jordbruk

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A

Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider
på en og samme dag, via lune, rolige og frodige elvedalfører
til et karrig og stille landskap, med mindre variert klima, på
Finnmarksvidda – det er Alta!

Foto: Tor Håvard Sund

Alta – et Nord-Norge i miniatyr

Innhold
Fakta .........................................................
Et jordbruk i endring ................................
Kart ............................................................
Kua mi .......................................................
Kom skal vi klippe sauen... .....................
... og i tillegg ... ..........................................

3
5
8
11
13
15

Utgitt av Alta kommune, 2012

Landbrukskommunen Alta presenteres gjennom et sett bestående av 3
selvstendige trykksaker. I forbindelse med utarbeidelse av en ny landbruksplan for kommunen, presenteres status for kommunens jordbruksog skogbruksnæringen separat, i hhv «Jordbruk- og Skogbruk». Den
tredje delen omhandler landbrukets muligheter og utfordringer videre,
med hovedvekt på valg av tiltak, og er kalt «Landbruket vil».
Alta er den største jordbrukskommunen og en av fire barskogkommuner i
Finnmark. Altas varierte geologi, sammensatt av bla glimmerskifer og
kalkholdige bergarter, er vesentlig for et næringsrikt og godt jordsmonn.
Sammen med stabilt klima gir dette grunnlag for et produktivt jord-og
skogbruk.
Bynært jordbruk
Kommuneplanens arealdel viser hvor man ønsker å tilrettelegge for bolig,
industri, næringsvirksomhet osv, samtidig som man ønsker å ivareta det
bynære landbruket. På bakgrunn av dette er «kjerneområde for landbruk»
vedtatt. I kommuneplanen er det også lagt vekt på at Alta kommune vil
sikre allmennheten god tilgjengelighet til natur og nære friområder, samt
bevare sitt grønne preg ved bla å ivareta kulturlandskap og furuskog som
viktige identitetsfaktorer.
Vår kommune er unik ved å ha verdens nordligste furuskog som strekker
seg helt ned til sjøkanten, til åkrer med korn som står side om side med
timotei, hagebær, poteter og grønnsaker.

Befolkningsutvikling
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Reindrifta har en sentral plass i kommunen, spesielt i sommerhalvåret. I
tillegg til at svært mange reindriftsfamilier flytter til Alta kommune denne
tiden, utnyttes alle tilgjengelige arealer og naturressurser til både
reinbeiter og sauebeiter.
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Fig. 1: Befolkningsutvikling i Alta 1920–2012 Kilde: SSB

Bevisst arealforvaltning
I all landbruksproduksjon er tilgang til produktive arealer for dyrking, beite
og skogproduskjon den viktigste faktor for å dekke opp befolkningens
grunnleggende behov av mat og materialer. Behovet for arealer til landbruket øker i takt med den raske befolkningsutviklingen som er i Alta
(se fig. 1). Samtidig er det behov for arealer til nye boliger, næringsvirksomhet, industriområder og infrastruktur. Bevisst arealforvaltning blir vår
tids største utfordring.

NØKKELTALL FOR JORDBRUKET I ALTA KOMMUNE 2011

Totalareal i kommunen
Dyrket areal
Innmarksbeite
Sum jordbruksareal
Antall bruk totalt

3 845 km2
24 136 dekar
2 556
26 692 dekar
101

Antall bruk med melkekvote

59

Antall aktive melkebruk (inkl 6 samdrifter)

44

Antall bruk med sau

23

Antall bruk med storfekjøtt (uten melk)

4

Øvrige bruk (fôrproduksjon, hestehold
og svinekjøttproduksjon)
Melkeproduksjon

30
8 100 000 liter

Kjøttproduksjon storfekjøtt*

223 622 kg

Kjøttproduksjon lam og sau*

44 708 kg

Kjøttproduksjon svin*

1 030 kg

Foto: Arne Johanson

* Kjøttproduksjonen baserer seg på tall fra Nortura, 2011

100 aktive og dyktige bønder produserer:
• 8 millioner liter melk
• 300 tonn kjøtt
• 170 tonn potet
• 90–100 mill i førstehåndsverdi

Den viktigste oppgaven til bonden er å produsere mat. Ved å
utnytte de lokale ressursene i form av innhøstet gras og beite
holdes jorda i hevd, vi sikres lokal matproduksjon og kulturlandskapet vedlikeholdes til et åpent og vakkert landskap.

