksvik kommune. 88 av dem drev med 
husdyr. Gjennomsnittsladeren på melkeprodusentene i kommunen var ca fem år høyere enn 
for resten av Trøndelag og landet for øvrig per 31.12.2011.  
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Figur 12: Alder innenfor de vanligste husdyrproduksjonene i Leksvik (Per 31.12.2011). 
 
Samtaler med alle produsentene i kommunen i 2007-2008 viser at rekruttering er et vanskelig 
tema. På mange bruk der det burde vært et tema, er det ikke det. Årsakene til sein og delvis 
manglende rekruttering er mange. Av hovedårsaker kan nevnes at nåværende driver ikke 
ønsker å legge press på den yngre generasjon til å overta, små bruk, dårlig økonomi hos selger 
ved salg, dårlig økonomi hos kjøper ved store investeringer, manglende alternative jobber for 
selgere, pessimisme ved kjøkkenbordet, få med landbruksutdanning og holde gården i slekta i 
håp om at barnebarn vil drive landbruk. 
 
Det har blitt investert lite på enkelte gårder i kommunen de siste ti årene. Dette gjør det 
mindre attraktivt for unge å kjøpe seg gård. 
 

Økologisk produksjon 
 
Areal med økologisk produksjon utgjør i dag 10 % av det totale jordbrukearealet i Leksvik. 
Den nasjonale målsettingen om 15 % økologisk areal inne 2015 var nådd i 2007, men areal i 



 19 

økologisk drift har gått tilbake de siste fem årene. Det er i dag to produsenter av økomelk, to 
som driver med økologisk ammekuproduksjon og tre som driver økologisk med sau. 
 
Det produseres i dag mer økologisk melk- og kjøttprodukter enn markedet etterspør. Nye 
økoprodusenter på melk og storfekjøtt får av den grunn ikke mer betaling for produktet. 
 
Viktige forutsetninger for å lykkes med økologisk landbruk: 

• tilstrekkelig areal 
• jord med god næringsbalanse 
• god tilgang på husdyrgjødsel 

 

Kompetanse 
 
Trøndelag har flere utdanningsinstitusjoner inn landbruksfag. De nærmeste videregående 
skolene er Mære og Skjetlein landbrukesskole. Høyskolen i Nord-Trøndelag tilbyr 
undervisning i flere landbruksrelaterte fagområder, blant annet husdyrfag. 
 
Det er flere aktører som tilbyr kurs og rådgivning til landbruksnæringa. De kan grovt deles 
inn i tre grupper: den bondeeide, den offentlige og andre. Det offentlige har blitt stadig mer 
rådgivningsaktør til fordel for næringens eget tjenesteapparat. Særlig samvirkebedriftene i 
landbruket driver rådgivning som en del av sin organisasjonsvirksomhet og representerer en 
betydelig kapasitet og produksjonsfaglig kompetanse innenfor sine sektorer. 
 
Antallet som utdanner seg inne landbruksfag er betydelig redusert. Viktige primærnæringsfag 
mangler søkere og kompetansemiljø står i fare for å bygges ned. Dette står i kontrast til 
gjeldende landbrukspolitikk og den nye landbruksmeldinga. Det er god grunn til å tro at 
svakere økonomi i næringa har gitt seg utslag i lavere søkning til landbruksfag og at dette vil 
bedre seg om økonomien i landbruket blir bedre. 
 
Det er i dag ingen formelle krav til utdanning eller kompetanse for de som ønsker å drive 
gårdsbruk. Det er nødvendig at utdanningsmiljøene i større grad enn tidligere framstår som 
det naturlige prioriterte førstevalg blant ungdom som er utdanningssøkende. Det er et 
mindretall av de yngre bøndene i Leksvik som har landbruksutdanning. Det ser ut til at denne 
trenden fortsetter ved ventede generasjonsskifter. 
 

