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Orienteringssak fra Ordfører
Tatt til orientering

Kommunestyret 07.04.2022:
Behandling:
Troms-landbruket i krise, foreslått av Even Steinlien, Senterpartiet
Av kommunestyregruppa Kåfjord Senterparti v/ Even Steinlien, Dag Runar Wollvik, Torstein Jenssen
og Lena Gamvoll
Landbruket i Troms har en viktig rolle i form av trygg matproduksjon, bosetting, beredskap og
verdiskapning i Kåfjord og Troms.
Over hele Troms har det over tid hatt en synkende andel av Norsk matproduksjon.
Agriaanalyse har etter oppdrag fra Bondeorganisasjon utarbeidet rapporten "fra tall til tiltak- styrket
matproduksojn i Troms og Finnmark" som ble publisert februar/mars i år.
I rapporten kommer det tydelig frem de utfordringer landbruket i Troms og Finnmark står overfor.
Antall gårdsbruk har falt med 56 % fra 2000 til 2020, antall dekar jordbruksareal i drift har gått ned
med 12 %, og produsert mengde slakt til menneskemat (kjøtt) har falt med 16 % fra 2000 til 2020 i
Troms og Finnmark.
Det har ført til at det er kommuner i Troms og Finnmark, hvor det ikke er bønder igjen.
Korn og planteproduksjon har vært lagt til de sentrale jordbruksområdene, mens de grasbaserte
produksjoner har vært lagt til distriktene.
Det er registrert over tid at den grasbaserte produksjonen er flyttet inn i de sentrale områdene, stikk
i strid med norsk landbrukspolitikk.
Senterpartiets kommunestyregruppe i Kåfjord vil komme med en sterk oppfordring til regjering og
landbruks- og matminister om å treffe tiltak som snur denne negative utviklingen i landbruket i
Troms.
Kåfjord Senterparti vil vise til Hurdalserklæringen og ber regjeringspartiene sette inn tiltak allerede
nå, for Kåfjord-landbruket og Troms-landbruket er i krise.
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om følgende saker:
· Nord-Troms regionråd, avvikling. representantskapsmøte
· Regionråd, tiltakssone, likebehandling med Finnmark
· Boligfelter, også i Olderdalen
· Leiligheter i Kåfjord i april

Minnebauta i Birtavarre avduking 8/5 - 3 navn er blitt til 19 navn. evt 17/5
Minnesmerke Manndalen - mai 2023
Minneplass i kongeparken, kulturkonsulent må ansettes for videre arbeid med minneplass.
Nye veier - Olderdalen -Langslett - mangler reguleringsplan for området, som må på plass
Dialogmøte med fylkesråd for samferdsel, nedslitte fylkesveier i Kåfjorddalen og Manndalen,
lyssetting skolevei
· Småbåthavn, fergene er for lang, og skaper utfordringer for småbåthavn, er uening om dette
· Kai i Olderdalen, blitt anket, ikke fått svar.
· Trafikksikkerhet fartsdump Olderdalen skole
· Dispensasjon om oppdrett i Ysteby fra Lerøy.
Even Steinlien SP:
· Skolebåt på skjervøy, skal Kåfjord være med på det?
· Troms landbruk i krise
· Landbruk i Troms har viktig rolle, styrket matproduksjon, utfordringer, jordbruk falt og
produksjon falt i Troms og Finnmark, bønder blitt borte. SP kommmer til sterk oppfordring
om regjeringen å sette inn tiltak nå, håper ordfører kan ta dette videre.
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: lage innspill fra kommunestyret?
skolebåt ikke vært tema foreløpig.
Kommunestyret stiller seg bak innspillet fra Kåfjord SP.
Tatt til orientering.
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