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Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Steinar Klev Edel Johanne Brøndbo 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 8/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 2012-2025

PS 9/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og 
arealdel.

PS 10/12 Reguleringsplan for f.v. 761 gjennom skoleområdet Sakshaug.

PS 11/12 Sakshaugvegen.  Iverksetting.  Disponering av 
bevilgningsramme.

PS 12/12 Utviklingstiltak Muustrøparken

PS 13/12 Søknad om dispensasjon på fradeling av boligtomt på Ulven 
nedre gnr. 29, bnr. 1 i Inderøy.

PS 14/12 Opprettelse av ettersøkslag for håndtering av fallvilt og skadet 
hjortevilt i Inderøy kommune

PS 15/12 Turkart Inderøy - delfinansiering med kommunale 
Fiskefondsmidler

PS 16/12 Reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt - Behandling 
etter høring.

PS 17/12 Forslag til reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utleggelse 
til offentlig ettersyn.

PS 18/12 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Inderøy -
sluttbehandling

PS 19/12 John Halvor Berg og Morten Møller, gnr. 168 bnr. 2, søknad 
om konsesjon.

PS 20/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 10/12 Noremsvegen 356 -Aastrup . Lokal godkjenning, 
Hermann&Weie AS

RS 11/12 Noremsvegen 356 -Aastrup. Lokal godkjenning, Geir Vie

RS 12/12 Noremsvegen 356 -Aastrup. Godkjent påbygging av enebolig 



058/004

RS 13/12 Nessveet 39- Slapgaard. Dispensasjon for taktekking og farge 
på tak, 135/124

RS 14/12 Mosvik- Gustad. Godkjent rivning og oppføring av naust, 
318/001

RS 15/12 Jegtvollvegen 89 - Jægtvolden AS. Ferdigattest for nytt tilbygg 
med kjøkken, 009/066

RS 16/12 Aanes Elisabeth Nordeng - gnr 136 bnr 108 - Kunstgalleri -
Bolig / Hybler - Sundsøya - godkjennes

RS 17/12 Inderøy kommune - gnr 146 bnr 001 -  Høydebasseng Flaget -
Ystadvegen 126 - godkjennes

RS 18/12 Ståle Derås - 347/1/15 - søknad om oppføring av uthus -
Dispensasjon fra reguleringsplan - godkjennes

RS 19/12 FuglesangDahl AS -  135/139 - Boligbygg A Nessjordet B5 -
igangsettingstillatelse

RS 20/12 Inderøy kommune - gnr 004 bnr 039 - Boliger for flyktninger -
Årfallvegen 2-4 - rammetillatelse

RS 21/12 Gangstadmarka 51-Holmen. Godkjent endring av tillatelse, 
ansvarsrett for tomtearbeider 197/132

RS 22/12 John Northug -348/001 - renovering naust Selli - godkjennes

RS 23/12 Gulstad Kjell og Jensen Per - gnr 001 bnr 79 - Deling av 
eiendom - Sandvågen 8 og 10 - godkjennes

RS 24/12 Utøyvegen 1048 - Vang. Ferdigattest for enebolig 036/048

RS 25/12 Gangstadmarka 51 -Holmen Park & Anlegg AS. Lokal 
godkjenning av ansvarsrett 197/132

RS 26/12 Even Aakran - 197/114 - ny bolig - Revkroken 6 - godkjennes

PS 21/12 Temasak

PS 22/12 Ordføreren orienterer

PS 8/12 Planstrategi 2012-2016Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
og arealdel 2012-2025

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt tillegg under pkt 5.3, Klima og miljø i Planstrategi:
Hovedutvalg Natur ber om en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses 
togavgangene.  Dette er tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og 
fra kommunen.

Krf, AP, V, H og SP v/Ole Anders Iversen forslo under pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C 
Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

Avstemming:

SV v/Mads Skaugen sitt forslag enstemmig.
Krf, AP, V, H og SP sitt forslag enstemmig.
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Forslag til planstrategi for Inderøy kommune 2012- 2016 vedtas i henhold til plan og 
bygningslovens § 10-1, Kommunal planstrategi. 

