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BALSFJORD:
Bondelagsleder Arild
Heim gir ros til kom-
munestyret for å ville
prioritere tilleggsjord til
bruk i drift. – Forutsatt at
vedtaket følges opp, gir
dette god forutsigbarhet
for bøndene, sier Heim.
Toril F. Ingvaldsen

Salget av et gårdsbruk på Selnes
i sommer har skapt reaksjoner
fra naboer, politikere og
Balsfjord bondelag. Saken var ei
direkte foranledning til at
Balsfjord bondelag henvendte
seg skriftlig til Balsfjord kom-
mune og tok opp problem -
atikken rundt konsesjons-
behandlinga i slike saker. I brev
til Balsfjord kommune tidligere i
høst skriver Balsfjord bondelag:

– Vi opplever at kommunen
prioriterer såkalte hobbybruk
framfor å la naboer i drift kjøpe
tilleggsjord. For bondelagene er
det en uforståelig prioritering, da
konsekvensen er at arealer i
brukt il matproduksjon for-
svinner og i stedet blir brukt til
hobbybruk. Bondelagene er ikke
motstandere av økt bosetting på
bygda, vi ønsker alle vel-
kommen, men det må ikke skje
på bekostning av de som driver
gårdsbruk og dermed mat-
produksjon.

Fornøyd
Onsdag var saken oppe til be-
handling i kommunestyret, og
Arild Heim roser politikerne for
å ha gitt et godt, tverrpolitisk
styringssignal til administ-
rasjonen i kommunen.

– Vedtaket gir administ-
rasjonen godt grunnlag for å be-
handle konsesjonssaker. Politi -
kerne sier klart at de vil
prioritere tilleggsjord til bruk i
drift framfor hobbybrukene, sier
Heim.

Han forteller at i mange deler
av Balsfjord har det dukket opp
mange hestegårder. Han har
ingen ting imot at folk driver
med hest, men påpeker at hes-
tehold ikke har noe med mat-
produksjon å gjøre.

– Det er viktig at jorda blir i
næringa, og det er ikke rart at
folk reagerer når stadig flere
gårdsbruk hender som hes-
tegårder, sier han.

Høster ikke
Heim forteller at mange av hes-
tegårdene ikke høster jorda, og i
stedet bruker den som beite for
hestene. Dermed blir det mindre
tilgjengelig jord for dem som
driver med produksjon av grov-
fôr.

– Vi har ikke mer jord enn vi
trenger her i Balsfjord, påpeker
han.

Utfordringene med mangel på
jord føyer seg inn i rekka over
utfordringer for balsfjordland-
bruket. Avlingsskader og flom
har også skapt store problemer.

– Hvorfor skal man fortsette å
satse på landbruk i Balsfjord? Er
det ikke like greit å legge ned?

– Mat må vi ha. Også på
verdensbasis er matjord en
knapp ressurs, og vi bør kunne
produsere det vi selv bruker av
kjøtt og melk, sier Heim.

Han påpeker at landbruket er
grunnlaget for bosettinga i hele
Balsfjord kommune.

– Uten landbruket ville det
vært dårlig stilt i Balsfjord. Vi har
et ansvar for å opprettholde
arbeidsplassene også på Tine og
Nortura. Det ville heller ikke
vært grunnlag for industri her i
Balsfjord hvis det ikke var
bosetting her, påpeker Heim.

Næringa står overfor mange
utfordringer også i årene som
kommer, og utviklinga går stadig
i retning av behov for større bruk
for å sikre lønnsomhet. Nettopp
derfor er han så glad for at kom-
munestyret nå har fattet et

vedtak om å sikre tilleggsjord til
bruk i drift.

– Større enheter er mer robust.
Dessuten må man jo ha som
målsetting at man skal kunne
leve av gårdsbruket, sier Heim.

VIKTIG VEDTAK:
Bondelagsleder Arild Heim er for-

nøyd med at det er tverrpolitisk
enighet i kommunestyret om at til-

leggsjord til bruk i drift må
prioriteres foran hobbybruk. – Det
er et viktig vedtak, påpeker Heim.

(Arkivfoto)

Glad for politisk signal

SELGER STATSGRUNN: Salgsansvarlig Lill-Grete Bie hos Statskog på Moen regner med at det blir stor rift om skogeiendommen ved
Rossvoll som ble lagt ut for salg torsdag. (Arkivfoto: Morten Kasbergsen)

Selger skog ved Rossvoll
MÅLSELV: Statskog la tors-
dag landbrukseiendommen
«Lamoskogen» ved Rossvoll
ut for salg. Den er på 1054
dekar.
Morten Kasbergsen

Salgsansvarlig Lill-Grete Bie hos Statskog
på Moen regner med at det blir stor rift
om skogeiendommen. Det er ventet at
den blir solgt i løpet av et par uker.
Statskog har allerede fått henvendelser fra
potensielle kjøpere. Prisantydninga er
890 000 kroner.

– Det blir åpen budrunde på ei-
endommen hvor høystbydende får tils-
laget. Deretter blir det en runde hvor
kjøperen må søke Målselv kommune om

konsesjon til å drifte eiendommen, sier
Bie.

«Lamoskogen» består av to skogsteiger
som ligger adskilt, men med samme gårds-
og bruksnummer. Statskog forsøkte å få
dem delt opp i to separate eiendommer,
men det lot seg ikke gjøre. Riksveg 855 går
gjennom en av teigene. Av eiendommens
totale areal på 1054 dekar utgjør 984
dekar produktiv skogsmark.

– Det er lett tilgjengelig skog på ei-
endommen fordi den ligger i et flatt om-
råde, forteller Lill-Grete Bie.

Har solgt flere
Bakgrunnen for salget av

«Lamoskogen» er at Statskog i desember
2010 kjøpte selskapene Borregaard
Skoger AS, Borregaard Vafos AS og
Børresen AS. Selskapene eier store skogs-
arealer. Kjøpet åpner for en større gjen-

nomgang og effektiv arrondering av
Statskogs eiendommer.

– Salget av «Lamoskogen» er en direkte
konsekvens av at Statskog har kjøpt opp
store skogarealer i Sør-Norge. Vi har fått
pålegg om å selge unna en del spredte
skogteiger som vi eide fra før, sier Bie.

Statskog har det siste året solgt to andre
eiendommer i Målselv. Det er «Takelvdal
søndre» og «Tillermoen» i Øverbygd.

– Det har vært formidabel interesse for
alt vi selger i Målselv. «Tillermoen» ble
solgt på ei uke etter at den ble lagt ut for
salg i vår, avslutter Statskogs salgsansvar-
lige på Moen.

Statskog er landets største grunneier, og
forvalter om lag en femtedel av Norge.
Eller 60 000 kvadratkilometer. Staten eier
100 prosent av statsforetaket. Eierskapet
utøves av landbruks- og matministeren
gjennom foretaksmøtet.


