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Forslag til vedtak:

Steigen kommune anmoder partene i jordbruksforhandlingene om å foreta justering av
sonegrensene for distriktstilskudd

til melk og kjøtt i kommende jordbruksforhandling.

Steigen kommune ønsker å bli innlemmet i sone G sammen med de øvrige Nord-Salten
kommunene (Hamarøy og Tysfjord), basert på mest sammenlignbare vekstvilkår og

topografi.

Saksutredning:
Formålet med distriktstilskudd for melk er å bidra

til

en inntekts- og produksjonsutvikling

melkeproduksjonen som medvirker til å opprettholde bosettingen og sysselsettingen
distriktene gjennom å jevne ut ulikheter i lønnsomheten i produksjonen.

i

i

Det er i dag 10 soner for distriktstilskudd i Norge (A,B,C,D,E,F,G, H,I, J) inndelt etter
regioner med hensyn til forhold for landbruksproduksjon. Tilskudd pr. liter er stigende med
soneinndelingen som starter med kr 0,- i sone A (Jæren- området)
Steigen er inn under sone F som omfatter:

- Røyrvik, Leka og Lierne kommuner i Trøndelag
- Distriktene sør for Vestfiorden og nord for Polarsirkelen med unntak av de beste
jordbruksområdene på Helgeland som ligger i sone E.
Nabokommunen Hamarøy ligger i sone G, som omfatter:

- Lofoten, Vesterålen og Ofoten
-Hamuøy og Tysfiord
- Enkelte dalbygder i Rana, Grane, Hemnes og Vefsn.
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Kriterier
Det vises til rapporten "Sonegrenser for distriktstilskudd til melk og kjøtt" fra en
partssammensatt arbeidsgruppe avgitt 31. mars 2000. Kriterier for soneinndeling er beskrevet
som følger:
"De vihigste lviterieneþr soneinndelingen er naturgittefahorer somvekstvilkår og
topografi. Videre er det også i en rekke områder trukket inn andre forhold somfor el<sempel
transportavstander. Distriktstilskuddet inngår som et av flere virkemidler under
jordbrulcsavtalenþr å utjevne inntektsgrunnlaget mellom områder som produserer under like
naturgitteþrhold som igjen innvirker på avlingsnivå og produlæjonsmuligheter.
Kriteriene som legges til grunn i vurderingen ved soneinndeling kan ikke sies å være helt
entydige og objektive. Dette har medført at justering av sonegrensene medjevne mellomrom
har vært oppe til drøfting. For å løse problemer løtyttet til sonegrensene har man opp
igjennom årene bevilget penger over de årlige jordbrul<savtalene til åforetøvurderinger av
soneinndelingene og endre sonegrensene i områder der dette har vært pålçrevet."
Sonegrenser har historisk vært endret ut fra kriteriene om topografi, vekstforhold,

transportavstander etc, og vært oppe til politisk diskusjon i forbindelse med
jordbruksforhandlinger både i 2000, 2006 uten at det har ført fram. Det ble i 2006 fastsatt at
grensene skulle være endelige.
Spørsmålet kom opp igjen under fiorårets jordbruksforhandlinger, men ble awist fra Staten.
Steigen tilhører Nord-Salten sammen med Hamarøy ogTysfiord. Vekstforhold og

transportavstander er nokså lik innenfor dette området. Disse forholda skulle tilsi at en var i
samme sone på lik linje med Lofoten, Vesterålen, Ofoten.
Steigen er en betydelig jordbrukskomme som fortsatt er stor på melkeproduksjon. Det er i dag

29 melkeprodusenter som leverte 5 690 735 liter melk i løpet av 2018. Antall
melkeprodusenter går stadig nedover, men melkeproduksjonen har ikte blitt så veldig redusert
de siste årene. Flere av de som velger å satse i landbruket har gjennomført eller ønsker å

til lausdrift, og samtidigøke produksjonen. Vi har i Steigen
hatt en investering i landbruketpàca.90 mill. med hensyn til bruksutbygging de siste 10 ara.
Dette fordelt på ca. 12 utbyggere. Det er positivt for næringa og ringvirkninger ellers i
næringslivet, men det er kostnadskrevende. Endring av sonegrensene for distriktstilsukk vil
bidra positivt til lønnsomheten.
gjennomføre en bruksutbygging

For å opprettholde jordbruksproduksjonen som er viktig for både for matforsyning,
sysselsetting og bosetting er det viktig med rekruttering.

Alle virkemidler som er mulig for

få dette til er viktig. Også sonegrense for distriktstilskudd for kjøtt og melk.

Side 3 av 3

å