Forslaget til planprogram for ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-13, Utarbeiding av planprogram. 

Det utarbeides en utredning av tilbringertjeneste.  Tjenesten tilpasses togavgangene.  Dette er 
tiltak som gjør at innbyggere, tilreisende og ansatte kommer seg til og fra kommunen.

Pkt. 5.4, Kommunalteknikk, pkt. C Tiltaksplan for kommunale bygg:
Tiltaksplan for kommunale bygg gjennomføres våren 2013.

PS 9/12 Oppstart av ny kommuneplan for Inderøy, samfunnsdel og arealdel.

Rådmannens forslag til vedtak

Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012
Det startes opp arbeid med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel for Inderøy 
kommune 2012-2025, jf. Plan og bygningslovs § 11-12, oppstart av arbeid med kommuneplan. 
Det annonseres oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med en frist satt til 1. juni 2012.
Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe med ansvar for planprosess og utarbeidelse av 
høringsutkast.  

PS 10/12 Reguleringsplan for f.v. 761 gjennom skoleområdet Sakshaug.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune anser fortsatt at en vegløsning som etablerer et sammenhengende 
skoleområde vil være det prioriterte alternativ. 

2. Inderøy kommune henstiller Statens vegvesen om å utrede et 5. alternativ, hvor fylkesvegen 
legges øst for Sakshaug skole mot Granaelva.

3. Inderøy kommune avventer utredningen Skole-/kulturcampus – et samarbeidsprosjekt mellom 
kommune og fylkeskommune – før det gis en endelig uttalelse. Denne bør kunne foreligge medio 
2012.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

1. Inderøy kommune anser fortsatt at en vegløsning som etablerer et sammenhengende 
skoleområde vil være det prioriterte alternativ. 

2. Inderøy kommune henstiller Statens vegvesen om å utrede et 5. alternativ, hvor fylkesvegen 
legges øst for Sakshaug skole mot Granaelva.

3. Inderøy kommune avventer utredningen Skole-/kulturcampus – et samarbeidsprosjekt mellom 
kommune og fylkeskommune – før det gis en endelig uttalelse. Denne bør kunne foreligge 
medio 2012.



PS 11/12 Sakshaugvegen.  Iverksetting.  Disponering av bevilgningsramme.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det gjennomføres oppgradering av Sakshaugvegen fram til Solhaugen,  og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen innenfor en samlet ramme på 3,5 mill. kroner.

2. Endelig beslutning om oppgradering Solhaugen-Ås avventes inntil videre. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Izabela Vang bad om gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 10 minutter.

Krf, Sp, V og H v/Izabela Vang fremmet følgende endringsforslag:
Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 

Avstemming:

Rådmannens forslag:  0 stemmer
Izabela Vang sitt forslag: 11 stemmer

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Det gjennomføres oppgradering av hele Sakshaugvegen fram til Ås, og Vennalivegen fram til 
krysset Sakshaugvegen. 

PS 12/12 Utviklingstiltak Muustrøparken

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges kr. 362500,- brutto – kr. 290000,- eks mva – til opprustning av Muustrøparken i 
samsvar med foreslåtte planer.

2. Nettoutgiftene – kr. 290000,-  - finansieres over avsetninger til Inderøy 2020. 
(Sentrumsutviklingsmidler – Straumen)

3. Tiltakene gjennomføres innen 01.06.2012 i nært samarbeid med Muustrøparkens venner og 
ansvarlige for Ringstu.

4. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

1. Det bevilges kr. 362500,- brutto – kr. 290000,- eks mva – til opprustning av Muustrøparken i 
samsvar med foreslåtte planer.

