
Hvordan ta landbruket på alvor?



Landbruket i 
Kvæfjord i et 
historisk 
perspektiv.
• Vi finner spor etter landbruk  

flere tusen år tilbake i tid i vårt 
område

• Siste 25 årene har Kvæfjord 
redusert antall aktive bruk fra 
129 til 52.

• Antall dekar dyrka jord er 
opprettholdt med en liten 
økning – Mer leiejord.

• Jordvern er det viktigste - å 
sikre våre etterkommere 
muligheten til å dyrke egen 
mat på egen jord.



Noe av det som har 
skjedd di siste åra i 
Kvæfjord er:

• Nydyrkingsprosjektet
• Gjødselseparering
• Ettersøk/overvåkning av sau og 

vilt med bruk av drone. 
• Studieturer og fagmøter
• Kvæfjord Miljøjord
• No-fence – på storfe.
• Ca 20 byggeprosjekter i 

driftsbygninger.
• Økt fokus på bær, grønnsaker, 

skog, gårdsvarmeanlegg, 
lokalmat, videreforedling og 
catering. 

• Opplevelsesprodusenter
• UKL - KULA



Våre mål
• 5 mill. liter melk
• 4000 vinterfora sau
• 7000 slaktegris
• Ca. 15.000 dekar dyrket 

mark
• Etablere et Matkultursenter 

med bla. felles salgs -og 
distribusjonsnettverk for 
lokale matprodukter 

• Utvikle lokale 
opplevelsesprodusenter med 
utgangspunkt i egen gård

• Utvikle sammen med 
bøndene – «Kvæfjord 
Miljøjord»



Bred politisk enighet !
• Bred politisk enighet om at 

det skal satses på 
landbruket.

• Tverrpolitisk jordgruppe, 
mål mer nydyrking til 
grovfor. 

• Egen prosjektleder i 40 % 
stilling.

• Kartlagt areal som var 
aktuell for salg eller utleie til 
de i landbruksnæringa som 
ønsket å nydyrke.

• Tilskudd fra 
næringsfondet med kr. 
2000,- pr. dekar.

• Det er søkt om og godkjent 
omdisponering av 1500 
dekar utmark – av dette er 
ca 500 dekar ferdig dyrket.



Suksesskriterier

• Gi bonden den hjelpen han/hun 
trenger, se den enkeltes behov. 

• Tillit til, og tro på bondens ideer 
og tanker. Se mulighetene 
sammen og bistå med forståelse 
av lover, forskrifter og offentlige 
dokumenter. Bistå bonden med 
søknadsskriving om det trengs.

• Stimulere til fortsatt drift.

• Viktig å vise at man bryr seg !

• Vær ærlig å gi tilbakemelding 
på «luftslott» før di tar helt av!



Uansett produksjon
• Det er den enkelte 

bruker det kommer an 
på. «Di må bestemme 
seg»

• Rådgivningstjenesten må 
tilpasses den enkelte.

• Kvalitet og gjenkjennbart 
– må ligge i bunnen på all 
lokalmatproduksjon.



Kvæfjord Miljøjord

Kvalitetsjord fra en kontrollert  
komposteringsprosess



Forretningsidè
• Kvæfjord Miljøjord skal utvikle et klima- og 

miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på 
biologisk materiale med hovedvekt på 
kompostert husdyrgjødsel.

• Miljø- og klimaeffekten skal fremkomme både 
hos den enkelte leverandør av biologisk 
materiale, og ved at sluttproduktet skal erstatte 
annet og mer miljø- og klimabelastet materiale. 
Dette betyr økt bærekraft både for leverandører 
og kunder.



Hva er kompostering?

Det organiske materialet blir mikrobielt nedbrutt 
ved tilgang på luft, og det dannes nye og mer 
stabile organiske forbindelser. I prosessen 
frigjøres energi, slik at temperaturen øker, opp 
mot 65 grader.
Ugrasfrø og sykdomsorganismer drepes i 
prosessen. Komposten hygieniseres.
Prosessen styres og dokumenteres best ved 
bruk av reaktor.



Produkter

• Plantejord til hageeiere
• Vekstmedium 
• Jordforbedring til grasproduksjon (særlig 

nydyrking)
• Anleggsjord



Råstoff
• Husdyrgjødsel

• Gjødselseparering (forprosjekt Wold Samdrift)
• Intensjonsavtale med bønder tilsvarende 3000m3 gjødsel 

med 25% tørrstoff

• Fiskegjødsel
• 18 smoltanlegg innenfor 300 km
• 5-6000 tonn (25% tørrstoff) pr år  (usikre tall, økende)

• Silgods
• Harstad/Kvæfjord har 1500 tonn
• Deponeres i dag

• Matavfall (ikke husholdningsavfall)



Forprosjektet

• Eid av Kvæfjord Kommune
• Støttet av Fylkeskommunen 
• Samarbeid med KUPA 
• Prosjektbeskrivelse
• Regulert område
• Ferdig prosjektert
• Etablert selskap



Vi skaper fremtiden nå!

• Å vi deler gjerne på våre erfaringer…..



Har dere lyst så er dere alle 
hjertelig velkommen til 

Kvæfjord kommune