Kulturlandskap og kulturminner 
 
Landbruket i kommunen er et småskalalandbruk som drives i kombinasjon med annet arbeid. 
Dette har gitt et mangfoldig kulturlandskap. Kommunen har en topografi og klima som 
fremmer grasproduksjon og husdyrhold. Dette har medført at kommunen fortsatt her et 
relativt åpent kulturlandskap.  
 
Interessen for kulturlandskapet som trivselselement har økt de siste årene ved at 
oppmerksomheten rundt dette er i fokus. Et mangfoldig og vakkert kulturlandskap øker 
interessen for miljø- og kulturopplevelser både for grendefolket og utenforstående.  
 
Strukturendringene medfører at konsentrasjonen av beitedyr blir større der det drives med 
husdyr, mens beitearealer i deler av kommunen vil bli liggende ubrukt og gro igjen. Det blir 
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en viktig utfordring å ivareta kultur- og miljøverdiene i landbruket når færre skal drive store 
areal. 
 

Forurensing, Klima og energi 

Landbruksforurensing 
Landbruksforurensing er sammen med forurensing fra avløp blant de viktigste utfordringene i 
forhold til håndhevingen av Forskrift for rammer for vannforvaltning. Et forslag til 
forvaltningsplan med tiltaksplan for hele Vannregieon Trøndelag skal foreligge i 2014. Planen 
utarbeides av Vannregionutvalget og vedtas av fylkestinget i 2015.  
 
Det er forventet at følgende landbruksforurensing vil få hovedfokus: 

• Arealavrenning fra dyrket mark (inkludert hydrotekniske anlegg) 
• Punktutslipp (gjødsel, silosaft, melkeromsavløp, separatavløp, vann fra vaskeplass) 
• Avfall (villfylling og oppsamling av plast) 

 

Klima og energi 
Kommunedelplan for energi og miljø, Energi- og klimaplan for Leksvik kommune, ble vedtatt 
av kommunestyret i 2008. Et av hovedmålene i planen er at landbruket skal være en pådriver 
for å redusere klimagassutslippene fra landbruket med 20 %. Dette skal oppnås ved følgende 
tiltak: 

• Minst 10 % av jordbruksarealet i Leksvik kommune skal være godkjent som 
økologisk, dvs ca 2.300 da. Økologisk landbruk bidrar til å øke det organiske 
innholdet i jorda og dermed senke utslippene. 

• Ale nye anlegg skal vurdere energieffektive løsninger og alternative energikilder. 
• Minst 20 % reduksjon i utslipp av metangass. 
• Minst 20 % reduksjon i utslipp av lystgass. 
• Bedre utnyttelse av skogressursene i kommunen. 
• Kommunen skal stimulere til ”kortreist mat”. 

 

Rovdyr 
 
Rovdyrstammen har økt mye de senere årene. Gaupebestanden i kommunen er stor, og det er 
observert gaupe i store deler av kommunen. Det er også observert kongeørn og jerv. Leksvik 
ligger i et område der det er vedtatt at det skal være ynglingsfritt for de store rovdyrene. 
 
Leksvik har en driftsform på sau der hele besetningene slippes på skogsbeite. Sauebrukene er 
avhengige av utmarksressursene for å kunne høste vinterfôr på heimjorda.  
 
 Sau slept Lam slept Sau tapt Lam tapt Tapsprosent sau Tapsprosent lam 
Leksvik 1.097 1.730 25 283 2,28 16,36 
Nord-
Trøndelag 

 
25.754 

 
42.447 

 
1.375 

 
5.829 

 
5,34 

 
13,73 

Landet 232.056 386.403 8.552 35.083 3,69 9,08 
Tabell 1: Statistikk for tap av sau og lam på beite i 2011 (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). 
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Leksvik kommune hadde en svært høy tapsprosent på lam i 2011, på linje med enkelte 
kommuner i rovdyrutsatte deler av fylket. Det er noen besetninger som er hardere rammet enn 
andre, og observasjoner, dokumentasjon og tallenes tale tyder på at det har vært mye tap til 
gaupe og ørn. Enkelte produsenter hadde store tap selv om de gjennomførte seinere slipp og 
tidligere nedsanking. Omkring 30 prosent av totaltapene på landsbasis blir hvert år erstattet 
som tapt til fredet rovvilt, mens omkring 45 prosent blir omsøkt erstattet som tapt til rovvilt 
(Landbruks- og matdepartementet 04.04.2012). Uttaket av gaupe og kongeørn er for lavt tatt i 
betraktning at Fosen skal være fritt for ynglinger.  
 