2. Nettoutgiftene – kr. 290000,-  - finansieres over avsetninger til Inderøy 2020. 
(Sentrumsutviklingsmidler – Straumen)

3. Tiltakene gjennomføres innen 01.06.2012 i nært samarbeid med Muustrøparkens venner og 
ansvarlige for Ringstu.

4. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 13/12 Søknad om dispensasjon på fradeling av boligtomt på Ulven nedre
gnr. 29, bnr. 1 i Inderøy.

Rådmannens forslag til vedtak

Det innvilges ikke dispensasjon til fradeling av 2 dekar tomt på skogteig på Ulven nedre gnr. 
29/1 etter plan og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i pbl § 11-6, virkning av 
kommuneplanens arealdel. 

Avslaget begrunnes med bakgrunn i forvaltning av kulturlandskap, skolevei uten gang- og 
sykkelvei samt at en fradeling som omsøkt kan skape presedens for senere søknader. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012 

Izabella Vang foreslo slikt forslag til vedtak:
Det innvilges dispensasjon til fradeling av 2 dekar tomt på skogteig på Ulven nedre gnr. 29/1.

Forslaget begrunnes med at fordelene vurderes større enn ulempene, med vekt på spredd 
bosetting, god infrastruktur med vann og kloakk og plassering utenfor dyrka og dyrkbar jord.  
Det var også foretatt befaring på tomta 05.03.12.

Mads Skaugen bad om gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 10 minutter.

Avstemming:

Rådmannens forslag: 1 stemme
Izabella Vang sitt forslag: 10 stemmer



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Det innvilges dispensasjon til fradeling av 2 dekar tomt på skogteig på Ulven nedre gnr. 29/1.

Forslaget begrunnes med at fordelene vurderes større enn ulempene, med vekt på spredd 
bosetting, god infrastruktur med vann og kloakk og plassering utenfor dyrka og dyrkbar jord.  
Det var også foretatt befaring på tomta 05.03.12.

PS 14/12 Opprettelse av ettersøkslag for håndtering av fallvilt og skadet 
hjortevilt i Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Hovedutvalg Natur godkjenner vedlagte forslag til avtale for håndtering av fallvilt og ettersøk av 
skadet hjortevilt i Inderøy kommune. Rådmannen ferdigstiller detaljer og underskriver avtale 
med ettersøkslaget.

2. Det etableres et nytt ettersøkslag for håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i 
Inderøy, med virkning fra 15.03.2012. Ettersøkslaget skal utføre oppgaver for Inderøy 
kommune ihht de framlagte retningslinjene.

3. Ettersøkslaget ledes av Aage Brevik, med Kjetil Helgesen og Aage Brevik som kontaktpersoner 
på hver sin side av Skarnsundet.

4. Ettersøkslaget får i oppdrag å utarbeide forslag til rodevis ansvarsfordeling så snart det 
foreligger en underskrevet avtale.

5. Ordningen finansieres over viltfondet

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

1. Hovedutvalg Natur godkjenner vedlagte forslag til avtale for håndtering av fallvilt og 
ettersøk av skadet hjortevilt i Inderøy kommune. Rådmannen ferdigstiller detaljer og 
underskriver avtale med ettersøkslaget. 

2. Det etableres et nytt ettersøkslag for håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i 
Inderøy, med virkning fra 15.03.2012. Ettersøkslaget skal utføre oppgaver for Inderøy 
kommune ihht de framlagte retningslinjene.

3. Ettersøkslaget ledes av Aage Brevik, med Kjetil Helgesen og Aage Brevik som 
kontaktpersoner på hver sin side av Skarnsundet.

4. Ettersøkslaget får i oppdrag å utarbeide forslag til rodevis ansvarsfordeling så snart det 
foreligger en underskrevet avtale.

5. Ordningen finansieres over viltfondet



PS 15/12 Turkart Inderøy - delfinansiering med kommunale Fiskefondsmidler

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det bevilges kr. 133. 000,-, av det lokale fiskefondet til delfinansiering av nytt Turkart for 
Inderøy  innenfor en total kostnadsramme foreløpig anslått til ca kr. 200.000,-. Fiskefondet 
benyttes til forskuttering av omsøkte spillemidler.

