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SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEITEBRUKSPLAN
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 08.03.2022 sak 30/22
Behandling:
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 08.03.22:
Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet:
1.

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar å sende Beitebrukplanen ut på lokal høring.

Enstemmig.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar å sende Beitebrukplanen ut på lokal
høring.
Enstemmig.
Innstilling:
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar å sende Beitebrukplanen ut på lokal høring i 2
uker.
Utredning:
Vedlegg:
• Beitebruksplan, førsteutkast
Saksopplysninger:
Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2021 ble det registrert 48 jordbruksbedrifter i
kommunen. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, og det ble registrert 4.078 sauer som var ett år eller eldre
på Frøya i 2021. Sauene går på utmarksareal for beite gjennom hele året, både på Fast-Frøya og ute i
skjærgården. Frøya har fortsatt noen bruk som driver med melk- og kjøttproduksjon. Det ble registrert 176 kyr
totalt i 2021, som er en kraftig nedgang fra 2020 med 210 kyr.
Landbruksnæringen i Frøya kommune har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i havbruket.
Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde kulturlandskapet og bidra i
kampen mot gjengroing av kommunen. Videre bidrar de også til den nasjonale selvforsyningen av mat og
råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med nedbygging og nedprioritering av det norske
landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik
at grunnlaget for videre drift ikke går tapt.
En beitebruksplan skal vise hvilke beiteområder som er viktige for landbruket på Frøya. Den skal være med på å
bevare utmarka spesielt da jordloven kun beskytter innmarka, samt at den skal være med på å beskytte
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landbruket og landbruksinteressen i reguleringssaker, og gjøre det enklere å se mulighetene for utbygging som
ikke vil berøre landbruket for mye. Beitebruksplanen skal brukes i arbeidet med nye reguleringsområder og
planarbeid som beitenæringens innspill. Områder avsatt til viktige beiteområder skal så langt det lar seg gjøre
kun benyttes til landbruksformål.
Viktige prioriteringer i planen finnes listet under:
• Beiteareal, viktige beiteareal
• Bevaring av viktige arter: Kystlynghei
• Avdekke konfliktområder og redusere disse
Vurdering:
Det er fortsatt en del korrigering som må til i planen.
Det er blant annet viktig å få planen ut på høring for å se hvordan folket i Frøya reagerer på områdene som er
avsatt som prioriterte beitearealer. Så langt er de prioriterte områdene tatt fra møte med de som driver landbruk
på Frøya, innspill kommet inn på e-post og registreringer gjort av NIBIO. Det er prøvd å hensynsta industri,
utbygging og arealene best tilpasset for å drive landbruk på.
Frøya kommune har fått flere aktører innen landbruk som er interesert i å etablere beitelag, og det har allerede
etablert seg to lag så langt. Disse beitelagene er nyopprettet og trenger tid til å organisere seg og få orden på
hvilke arealer de skal bruke. Disse arelene sammen med arealene som det nye lyngbrennelaget vil prioritere må
inn i en revidering av beitebruksplanen. Det anbefales derfor at beitebruksplanen revideres i 2024 og ikke senere
enn 2026 for å få inn områdene til disse lagene som viktige beiteområder. Det er viktig å vise støtte til slike lag
med å vise at områder de aktivt bruker og holder i hevd er områder kommunen vurderer å prioritere til
landbruksarealer.
Forhold til overordna planverk:
I planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på kommunens landbruk, og en
bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er derfor ansett å være i tråd med planstrategien.
Prioriterte beitearealer i beitebruksplanen er også brukt til å veilede arbeidet med den nye KPA rulleringen til
Frøya.
Ny saldo på den konto som blir belastet:
Det var satt av 200 000 kr til prosjektet fra disposisjonsfondet, så langt har ikke landbruksavdelingen sett behov
for å benytte seg av disse midlene. Midlene er dermed urørt.