Mål i planperioden 
 

Prosjektsamarbeid på Fosen 
Leksvik er invitert med i et landbruksprosjekt på Fosen der Roan, Åfjord og Rissa deltar. 
Prosjektet starter i 2012 og skal gå ut 2014. Noen av delmålene er tenkt gjennomført i 
samarbeid med en eller flere av disse kommunene. Hvilke av delmålene som er aktuelle å 
samarbeide om avhenger av hva som det skal jobbes med i de andre kommunene og hva som 
er tjenelig å samarbeide om. Det vil uansett være ei målsetting å opparbeide/beholde 
kompetanse i kommunen ved gjennomføring av ulike delprosjekt sammen med andre. 
 

Iverksetting og oppfølging av tiltakene 
I oversikten nedenfor er det skissert mange ulike delmål og tiltak for å nå hovedmålene i 
landbruksplanen. Flere ev delmålene passer inn under mer enn et mål, og er skjønnsmessig 
plassert der de står. En må anta at tiltak som ikke er beskrevet i planen vil dukke opp ettersom 
landbruket er ei næring i stadig utvikling. Det blir landbruksrådets jobb å påse at tiltak settes 
ut i livet, evaluere disse og revidere gjenstående og nye tiltak underveis. 
 

Selve handlingsplanen 
Nedenfor følger en oversikt over hovedmål, delmål, tiltak, når tiltakene er tenkt gjennomført 
og ansvarlige for gjennomføringen i perioden 2012-2016. 
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Hovedmål 1: Landbruket i Leksvik skal være en pådriver i lokal, regional og norsk 
landbrukspolitikk. 
Delmål Tiltak Gjennomført 

innen 
Ansvarlig 

Påvirke ovenfor fylke og 
statlige 
landbruksmyndigheter. 
 
 
 
 
 
Utvikle nye løsninger. 
 
 
 
Reduksjon av rovvilt-
bestander ned mot de 
vedtatte bestandsmålene. 

Ta opp viktige utfordringer i 
landbrukspolitikken og gi innspill 
til landbruksdepartementet. 
 
Fremme landbrukets stilling og 
styrking av rammevilkårene i 
næringa. 
 
Bistå gårdbrukerne ved 
planlegging, oppstart og 
gjennomføring. 
 
Uttak av gaupe og annet rovvilt 
må økes. Skadevoldere må kunne 
tas ut i større grad.  
 

Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
2012 

Kommunepolitikerne 
 
 
 
Kommunepolitikerne 
 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
 
Kommunepolitikerne 
Landbruksrådet 

 
 
 
Hovedmål 2: Landbruket i Leksvik skal ha en mangfoldig bruksstruktur og produksjon 
med fokus på økt verdiskapning og bosetting i grendene. Leksvik landbruket skal 
beholde sin nåværende markedsandel gjennom 1 % produksjonsøkning hver år.   
Delmål Tiltak Gjennomført 

innen 
Ansvarlig 

Generell økning  
produksjonsomfang i alle 
produksjoner. 
 
Investeringer i 
driftsbygninger. 
 
 
Bremse nedgangen i 
antall melkebruk. 
 
 
Øke kjøttproduksjonen på 
storfe og småfe. 
 
Opprettholde 
produksjonsmiljøene. 
 
Skape framtidstro. 
 
Utvikle seternæringa til å 
bli ei robust og 
framtidsretta 
tilleggsnæring. 
 
