Uttalelse til kommunedelplan Næring 2017-2020 for Levanger og Verdal kommuner
Uttalelsen til næringsplanen kommer som et samla innspill fra faglagene i landbruket, gjennom
samhandlingsstyret for faglaga, Levanger og Verdal landbruksforum.
Planen ble diskutert i et felles styremøte med flere lokallag tilstede. Planen er et godt dokument,
med store tanker, med litt svevende målsetninger, som ikke blir konkretisert, men vi finner også mer
konkrete tiltak, som landbruket finner spennende og være med å drive fram.
Vi merker oss at kommunene sier at landbruket er en av de viktigste næringene i kommunen, og at
man i planen har en intensjon om å ta en aktiv del i å nå målsetningen med økt matproduksjon i takt
med fylkestingets målsetning på 1,5% i året (punkt 6.2.2). Likedan nevnes det at Verdal og Levanger
skal befeste sin plass som store landbrukskommuner (punkt 6.3.2). Disse målsetningene vil kreve en
offensiv holdning og arbeid fra kommunene da mye landbruksareal nå går tapt som resultat av
sentrumsplaner og E6-byggingen. Vi håper at den kommende landbruksplanen for kommunene vil gå
mer konkret til verks på hvordan dette tenkes stimuleres til.
Dette er positive ordlag vi vil gi kommunen honnør for, som vi har savnet litt fokus på tidligere.
Utfordringen nå er hvordan kommunen tenker følge opp disse målsetningene, for de kommer ikke av
seg selv. Faglaga i landbruket ønsker dette fokuset velkomment, og vil gjerne bidra for å få på plass
aktiviteter for å nå målsetningene som framgår av strategi 6.2.4.
Likevel må det nevnes at det er lite fokus på skogbruket, det vises til bioenergi i strategien, men det
kunne vært nevnt noen om status og ambisjoner for skogbruket. Vi har et aktivt skogbruksmiljø, samt
store tunge aktører på trevaresiden, som Norske skog og Inntre.
I den sammenheng vil vi benytte anledningen til å påpeke at Verdal og Levanger med omorganisering
av landbrukskontorene, og behovet for ansettelse av ny enhetsleder for landbruk, nå har dette i
fokus når det nå skal lyses ut stillinger. Det vil være avgjørende at det kommer landbrukskandidater
med stor interesse for landbruket, og gjennomføringsevne innen aktiviteter og prosjekter som kan
løfte næringa for å nå målsetningene. Et samarbeid mellom kommunenes landbruksenheter på
Levanger og Verdal vil være avgjørende for å få på plass ressurser til et slikt arbeid.
Vi vil og komme med en tilføying under strategi 6.3.3 – Bidra til å skape vekst i sysselsettingen nye
samfunnstrender gir. Grønne skiftet er et høyst aktuelt tema. Med den tilgangen man har på
Innherred med stor tilgang på teknologisk industri og råvarer og stor landbruksaktivitet, bør det være
aktuelt å se på samhandling mellom disse sektorene, for å ta en plass regionalt, men også nasjonalt
med tanke på grønn innovasjon på industriområdet. Dette er et tema kommunen kan jobbe sammen
med landbruk, industrien, Verdal Næringsforum og Landbruk 21 Trøndelag (som er et
innovasjonsprosjekt for landbruket), samt at det kan sees i sammenheng med industriens dag, og de
aktiviteter som foregår der.
Se mer om Landbruk 21 Trøndelag http://landbruk21.no/
Levanger og Verdal landbruksforum ser fram til en aktiv periode i samarbeid med kommunen for å
konkretisere og nå målsetningene i næringsplanen, og ser fram til fortsettelsen.
På vegne av Levanger og Verdal Landbruksforum
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