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Samarbeidsavtale mellom Grong kommune og Overhalla kommune om 

landbruk og naturforvaltning. 

 
Landbruket i Grong og Overhalla har gjennomgått en utvikling der antall driftsenheter er sterkt 

redusert. Samtidig har marginene i næringen blitt redusert. Dette har resultert i økede krav til 

kompetanse for enkeltbruker og forvaltning. Begge disse er avhengig av gode fagmiljøer for å lykkes. 

Dersom denne prosessen gir en ytterligere forbedring av tilbudet til den enkelte driver, stiller styret i 

Grong Bondelag seg positiv til en slik samarbeidsavtale.  

Styret i Grongbondelag ser at samarbeid opp mot Landbrukets fagsenter kan gi positive 

synergieffekter for Jordbruket i Grong, selv om vi i det siste året har utvidet horisonten med digital 

kommunikasjon og lært å hente riktig kompetanse der den finnes og ikke nødvendigvis fra de som 

sitter nærmest. I Grong kommune er en stor del av bondelagets medlemmer også skogeiere. Her har 

vi et godt samarbeid mellom fagmiljøet i Skogprosjekt Namdal og kommunens forvaltning. Vi håper 

at det gode fagmiljøet i Grong blir ivaretatt videre i denne avtalen.  

Det er på det rene at en forvaltning har et handlingsrom innenfor gjeldende regelverk. Innenfor både 

viltforvaltning og motorferdsel det delegert makt fra kommunestyrene. Vi ser ikke at det 

fremkommer i utkastet til avtale hvordan det skal sikres at kommunestyret skal sikres innflytelse. 

Ut fra utkast til avtale er det tatt utgangspunkt i en nedbemanning i forhold til dagens bemanning, Vi 

stiller spørsmål til hvordan man kan styrke et fagmiljø ved nedbemanning. 

Grong kommune har opparbeidet seg stor kompetanse i håndtering av rovviltforvaltning sammen 

med Namsskogan og Høylandet. Vi ser ikke at avtaleutkastet søker å ta vare på denne unike 

kompetansen. 

Den største usikkerheten for styret i Grong Bondelag dreier seg om avtalens mangel på mål og 

ambisjoner. Vi ser det som lite hensiktsmessig med en slik avtale dersom den ikke skal ha en 

overordnet ambisjon om å øke verdiskapningen i kommunene, vi tror ikke at en reduksjon i 

fagmiljøet vil resultere i en økt verdiskapning i primærnæringene i Grong. 

 

Styret i Grong Bondelag 

Ved leder 
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