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Landbruket i Tana

1. Innledning

Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby
og Berlevåg, og er en del av utviklingsavdelingen i Tana kommune. Tana kommune mottar en
årlig godtgjørelse for å utføre oppgaver innen landbruksforvaltningen for Nesseby og
Berlevåg kommuner.

Utviklingsavdelingen ivaretar ulike statlige og kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til
lovgiving, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen landbruk, bygdeutvikling og
veterinærvakt.

I år 2008 jobbet landbruksrådgiver Terese Nyborg i full stilling. Merete Helander arbeidet i
full stilling frem til november og videre i 60 % stilling. Næringsrådgiver Frans Eriksen
fungerer som rådgiver innen økonomiplanlegging og finansieringssøknader. Avdelingsleder i
perioden har vært Svein Ottar Helander.

Jørn Aslaksen
rådmann
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3. Landbruksstatistikk

Tana
Endring i perioden

1999 - 2008
1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 Antall %

Antall gårdsbruk
Totalt antall bruk 156 148 129 115 94 89 89 84 81 -75 -48 %
Bruk med husdyr 104 101 91 86 83 79 79 71 63 -41 -39 %

Fordelt på:
Bruk med

melkekvote 50 46 44 43 42 40 34 34 31 -19 -41 %
Bruk med sau 51 49 45 41 39 37 36 34 27 -24 -49 %
Bruk med gris 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 %

Jordbruksareal
Jordbruksareal, eget da 19 168 19 807 17 670 16 487 15 996 14 804 14 804 14 230 13 134 -6 034 -31 %
Jordbruksareal, leid da 6 158 6 282 7 314 8 062 9 731 9 874 9 888 11 651 11 075 4 917 80 %
Jordbruksareal i alt 25 450 26 089 24 984 24 549 25 727 24 495 24 692 24 554 24 321 -1129 -4 %

Husdyrtall
Antall kyr 849 795 785 776 775 723 753 712 735 -114 -13 %
Antall storfe 1 168 1 181 1 258 1 382 1 357 1361 193 17 %
Antall sau 2 834 2 552 2 542 2 465 2 401 2 048 1 945 1 746 1780 -1 054 -37 %
Antall gris 80 73 76 73 64 88 8 10 %

Tabell 1. Landbruksstatistikk for Tana kommune, gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd (kilde: SLF)

4. Melkeproduksjon

Det er i gjennomsnitt 23 melkekyr per bruk i Tana og Nesseby. Det er noe over
landsgjennomsnittet, som var 18 kyr per bruk i 2008.

Melkeleveransen fra Nesseby og Tana kommune økte sammenlignet med 2007. I Nesseby og
Tana kommune er den totale melkekvoten 5 061 496 liter. Det ble produsert mer melk i 2008
sammenlignet med året før. TINE økte muligheten til å produsere 10 % over kvoten uten
overproduksjonsavgift da det var mangel på melk i Norge. Det er 235 336 liter av kvoten som
ikke ble produsert i 2008. Produsentene i Nesseby og Tana har derved potensial til å levere
mer melk uten kvoteøkning fra TINE. Grunn til at det er kvote som ikke blir produsert er at
det har i senere år vært tildeling av store kvoter til Finnmark, og mange har ikke
driftsbygninger som kan ta større produksjon.

Sum levert melk fra Tana Kommune og Nesseby kommune i 2008: 4 826 160 liter.
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Tabell 2. Kommunevis oversikt over salg og kjøp av melkekvoter 2008 - 2009

To melkekvoter ble solgt i Tana i 2008, til sammen utgjorde dette 259 948 liter. 70 292 liter
av dette ble kjøpt tilbake av melkeprodusenter i kommunen.

Utviklingen innen melkeproduksjonen i Tana

Melkeproduksjonen i Tana har hatt en dramatisk nedgang de siste 20 år. Antall bruk med
melkekvote er halvert fra 1991 til 2009, fra 63 til 31. Antall melkekyr i kommunen har i
samme periode gått fra 1056 til 735 (se figur 1). Med en årsavdrått på 6000 liter så er det ca 2
mill liter melk som ikke lenger produseres i kommunen.

Forandring i antall bruk med melkeproduksjon og antall kyr,
periode 1991 - 2009
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Figur 1. Utviklingen innen melkeproduksjon i Tana, antall melkebruk og antall kyr.



