INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Matregion Fosen- Handlingsplan 2021
___________________________________________________________________________________________

1) Innledning:

Prosjektet skal:
• Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, gjennom økt
bærekraftig verdiskaping og internasjonal
konkurranseevne for matprodusenter i Fosenregionen
• Etablere og drifte fagnettverk som jobber sammen mot felles mål
• Identifisere og mobilisere produsentenes behov
• Tilrettelegge for økt samarbeid mellom aktørene

2) Hovedmål:
De fire målene for Trondheim og Trøndelag, blir også de overordnede
målene for dette matsatsningsprosjektet:
Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en
internasjonalt ledende matregion
Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den
bærekraftige matproduksjonen gjennom å koble kunnskapsmiljøer
og næringer.
Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent
internasjonal matdestinasjon.
Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å
rekruttere til matproduksjon og reiseliv.

2.1) Resultatmål
2.2) Prosjektmål

Hovedmålet for prosjektet «Matregion Fosen», og innsatsen er befestet i
Trøndelagsplanens overordnete mål:
1) Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal
konkurranseevne i Trøndelag
2) Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, flere fagnettverk
som jobber sammen mot felles mål, finne felles behov og
utfordringer for de forskjellige næringene slik at synergier kan
dras mellom de ulike aktørene
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2.3) Delmål for 2021
1)Etablere et samarbeid med ERG
•
•
•

Deltok på workshop- European Region of Gastronomy på Hjelseng
Gård på Stjørdal.
Dette var en workshop med hovedfokus på reiseliv og mat
Fin arena for å etablere et større nettverk, aktører som Visit
Trondheim, Visit Trøndelag, Trondheim Management, prosjektleder
ERG samt aktører/destinasjoner fra hele Trøndelag

2)Etablere og drifte nettverk institusjonskokker
•
•
•
•

målet med dette er å etablere et fellesskap, utveksle erfaring
felles kompetanseheving, felles kursing på forskjellige faglige tema
kartlegge lokale behov for varer og logistikk
jobbe for felles lokale innkjøpsavtaler for hele regionen

3)Festival, Trøndersk Matfestival
•
•
•
•
•
•

bidra med tilrettelegging for stand
tilrettelegge for felles branding og markedsføring
tilrettelegge logistikk og plassering i teltet
bidra der det er behov under avvikling av matfestivalen
bidra kreativt inn i prosess med utforming og utseende på telt
innvendig.
Være en pådriver til å få med produsenter fra hele regionen

4)Lokale arrangementer, Trøndersk matfestival “et sted nær deg”
•
•
•
•

Være en tilrettelegger for å få til en felles markering for regionen.
Sørge for en rød tråd i arrangementet
Bidra der det er behov for hjelp
Følge opp betalt markedsføringspakke mot Oi Trøndersk Mat og
Drikke

5)Etablere et felles produsentnettverk for Fosenregionen
•
•

Kartlegge lokale produsenter Fosenregionen
Etablere felles kommunikasjonskanaler
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•
•
•
•
•

Kartlegge behov for løsninger innen markedsføring, salg og
distribusjon.
Se på felles løsninger innen markedsføring, salg og distribusjon
Kartlegge behov for felles løsninger og behov innen produksjon,
emballering og merking
Se på felles løsninger og behov innen produksjon, emballering og
merking.
Hvilke salgskanaler vil være best for produsentene.

6) Kompetanse-rekrutering
For at vi skal være med på veksten innen reiseliv, matproduksjon, og den
oppturen som nå forventes må rekrutering og kompetanseheving i
bransjen til. Vi ønsker å stimulere til vekst lokalt i regionen. Kartlegging av
manglende kompetanse er viktig.
Gjennomgående i prosjektet vil vi bidra til rekruttering i alle ledd,
landbruk, blå sektor, kokk, kjøttfag, restaurant og matfag generelt.
________________________________
Mat- og drikkeproduksjon er viktig for sysselsetting og verdiskaping i hele
landet. Nesten 210 000 sysselsatte i primærnæringene, matindustrien og
øvrige deler av mat- og måltidsbransjen står for en samlet verdiskaping
på over 150 milliarder kroner årlig.
Strategiens innsatsområder
Gjennom samarbeid og innsats på fire utvalgte innsatsområder skal
visjonen for Matnasjonen Norge bli realisert:
1. Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy
kvalitet
2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
3. Innovasjon og mangfold
4. Kompetanse, kunnskap og rekruttering og omdømmebygging
(dette er utdrag fra regjeringens egen strategi for utviklingen av
Matnasjon Norge)