Nyslått. Foto: Arne Johanson

Et jordbruk i endring
I Alta har mennesker bosatt seg i tilknytning til de mest
produktive arealer både på land og sjø. Alle distriktsbygdene
langs østre og vestre Altafjord, samt dalførene i sentral Alta, er
eksempler på dette. De fleste gårdene i drift finner vi i dalførene
rundt kommunesentret, mens ca 1/4 er lokalisert til distrikts Alta
(gamle Talvik kommune).
Tilgangen til produktive arealer er en viktig faktor for at bonden
skal lykkes. Av kommunens totale landareal på vel 3,8 mill
dekar, er 0,7 % dyrka og ca 1 % er registrert dyrkbart.
Kombinasjonsbruk. Foto: Bjørg Pettersen

En forutsigbar arealforvaltning vil ha avgjørende betydning for
jordbrukets utviklingsmuligheter i Alta. Sikring av landbruksarealer er derfor det viktigste rammevilkåret kommunen kan gi
næringen. Som følge av dette er det bl.a. kartlagt og vedtatt ca
6 700 dekar med betegnelsen kjerneområde landbruk innenfor
byen i kommuneplanens arealdel. Videre er det vedtatt at ved
neste gjennomgang av arealplanen, skal rapport om kjerneområder i landbruket søkes innarbeidet i plankartet for nærområde og distrikt.

Utviklingstrekk
Det blir stadig færre gårdsbruk i kommunen.
Allsidigheten med produksjon av melk og kjøtt på storfe, sau og
gris samt egg og potet, er i ferd med å konsentreres rundt
produksjon av melk og kjøtt av storfe og sau. Melkeproduksjonen i
kommunen står for nærmere ½ parten av den totale melkeproduksjonen i Finnmark.
Det typiske kombinasjonsbruket der mangfoldet på småbrukene kombinert med fiske i distriktsbygdene og skifer i
dalførene, er erstattet med ensidige driftsformer på større enheter i kombinasjon med annet arbeid.
Samtidig som gårdene blir færre, blir de som er igjen større. Ved
å leie jord fra naboer som slutter, åpnes muligheten for større
enheter for de som satser videre i jordbruket. I Alta er over halvparten av jordbruksarealet drevet av andre enn de som eier
jorda. Leiejordsandelen er nå i snitt på 55 %. Med en så høy
andel leiejord er det viktig for stabiliteten i næringen at utøverne

Maskinene blir stadig større. Foto Jørn Suhr.

sikres skriftlige og langsiktige leiekontrakter. Det gjelder spesielt
med hensyn til hevdsforbedring der det kreves investeringer til
grøfting og arronderingstiltak for å gi en optimal drift.
Transportbehovet har økt betydelig som følge av strukturutviklingen i næringen. Det er i første rekke transport av fôr og
husdyrgjødsel. En slik transport er både arbeidskrevende og
kostbar. I tillegg vil dette over tid være miljøbelastende og som
igjen kan gi næringen et dårlig omdømme
Strukturutviklingen har også medført bruk av større og tyngre
maskiner, noe som krever økt innsats og fokus for å hindre
jordpakking og dermed avlingsreduksjon. Forskning utført av
Bioforsk viser at avlingsnivået på gras og andre engvekster har
gått litt ned de siste åra. Dette skjer til tross for bedre sorter og
mer kunnskap. Viktige årsaker er jordpakking, dårligere
drenering og jordkultur.

Klart til innhøsting. Foto: Arne Johanson

Kyr på beite. Foto: Arne Johanseon

Jurvask. Foto: Arne Johanseon

Et Meieri med lange og stolte tradisjoner. Foto: Kurt Helge Bakken

Poter og grønnsaker
Alta har gode vekstvilkår for poteter og grove grønnsaker. Vi har
landets to eneste produsenter av økologiske settepoteter.
Arealstatistikken viser nedgang i antall dekar som benyttes til
potetproduksjon. Det finnes imidlertid både potet-, grønnsakog bærproduksjon som dyrkes på hobbybasis og hvor offisielle
statistikker ikke fanger dette opp.

Hest som næring
Hesteholdet i Alta har hatt en positiv utvikling og antall hester
er i dag på over 100 dyr. Hesten benyttes utelukkende som
ridehest og det er 7 jordbruksforetak der hesten utgjør en del
av gårdenes næringsgrunnlag, i form av rideskole, transport/
turisme og uteleistaller. Hesten betyr mye for trivsel og velvære,
spesielt er unge jenter aktivt med i Alta rideklubb. Islandshest
klubben Vidir er et nytt innslag i hestemiljøet. Stall Bakkelund i
Tverrelvdalen er en populær stall med opplæring i dressur og
ridning. Hesten er også i bruk til gjeting og innsamling av dyr fra
beite.

Fiskarbonden. Foto: Bjørg Pettersen

Kulturlandskap
Klimaendringer og færre beitedyr har ført til mer gjengroing av
landskapet. Det gjelder over hele landet. I Alta er beitedyr som
sau og rein viktige faktorer for å bevare landskapet åpent. Aktiv
pleie i form av beitepussing, kantslått og utsiktsrydding er også
viktige bidrag landbruket gjør for at kulturlandskapet skal
holdes i hevd.