6

Melkeproduksjonen er motoren i landbruket. Den er også viktig for å opprettholde befolkning
i bygdene og for den generelle næringsutviklingen i kommunen. Meieriet i Tana er en viktig
arbeidsplass, og ikke minst en stor motivasjon for gårdbrukere til å drive med
melkeproduksjon.

I Tana er det mange eldre driftsbygninger fra slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet.
Bygningene er slitt, og møter ikke dagens krav til arbeidsmiljø, standard og dyrevelferd.

Det positive i næringen er at det er flere unge som ønsker å etablere seg. Det er dessverre få
bruk som legges ut til salg. Når det ikke skjer generasjonsskifte innen familie, så selges
melkekvoten og folk blir boende på gården. Det har vært svært gode priser på de private
melkekvotene. Prisen på de private kvotene gjør det også vanskelig å skaffe seg mer kvote
uten alt for store investeringer.

De unge etablerere innen landbruk i kommunen har søkt kreative løsninger for å komme inn i
melkeproduksjon. To gårder med sovende melkekvoter er kommet i produksjon ved inngåelse
av samdrift. Et ungt par driver kjøttproduksjon på en gård, og leier kvote og driver
melkeproduksjon på en annen gård.

Som lokal landbruksmyndighet ser vi med bekymring på utviklingen i melkeproduksjon i
kommunen. Det er og store utfordringer for unge som vil etablere seg som gårdbrukere med
hensyn på; tilgang på gårdsbruk med egnede arealer, gamle driftsbygninger, høye
bygningskostnader og høye priser på private melkekvoter.

5. Sauehold

Fra 1999 – 2008 så har antall gårdsbruk med sau minket med 47 %, fra 51 til 24 gårdsbruk. I
produksjon medfører dette en nedgang med over 1000 sauer. Det gjennomsnittlige dyretallet
pr. gårdsbruk har i samme periode økt fra 56 til 66 sau/gård.

Utvikling innen sauenæringen i Tana,
periode 1999 - 2008
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Figur 2. Utvikling innen sauenæringen i Tana i perioden 1999 - 2008, antall gårdsbruk og antall sauer.
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Organisert beitebruk

Tana beitelag rapporterer at av 4 293 dyr sendt ut på beite så var tapet 381 dyr i 2008. Det gir
en tapsprosent på 7 % sau og 10 % lam. Det var registrert tap til bjørn flere steder i Tana og
det gir utslag på antall drepte voksne dyr. Tana har før 2008 hatt en nedadgående tapsprosent
og det har vært flere tiltak for å redusere tap av lam på beite.

I Klubbvik beitelag, Nesseby kommune, har det vært en stor økning av tap på beite i de senere
år. Det er registrert tap til gaupe og jerv.

Organisert beitebruk sleppt tapt
sau lam sau lam

Tana beitelag 1693 2600 120 261
Klubbvik Beitelag 960 1732 48 225
Unjárga dolos sávzza searvi 320 422 7 16

Tabell 3. Organisert beitebruk, oversikt dyr sleppt og tapt på beite 2008.

Beitedyr tapt på beite i Tana, periode 2002 - 2008
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Figur 3. Sau og lam tapt på beite i perioden 2002 - 2008.

6. Svinehold

Det er to svineprodusenter i Tana. Produksjonen av svinekjøtt har hatt en betydelig økning på
landsbasis. Det er tatt ut priser utover målpris for gris i løpet av 1. halvår av avtaleåret 2008-
2009. Det er en underproduksjon for lam- og storfekjøtt som gir gode priser på svinekjøtt
(kilde: slf).

Det ble solgt (slaktet eller som livdyr) 822 gris i Tana i 2008. Dette er en økning fra 2007.
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7. Den kommunale landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen omfatter næringsutvikling og planlegging, tilskudds- og
lovforvaltning, rådgivning innen jord- og plantekultur, samt økonomi.