2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte mindre utvidelser av kostnads- og finansieringsramme med 
grunnlag i endelige budsjetter. 

3. Deler av den bevilgede kapitalen søkes tilbakeført til fiskefondet gjennom salg av turkartet.

4. Det er en forutsetning for gjennomføringen av prosjektet at spillemiddelsøknaden godkjennes.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

1. Det bevilges kr. 133. 000,-, av det lokale fiskefondet til delfinansiering av nytt Turkart for 
Inderøy innenfor en total kostnadsramme foreløpig anslått til ca kr. 200.000,-. Fiskefondet 
benyttes til forskuttering av omsøkte spillemidler. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte mindre utvidelser av kostnads- og finansieringsramme 
med grunnlag i endelige budsjetter. 

3. Deler av den bevilgede kapitalen søkes tilbakeført til fiskefondet gjennom salg av turkartet.

4. Det er en forutsetning for gjennomføringen av prosjektet at spillemiddelsøknaden godkjennes.

PS 16/12 Reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt - Behandling etter 
høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til endret reguleringsplan for 
Skjemstadaunet hyttefelt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til endret reguleringsplan for 
Skjemstadaunet hyttefelt.

PS 17/12 Forslag til reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - utleggelse til 
offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til reguleringsplan 
for Stokkan steinbrudd ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

2. Før planforslaget sendes ut skal plankart framstilles i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav og oppdateres med frisiktsone ved avkjøring, fareområde langs 
høyspentledning og skjermingssone mot fylkesvegen. Det skal også utarbeides 
terrengsnitt som viser planlagt uttak i forhold til eksisterende terreng. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til reguleringsplan for 
Stokkan steinbrudd ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

2. Før planforslaget sendes ut skal plankart framstilles i samsvar med plan- og bygningslovens krav 
og oppdateres med frisiktsone ved avkjøring, fareområde langs høyspentledning og 
skjermingssone mot fylkesvegen. Det skal også utarbeides terrengsnitt som viser planlagt uttak 
i forhold til eksisterende terreng. 

PS 18/12 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Inderøy -
sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Inderøy vedtas som vist i vedlegg 2.



Som medlemmer i Utvalg for lokale stedsnavn oppnevnes:

Medlem Varamedlem
……………………………………… …………………………………

……………………………………… …………………………………

……………………………………… …………………………………

Rådmannen oppnevner i tillegg to representanter fra administrasjonen.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Ole Anders Iversen foreslo følgende til medlemmer og varamedlemmer i Utvalg for lokale 
stedsnavn:
Medlem: Varamedlem:

Arvid Nervik Bjarne Bakkhaug

Jørgen Røflo Kjetil Klepp

Ragnhild Lyngstad Inger Johanne Grønnesby

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt forslag på medlemmer og varamedlemmer enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Inderøy vedtas som vist i vedlegg 2.

Som medlemmer i Utvalg for lokale stedsnavn oppnevnes:

Medlem: Varamedlem:

Arvid Nervik Bjarne Bakkhaug

Jørgen Røflo Kjetil Klepp

Ragnhild Lyngstad Inger Johanne Grønnesby

Rådmannen oppnevner i tillegg to representanter fra administrasjonen.



PS 19/12 John Halvor Berg og Morten Møller, gnr. 168 bnr. 2, søknad om 
konsesjon.

Rådmannens forslag til vedtak:

John Halvor Berg og Morten Møller gis konsesjon for erverv av eiendommen Berg østre gnr 168 
bnr 2 i Inderøy i henhold til § 9 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår i medhold av 
konsesjonslovens § 11 at konsesjonssøkerne tar bopel på den utvidete driftsenheten og får 
boplikt i 5 år fra konsesjon er gitt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

John Halvor Berg og Morten Møller gis konsesjon for erverv av eiendommen Berg østre gnr 168 
bnr 2 i Inderøy i henhold til § 9 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår i medhold av 
konsesjonslovens § 11 at konsesjonssøkerne tar bopel på den utvidete driftsenheten og får 
boplikt i 5 år fra konsesjon er gitt.