www.fosenregionen.no

PROSJEKTMANDAT
Ny strategisk næringsplan
Dato: Mars 2021
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Bakgrunn- Ny strategisk næringsplan for Fosenregionen
Samarbeidsavtalens, vedtatt i PS 21/19, (les hele avtalen under filer i Teamskanalen for
Rådet punkt fire beskriver følgende;

4. Oppgaver
Intensjonen med det interkommunale politiske rådet for Fosenregionen er å søke
enighet omkring saker som vil skape vekst og utvikling i regionen,
samfunnsutviklerrollen. Valg og prioritering av saksområder følger som en
konsekvens av valg og prioriteter i den til enhver tid gjeldende strategiske planen
for Fosenregionen. Saksområdene er imidlertid dynamiske og vil kunne endres.
Rådet velger i tillegg ytterligere saksområder som faller naturlig inn under
samfunnsutvikling.
Saksområdene deles opp og organiseres på mest mulig praktisk måte.
•
Samfunnsutvikling
•
Næringsutvikling
•
Samferdsel, veg og infrastruktur
•
Opplevelsesnæring, reiseliv og lokalmat
•
Kompetanse
•
Oppvekst
•
Helse
•
Fosenkultur
Aktuelle dokumenter for forberedelse;
•
•

•

•

•

•

•

Samarbeidsavtalen for Fosenregionen interkommunalt politisk råd
Trøndelagsplanen 2019-2030
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f267b3c304ea4c3d8881f7b489a5ef
a4/trondelagsplanen_2019-2030.pdf
Regional plan for innovasjon og verdiskaping Trøndelag
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/naring/vedtatteversjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-for-trondelag-1.pdf
Distriktsmeldingen Meld. St. 5
https://www.regjeringen.no/contentassets/935d2cc0d4924184810f4bf336662c80
/no/pdfs/stm201920200005000dddpdfs.pdf
Presentasjon av distriktsmeldingen ved KMD,
https://www.ks.no/contentassets/117e966312f342d4b3240bcd5b6f88ed/Present
asjon-Distriktsmeldingen-nov19.pdf
NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige
lokalsamfunn
https://www.regjeringen.no/contentassets/6e57b898abea46f1bde2108f82ce1796
/no/pdfs/nou202020200012000dddpdfs.pdf
Strategisk næringsplan Trondheimsregionen
https://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2016/03/Endelig-vedtattrullert-Strategisk-n%C3%A6ringsplan-desember-2016.pdf
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1. STATUS
Kommunene i Fosenregionen vedtok felles plandokument i perioden 2016-2020
for strategisk næringsplan, kalt SNP 2016-2020.
Det er et definert behov for, og politisk vilje til, å utarbeide en ny strategisk
næringsplan for Fosenregionen.

2. MÅL OG RAMMER
2.1 Effektmål
Klare forventninger til hva kommunene skal samarbeide om og hvilke
ressurser som er tilknyttet dette.
Forutsigbare rammer for eksisterende og nytt næringsliv i Fosenregionen

2.2 Resultatmål for hovedprosjektet
Ny strategisk næringsplan for Fosen i perioden 2021-2024
Forpliktende deltakelse fra alle fire kommunene i Fosenregionen