Aktiviteter:

- Deltakelse på møter med Rovviltsnemnda.
- Deltatt i møter i forbindelse med rullering i kommuneplanens arealdel i Nesseby

kommune.
- Landbrukspolitisk avdeling hos landbruksdepartementet på besøk i Tana.
- Deltakelse i forskingsprosjektet ”Innovative bygdemiljøer” hos Nordlandsforsking,

Bodø.
- Deltakelse på Fylkesmannens fagsamling for landbruksforvaltningen 11. og 12.

november
- Kurs i driftsplanlegging, arrangert av Innovasjon Norge

Infoskriv

Det ble i løpet av 2008 sendt ut 2 infoskriv med aktuell informasjon til alle produsenter som
søker produksjonstilskudd fra Tana, Nesseby og Berlevåg kommune.

Veterinærtjenesten

Kommunene overtok fra og med 1.1.2008 ansvaret for den kliniske veterinærvakten. Ansvaret
lå tidligere hos staten ved Mattilsynet. Vaktordningen ble videreført i sin daværende form og
dekkes av de tre veterinærene i området. I vaktområdet inngår kommunene Tana, Nesseby,
Vadsø, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord. Ordningen administreres av Tana kommune.

Tilskudd til investeringer

Landbruksforvaltningens medvirkning i disse saker har vært økonomisk planlegging, hjelp til
å utarbeide søknad og søknadsbehandling. I tillegg følger kontroll av tiltak og regnskap ved
prosjektavslutning og utbetaling.

Innovasjon Norge – innvilgede finansieringssøknader innen landbruk 2008

Innovasjon Norge kr. Tana kr. Nesseby Sum

A. Lån 6 863 200 0 6 863 200
B. Tilskudd 4 755 400 30 000 4 785 400

Tabell 4. Tabellen viser antall innvilgede finansieringssøknader og sum kronebeløp; tilskudd og lån
(Kilde: Innovasjon Norge)
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Kommunalt primærnæringsfond 2008

Kommunebudsjettet for både 2007 og 2008 hadde ikke overskudd til primærnæringsfondet,
og det ble derfor heller ikke behandlet søknader i verken 2007 eller i 2008.

8. Tilskuddsforvaltning

I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre
ordninger som lokalt forvaltes av landbrukskontorene.

Produksjonstilskudd
Type Tana Nesseby Berlevåg
Produksjonstilskudd 2008 17 561 703 2 499 362 176 104
Avløser ferie og fritid 2008 2 046 260 302 232 20 176
Avløser sykdom 2007 132 312 173 660 0

Utredning/Tilrettelegging
Regionale miljøtilskudd 2008 743 769 233 494 5 122
SMIL 2008 209 962 69 987 0

Tabell 5. Tilskuddforvaltning; produksjons-, avløser- og regionale miljøtilskudd og SMIL.

Avløserrefusjon er en refusjonsordning for avløsning ved ferie og fritid, og ved sykdom.
Produksjonstillegg er et avtalefestet inntektsregulerende tilskudd for å oppfylle målene i
landbrukspolitikken. Dette tilsvarer i gjennomsnitt kr 216 811,- pr gårdbruker i Tana og kr
208 280,- pr gårdbruker i Nesseby. Tilskudd per bruker har gått litt opp fra 2007 da det i Tana
var kr 193 250,- og i Nesseby kr 166 195,- per gårdbruker i gjennomsnitt. Samdrifter får
mindre arealtilskudd og driftstilskudd.

Regionale miljøtilskudd

Regionale miljøprogramtilskudd er spesielt utformet for å løse konkrete miljøutfordringer i
hvert enkelt fylke, både knyttet til forurensningsbekjempelse og skjøtsel av kulturlandskap.
Det ble søkt over avsatt ramme for regional miljøtilskudd som er kr 3 mill. Dette førte til at
noen av satsene ble redusert, spesielt under høsting i avstand fra gårdens driftssenter.
Kommunen har også deltatt i evaluering av regionale miljøtilskudd i form av spørreskjema.

I tillegg til investeringstilskuddene er det en del tilskudd til drift, refusjonsordninger og andre
ordninger som lokalt forvaltes av landbrukskontorene.

SMIL 2008 – spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap,
samt redusere forurensingen fra jordbruket. Det kom inn 16 søknader på SMIL - midler på til
sammen kr 572 277,-.

Tana, Nesseby og Berlevåg kommune hadde en ramme på kr 279 950,-. Det ble gitt tilskudd
til oppdyrking av tidligere dyrket areal, restaurering av gamle bygninger, innsamling av
piggtråd fra krigen samt til beitegransking i Nesseby.