PS 20/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap ble sendt pr. e-post og lagt 
ut til gruppemøter.

Rådmannen supplerte sin skriftlige orientering med
- Besøk av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 26.04.12
- Regnskapet for 2012
- Pågående prosjekter i Straumen
- Den nye Inderøy-brosjyren

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 10/12 Noremsvegen 356 -Aastrup . Lokal godkjenning, Hermann&Weie AS

RS 11/12 Noremsvegen 356 -Aastrup. Lokal godkjenning, Geir Vie

RS 12/12 Noremsvegen 356 -Aastrup. Godkjent påbygging av enebolig 058/004

RS 13/12 Nessveet 39- Slapgaard. Dispensasjon for taktekking og farge på tak, 135/124

RS 14/12 Mosvik- Gustad. Godkjent riving og oppføring av naust, 318/001

RS 15/12 Jegtvollvegen 89 - Jægtvolden AS. Ferdigattest for nytt tilbygg med kjøkken, 
009/066

RS 16/12 Aanes Elisabeth Nordeng - gnr 136 bnr 108 - Kunstgalleri - Bolig / Hybler - Sundsøya 
- godkjennes

RS 17/12 Inderøy kommune - gnr 146 bnr 001 -  Høydebasseng Flaget - Ystadvegen 126 -
godkjennes

RS 18/12 Ståle Derås - 347/1/15 - søknad om oppføring av uthus - Dispensasjon fra 
reguleringsplan - godkjennes

RS 19/12 FuglesangDahl AS -  135/139 - Boligbygg A Nessjordet B5 - igangsettingstillatelse

RS 20/12 Inderøy kommune - gnr 004 bnr 039 - Boliger for flyktninger - Årfallvegen 2-4 -
rammetillatelse

RS 21/12 Gangstadmarka 51-Holmen. Godkjent endring av tillatelse, ansvarsrett for 
tomtearbeider 197/132

RS 22/12 John Northug -348/001 - renovering naust Selli - godkjennes

RS 23/12 Gulstad Kjell og Jensen Per - gnr 001 bnr 79 - Deling av eiendom - Sandvågen 8 og 
10 - godkjennes

RS 24/12 Utøyvegen 1048 - Vang. Ferdigattest for enebolig 036/048

RS 25/12 Gangstadmarka 51 -Holmen Park & Anlegg AS. Lokal godkjenning av ansvarsrett 
197/132

RS 26/12 Even Aakran - 197/114 - ny bolig - Revkroken 6 - godkjennes

PS 21/12 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012

Utgår



PS 22/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012 

Ordføreren orienterte om:
- Besøk fra KS i Nord-Trøndelag 07.02.12.
- Ordføreren i Oslo på kommunedagene og orienterte om kommunesammenslåingsprosessen..
- Næringskonferanse, minikonferanse, i Jægtvolden Fjordhotell 06.03.12.
- Folkevalgtopplæring for Rådet for funksjonshemmede og Eldres Råd den 27.02.12.
- Oppstartsmøte Innherred – felles profilering om regionen som felles reisemål.
- Besøk av Fylkesrådet den 13.03.12.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 23/12 Uttalelse til Meld.ST. 9 (2011-2012) "Landbruks- og matpolitikken -
Velkommen til bords"

Forslag til uttalelse:

Vi gir vår tilslutning til de fire overordnede målene: Matsikkerhet, Landbruk over hele landet, Økt 
verdiskaping og Bærekraftig Landbruk. 

Vi støtter opp om meldingas gode argumenter for økt matproduksjon i hele landet basert på 
norske ressurser.

Inderøy kommune vil også påpeke at budsjettoverføringene er styringsverktøyet i 
landbrukspolitikken, og det må stilles tilstrekkelig med midler til rådighet.

Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet. 

Når matproduksjonen skal økes, er det en selvmotsigelse å fjerne produksjonskravet til grovfôr for 
å kunne motta kulturlandskapstilskuddet. Forslaget vil også innebære at tilskudd ikke går til aktive 
bønder, jordleieprisene vil øke og matproduksjonen basert på norske ressurser kunne gå ned. 
Inderøy kommune går i mot å fjerne produksjonskravet for beite og grovfôr for å motta 
kulturlandskapstilskuddet.

Inderøy kommune vil understreke at en styrking av distriktslandbruket ikke må skje på bekostning 
av landbruket ellers i landet.

¤  Etablere investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer.
¤  Den geografiske produksjonsfordelingen opprettholdes.

¤  Sjølforsyningsgraden må økes. 
¤  Matproduksjonen må i større grad baseres på norske ressurser. 



Gode investeringsordninger er viktige for rekrutteringen til landbruket og for å nå målsettingene 
om økt matproduksjon og et landbruk over hele landet.

Å bygge opp under Norge som matnasjon, er viktig for å styrke det konkurransemessige fortrinnet 
Norge har i reiselivssammenheng.

Når det gjelder varmeleveranser fra biogass og annen bioenergi, må det fokuseres på økonomiske 
virkemidler for å gjøre disse miljømessig viktige produksjonene tilstrekkelig konkurransedyktige.

Inntektsmuligheter på linje med andre grupper er helt avgjørende for å nå målet om økt 
matproduksjon, landbruk over hele landet, og rekruttering til næringa.

Det er avgjørende at regjeringa utnytter tollvernet aktivt innenfor de muligheter WTO-
regelverket gir for å nå de overordnede målene i meldinga.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012 

Uttalelse ble fremmet av leder.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 05.03.2012:

Vi gir vår tilslutning til de fire overordnede målene: Matsikkerhet, Landbruk over hele landet, 
Økt verdiskaping og Bærekraftig Landbruk. 

Vi støtter opp om meldingas gode argumenter for økt matproduksjon i hele landet basert på 
norske ressurser.

Inderøy kommune vil også påpeke at budsjettoverføringene er styringsverktøyet i 
landbrukspolitikken, og det må stilles tilstrekkelig med midler til rådighet.

Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet. 

Når matproduksjonen skal økes, er det en selvmotsigelse å fjerne produksjonskravet til grovfôr 
for å kunne motta kulturlandskapstilskuddet. Forslaget vil også innebære at tilskudd ikke går til 
aktive bønder, jordleieprisene vil øke og matproduksjonen basert på norske ressurser kunne gå 
ned. Inderøy kommune går i mot å fjerne produksjonskravet for beite og grovfôr for å motta 
kulturlandskapstilskuddet.



Inderøy kommune vil understreke at en styrking av distriktslandbruket ikke må skje på 
bekostning av landbruket ellers i landet.

¤  Etablere investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer.
¤  Den geografiske produksjonsfordelingen opprettholdes.
¤  Sjølforsyningsgraden må økes. 
¤  Matproduksjonen må i større grad baseres på norske ressurser. 

Gode investeringsordninger er viktige for rekrutteringen til landbruket og for å nå 
målsettingene om økt matproduksjon og et landbruk over hele landet.

Å bygge opp under Norge som matnasjon, er viktig for å styrke det konkurransemessige 
fortrinnet Norge har i reiselivssammenheng.

Når det gjelder varmeleveranser fra biogass og annen bioenergi, må det fokuseres på 
økonomiske virkemidler for å gjøre disse miljømessig viktige produksjonene tilstrekkelig 
konkurransedyktige.

Inntektsmuligheter på linje med andre grupper er helt avgjørende for å nå målet om økt 
matproduksjon, landbruk over hele landet, og rekruttering til næringa.

Det er avgjørende at regjeringa utnytter tollvernet aktivt innenfor de muligheter WTO-
regelverket gir for å nå de overordnede målene i meldinga.