Ringvirkninger
Det er ikke bare bonden som livnærer seg på jordbruket i Alta.
Meieriet i Alta er en del av Tine konsernet som kjøper inn melk
fra bonden og viderefordeler dette til melk og fløte for salg i hele
Vest- Finnmark. Vi har bedrifter som leverer varer og tjenester
som bonden trenger i sin drift, det kan være alt fra traktorer,
redskaper, kunstgjødsel og såvarer til regnskapstjenester. En
tommelfingerregel sier at ett årsverk i jordbruket skaper 2–3
årsverk i annen virksomhet og for vår kommune kan dette bety
opptil 300 årsverk. Vareverdien for bonden ved salg av jordbruksprodukter ligger på rundt 90–100 mill. (inkl 1/3 tilskudd).

De unge er fremtiden
Nye generasjoner kommer til. Vi har ungdommer som foretrekker å arbeide med matproduksjon, i nær tilknytning til dyr
og natur, og som ser dette som et trivelig og meningsfylt yrke.
De siste årene har ti unge bønder overtatt familiegårdene. Flere
av disse ønsker nå å investere i gården for å utvikle drifta videre.

På ett dekar jordbruksareal kan det produseres 550 liter
melk. Det tilsvarer 1 års konsummelk for 5 personer.
Sauesanking. Foto: Frank Simensen
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Figur 2. Utvikling i antall gårdsbruk og produksjoner de
siste 20 år
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Gjennomsnittsbruket i Alta:
20 kyr, 156 000 liter melk og
288 dekar jordbruksareal.

Det digitale fjøset. Alle fotos: Arne Johanson

Det er 100 aktive bønder i kommunen. Melkeproduksjon står sentralt og
brukenes melkekvote er av de høyeste i landet. Det investeres ca 1 ny
og moderne driftsbygning med melkerobot pr år, til en byggekostnad på
10–12 millioner kroner.

Kua mi...
I vår kommune drives det nå melkeproduksjon på 57 kvoterettigheter. Det produseres rundt 8,1 mill liter som dekker behovet for melk og fløte i Vest og Midt Finnmark samt Nord Troms. I
tilegg går ¼ av produksjonen til ost og smør. Produksjonen
betyr at vi teoretisk er selvforsynt med alle typer melkeprodukter sett ut fra et gjennomsnitts forbruk pr person.
I likhet med resten av landet er melkeproduksjonen bærebjelken i jordbruket vårt. Utviklingen går mot færre, men større
enheter som vist i tabell 1.
Antall
melkekvoter

Antall
melkekyr

Mill liter
kvote

Snitt pr.
foretak

2001

72

1091

6,9

95 800 liter

2006

64

1108

6,9

107 800 liter

2011

59

1151

9,2

156 000 liter

År

Mange bønder i kommunen har benyttet seg av muligheten til å
kjøpe kvote hos bønder som selger sin kvote. I tillegg har de
vært aktive i kjøp av den statlig tildelte kvoten (figur 3). Nær ¼
av kvoterettighetene er i samdrift. Grafen viser at det
produseres vel 1 mill liter mindre melk en kvoterettighetene
tilsier. Dette kan forklares med for lite areal og utilfredsstillende
bygningsmasse.
De siste 10 årene er det 10 bruk som har investert relativt
tungt i nybygg og oppgradering av driftsapparatet.
Av ny investeringene er det 6 samdrifter med fra 2 til 4
medlemmer. Den nye teknologien er på full fart inn i Altas
melkefjøs og her er allerede 6 melkeroboter satt i drift. Godt og
vel halvparten av kommunens totale, fulldyrka areal benyttes i
melkeproduksjonen.

Tabell 1 Utviklingen i bruksstrukturen siste 10 år.

• Alta har en selvdekning på 17 % kjøtt
beregnet etter gjennomsnitts forbruk

Kvoteordningen med kjøp og salg av melkekvoter har ført til at
kvotegrunnlaget har økt med vel to mill liter de siste 5 årene og
er nå større enn produsert mengde som figur 1 viser.

Utvikling i melkeproduksjonen i Alta
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Det er ikke bare melk, fløte og smør vi får av kua. Hun føder
også avkom som det produseres kjøtt av.
Statistikken over produsert kjøtt kan derfor sees i sammenheng med antall kyr vi har i kommunen. Ku-tallet har økt de
siste 10 åra, allikevel går produksjonen ned. Dette tyder på
slakt av unge dyr med lave vekter, eventuelt at
spekalv (nyfødt kalv) blir solgt ut av kommunen til
8 oppforing. De økonomiske betingelsene i forholdet
mellom melke- og kjøttproduksjon er grunnen til at
bøndene velger en slik strategi.