Flere nye næringer. 
 
 

Landbrukskontoret må gjennom 
sin veiledning motivere og veilede 
 
 
Rådgivningspakke til bruk som 
ønsker å investere i 
driftsbygningene. Delprosjekt. 
 
Spesialrådgivning og 
strategiprosesser rettet mot 
melkebruk. Delprosjekt. 
 
Spesialrådgivning fra Nortura til 
kjøttprodusenter. 
 
Skape sosiale og faglige arenaer i 
samarbeid med faglagene og både 
innen og på tvers av produksjoner 
og fagmiljø. 
 
Reiselivssamarbeid, 
nettverksbygging, 
kompetanseheving. 
 
 
Informasjon og hjelp ved søknader 
og nettverksbygging for nye 
næringer.  

Kontinuerlig 
 
 
 
2013 
 
 
 
2013-2014 
 
 
 
2013-2014 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 

Landbrukskontoret 
 
 
 
Landbruksrådet 
 
 
 
Leksvik produsentlag 
Landbrukskontoret 
 
 
Landbruksrådet 
 
 
Landbruksrådet 
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
Leksvik seterlag 
Næringssjefen 
 
 
Landbrukskontoret 
Næringssjefen 
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Dyrkajorda holdes i hevd 
og i full drift i rasjonelle 
enheter. 
 
Jordbrukearealet skal 
økes med minst 200 
dekar hvert år (1 % 
økning i året). 
 
 
 
 
 
Unngå nedbygging av 
dyrka og dyrkbare arealer 
hvor det finnes 
alternative arealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hindre gjengroing av 
jordbruksareal. 
 
 
 
Økt opptak av fôrenheter 
i utmarka. 
 

 
Standard jordleiekontrakter med 
fokus på jord i god hevd på 
landbrukskontoret og på 
kommunens nettside. 
 
Intensivere grøfting av dyrket jord 
gjennom motivasjon og bistand 
med planlegging. 
 
Temadag/kveld om dyrking, 
grøfting, søknader, saksgang og 
støtte. Motivere og bistå. 
 
Motivere til makeskifte og 
jordhandel. Delprosjekt 
 
Gjøre gode vurderinger i henhold 
til jordloven slik at driftsenhetene 
blir rasjonelle. 
 
Delta aktivt i arbeidet med 
kommunens arealplan. 
 
Delta aktivt i enkeltsaker som 
kommer opp. Fremme 
jordverninteressene på en god og 
saklig måte. 
 
Motivere og informere om arbeid 
for å hindre gjengroing og 
muligheter til støtte gjennom 
SMIL og RMP. 
 
Lage beitebruksplan som belyser 
potensialet i utmark og hvordan 
utnytte dette. 

 
2012, 2014, 
2016 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig  
 
 
 
2014-2016 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
? 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Årlig 
 
 
 
 
2013 
 

 
Landbrukskontoret 
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
 
Landbrukskontoret 
Kommunepolitikerne 
 
Kommunepolitikerne i 
Leksvik 
 
 
Landbrukskontoret 
Landbruksrådet 
 
Landbruksrådet  
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
Leksvik sau og geit 
Leksvik beite og sankelag 
 

 
 
Hovedmål 3: Bedre utnyttelse av skog og utmark.  
Delmål Tiltak Gjennomført 

innen 
Ansvarlig 

Normalisere 
hogstklassefordelingen – 
økt uttak av hogstklasse 
V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Større fokus på økt samhandling 
om driftssamarbeid 

• På forskudd med 
planleggingen av drifter – 
samarbeid med naboen 

• Tett dialog med 
tømmerkjøpere/skogbruk
sleder 

• Utnyttetilgjengelig 
maskinkapasitet 

• Utnytte de økonomiske 
virkemidlene (veg, lang  

• transport, bratt terreng) 
• Fokus på nye eiere – 

motivasjons-
/informasjonsarbeid 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landbrukskontoret 
Leksvik skogeierlag 
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Aktivt og inkluderende 
skogbruksmiljø – 
forutsetning for høy 
aktivitet i skogen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bærekraftig 
skogproduksjon med 
fokus på foryngelse og 
ungskogpleie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiske virkemidler 
tilpasset lokale forhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrede mulighetene for 
etablering av 
biobrenselanlegg knyttet 
til Leksvik sentrum 
 