6

• Av 10 liter melk lager man 1 kg ost
• Av 20 liter melk lager man 1 kg smør

Leveranse

Figur 3 Kvote vs produsert melk i Alta kommune

Melkepris:
1985 Pris til bonden kr 2,85 – Butikkpris kr 5,79
2010 Pris til bonden kr 4,43 – Butikkpris kr 15,11

Gjennom barnesangen «kom skal vi klippe sauen i dag...» minner det oss
om en av sauens viktigste egenskaper, nemlig ullproduksjon. Det er
allikevel det velsmakende kjøttet vi forbinder mest med sauen. Hvem klarer
seg uten fårikål om høsten og pinnekjøtt til jul?

Foto: Arne Johanson

Pinnekjøtt til jul. Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Klar til aksjon. Foto: Frank Simensen

Kom skal vi klippe sauen...
Sauen har vært en del av driftsgrunnlag på svært mange gårder
i kommunen, enten som et supplement eller som nå, gårdens
eneste driftsform. Spesielt er den viktig for jordbruket i distrikts
Alta.
Når det gjelder utviklingen av saueholdet i Alta har dyretallet
vært relativt stabilt på rundt 1800–2000 vinterfora dyr de
siste 20 år. Figuren viser at det blir færre produsenter med
større enheter. Tall fra Nortura viser at den årlige produksjonen
av kjøtt og ull har vært stabil på 50 tonn kjøtt og vel 10 tonn ull.
Sauen er en av våre viktigste landskapspleiere gjennom beite i
utmarka. Hver vår slippes det rundt 4 000 sau og lam på beite.
Økende gjengroing av utmarka viser at potensialet er ennå
større.
Næringa sliter med tap av dyr på beite. I tapstallene er det
dokumentert betydelige tap til rovdyr. Som følge av dette har
Sau og geitavlslag tatt initiativ til utvidet beitebruk på øyene
gjennom prosjektet «Øybeite». Prosjektet er støttet av både
Alta kommune og Fylkemannen i Finnmark. Resultat av dette
arbeidet er at det nå er tatt i bruk nytt beite ved Husfjorden på
Sørøya. I tillegg har det i mange år vært benyttet beite i Lokkarfjord, Stjernøya, Store Bekkarfjord på Seiland, og på Loppa øy.
Sau og lam fraktes med «Fjordsøya» som er en føringsbåt tilpasset transport av sau. Båten er drevet av Alta Sautransport
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Figur 4 Utviklingen i saueholdet i Alta de siste 20 år

DA og kommet i stand etter initiativ fra næringen sjøl. Båten og
driften av denne er et «must» for å utnytte beitene på øyene.
Avlsarbeidet er godt utviklet gjennom bla værkåringer og
inseminering. Kommunens saubønder har i en årrekke vært
aktivt med i dette arbeidet. Det er også tatt i bruk moderne
hjelpemidler, som ultralyd på drektige søyer. Ultralyden vil først
og fremst vise om søya er drektig, i tillegg til antall lam og forventet lammingstidspunkt. Dresserte gjeterhunder er bondens
beste venn og en av næringas nøkkelfaktorer til sanking av
dyrene fra beite.

Saueholdet – produsent
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Fjordsøya. Foto: Frank Simensen
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Figur 5 Utvikling av antall produsenter og dyr pr produsent

Planteforskning. Foto: Arne Johanson

Grønn omsorg

Jordbær

Videreforedling av kjøtt.

Jordbruket består av mer enn store melkefjøs og store saueflokker. Et begrep er
Landbruk Pluss. Det er en samlebetegnelse for satsing på ny næringsaktivitet og
bosetting knyttet til landbruket, parallelt med de strukturendringer som skjer.

... og i tillegg ...
I kommunen har vi næringsaktører som utnytter sin landbrukseiendom til produksjon av spesialiteter innen bær og kjøtt bla
representert med bedriften «Johansen Kjøtt og Bær». Her
foredles villsvinnkjøtt til de herligste måltider samt at de tilbyr
jordbær for salg.
Inger og Monikas Gårdsmat er en bedrift som videreforedler
lammekjøttet sitt ute på Nyvoll
«Inn på tunet» (tidligere kalt «Grønn omsorg») er et tilbud
flere gårder i Alta tilbyr til ulike brukergrupper fra skole til helse
og omsorg. Tilbudet kom i stand gjennom et 3 årig prosjekt i
regi av Alta kommune.
Turisme knyttet til jordbruksproduksjonen finner vi bla på
Parken gård i Langfjord. Der tilbys bl.a. sledeturer med
hundespann i vinterhalvåret.

Villsvinunge. Foto: Arne Johanson

Hundekjøring

KNUT HAMSUN
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«En mann kan
være brødløs,
men har han
potet så er han ikke matløs.»