Bedre trafikksikkerhet 
 
 
 
Grenseoppgang 
 

 
Lage møteplasser: 

• Skogdager, skogkvelder 
• Samhandling med skole 
• Synlig på 

Leksvikmartnan og 
lignende 

• Informasjon om skogbruk 
til kommunestyret 

• Aktivt styre i 
skogeierlaget 

 
• Fokus på håndhevelse av 

foryngelsesplikten 
• Øke tilskuddsatser for 

ungskogpleie 
• Økt beiting i ungskogen 
• Deltakelse i LENSA-

Fosen – finansiering av 
”skogpådriver” 

• Heve kompetansen til 
regnskapskontorene om 
skogfondsordningen - 
kurstilbud 

 
Ferdigstille hovedplan veg – 
dokumentasjon av vegbehov og 
naturgitte forhold 

• Synliggjøre behovet for 
et bredt spekter av 
økonomiske virkemidler 
pga. naturgitte forhold 
(terrengforhold, 
skogtilstand, 
eiendomsstruktur) 

• Påvirke at 
tilskuddsprofilen i Nord-
Trøndelag blir 
differensiert og tilpasset 
lokale forhold 

• Sikre tilskudd til 
traktorveger og lang 
transport. 

• Bistå til realisering og 
gjennomføring av 
vegprosjekter 

 
• Energiutredning 
• Utrede organisering av 

etablering/investering og 
drift 

 
Skog- og krattrydding langs vei 
gjennomføres i deler av 
kommunen.  
 
Orientering i Landbruksnytt 
 

 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
I løpet av 
valgperioden 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
2012  
 
 
Avgjørelse i 
løpet av 2012  
 
Innen utgangen 
av 2013 
 
 
 
Innen utgangen 
av 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I løpet av 
planperioden 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
2012 og 2014 

 
 
Leksvik skogeierlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
Leksvik skogeierlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leksvik skogeierlag 
Landbrukskontoret 
Eksterne aktører 
 
 
Viltrådet 
 
 
 
Leksvik kommune 
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Hovedmål 4: Landbruket i Leksvik skal kjennetegnes av kompetanse og lønnsomhet. 
Delmål Tiltak Gjennomført 

innen 
Ansvarlig 

1. Grunnutdanning, 
videreutdanning 
og rådgivning 

 
2. Øke bondens 

muligheter for 
økonomisk 
styring 

 
3. Kompetente 

avløsere for 
landbruket 

 
4. Informasjonsflyt 

 

Agronomikurs, kveldskurs for 
bønder uten landbruksutdanning 
 
Datakurs; nyttige nettsteder og 
søknader på nett 
 
Miljøplan 1 og 2 kurs 
 
Opplæring i registrering av 
rovdyrobservasjoner - og 
kadaverfunnregistreringer på 
internett  
 
Eierskiftekurs 
 
Videreformidling av kurs 
 
Kursing i økonomi og regnskap 
 
Avløserkurs for ungdom 
 
Tilpassing av informasjonsmengde 
og kanal.  

Innen 
planperioden 
 
2013 
 
 
2013 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
2012 
 
Kontinuerlig 
 
2014 
 
2012 
 
Kontinuerlig 

Landbruksrådet 
 
 
Landbrukskontoret 
 
 
Landbrukskontoret 
 
Landbrukskontoret 
Leksvik sau og geit 
 
 
 
Landbruksrådet 
 
Landbrukskontoret 
 
Landbruksrådet 
 
Leksvik bondelag 
 
Landbrukskontoret 
Landbruksrådet 

 