2.3 Resultatmål for den aktuelle fasen
Kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord, gir Fosenregionen
interkommunalt politisk råd mandat til å utarbeide ny strategisk næringsplan for
Fosen som:
1. Beskriver den regionale innsatsen for å utvikle næring, infrastruktur og
kompetanse tilpasset regionen og den enkelte kommunes utfordringer
de neste 20 år.
2. Planen skal omhandle de mest sentrale faktorene som kommunen,
andre offentlige myndigheter og regionalt næringsliv kan påvirke for å
få en ønsket nærings- og samfunnsutvikling.
Den regionale næringsplanen skal gi brukerne av planen anbefalinger om
hvordan vi:
fremmer innovasjonsevnen i regionen
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øke innovasjons- og nyskapingsevnen til næringslivet i regionen,
gjennom økt bruk av FoU, økt samarbeid med NTNU, SINTEF og øvrige
forsknings- og kompetansemiljøer
skaper en tydelig rollefordeling mellom offentlig sektor og næringsliv
skaper slagkraftige miljøer innen næringsutvikling
tar regionens muligheter i bruk
bidrar til effektive løsninger for næringslivet (saksbehandling,
infrastruktur og kompetanse)
får økt nasjonal oppmerksomhet om regionens utfordringer og bruker
nasjonale virkemidler (infrastruktur, arbeidsplasser og kompetanse)
aktivt i utviklingen av regionen.

3. ORGANISASJON
Rådet i Fosenregionen er ansvarlig for å følge opp mandatet og lede an
arbeidsprosessen

4. FREMDRIFT OG RAPPORTERING
Utviklingsleder i Fosenregionen utarbeider fremdriftsplan og rapporterer
løpende om framdriften til Rådet.

5. RESSURSBRUK
Budsjettramme inntil kr 600.000, - bruk av regionale utviklingsmidler i
Fosenregionen IKPR.
Signert;
BJØRNAR BUHAUG JOHN EINAR HØVIK TOM MYRVOLD

VIBEKE STJERN
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Vår referanse: 2021/2680
Dato: 06.04.2021
Org: 944305483

FOSEN REGIONRÅD
Stordalsveien 1
7170 ÅFJORD
Høringssvar på prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for Fosenregionen
Formannskapet i Indre Fosen kommune har gått igjennom prosjektmandat for rullering av
SNP for Fosenregionen og har følgende kommentarer:
Vi støtter effektmål og resultatmål for arbeidet.
Når det kommer til resultatmål så tror vi at den nye planen i større grad enn forrige plan må
inneholde innsatsområder som er mer sentrale for vårt næringsliv.
Hovedområdene i forrige plan var forsvar, vind og blå sektor. Dette er selvfølgelig fortsatt
viktige områder for Fosen, men for Indre Fosen sitt næringsliv er ikke dette viktigst.
Gitt at den nye plan skal bygges opp med slike hovedsatsingsområder bør satsingene være
mer aktuelle og sentrale for vår komplementære industri med mange teknologibedrifter.
Videre mener vi at planen ikke må være for omfangsrik. Vi mener at Trondheimsregionen sin
plan er fin å se til. Den er kort, og den har klare og til dels konkrete målsetninger. Vi ser
gjerne at kommende plan inneholder konkrete mål, og at overordnede mål tallfestes.
Forrige SNP for Fosenregionen var veldig omfangsrik i beskrivelsen av nåsituasjonen.
Denne delen kan tones ned i ny plan. Vi mener at punkt 2.3.2 som omhandler faktorene
kommune og næringslivet kan påvirke for å oppnå ønsket utvikling, bør få mest fokus og
mest plass i den nye planen.
Nederst på side 4 er det listet opp en rekke punkt som den ferdige planen skal bidra til
gjennomføring av. Her ønsker vi å føye til 2 punkter


Aktiv markedsføring av regionens næringsliv. Hvordan vi markedsfører regionens
næringsliv ut til verden rundt oss bør være et eget punkt. Vi har et betydelig
ubenyttet mulighetsrom oppimot FoU miljøer rundt oss, og markedsføring av vårt
næringsliv vil gjøre disse miljøene mer oppmerksomme på oss.
Skal vi klare dette må vi starte med at politikere på Fosen i større grad for
kjennskap til næringslivet i hele regionen. Her bør rådet ta en aktiv rolle slik at vi vi
får de beste næringspolitikerne i Trøndelag som har nok kunnskap til å
framsnakke næringslivet i alle kommunene på Fosen.



Rekrutering bør være sentralt punkt. Kompetansetilgang + demografi er store
utfordringer for næringslivet på Fosen i årene som kommer. En ny SNP bør derfor
svare på hvordan vi skal løse disse utfordringene.

Videre mener vi at det i mandatet for ny utarbeidelse av ny SNP må sies noe om hvordan
arbeidet med å sette planen ut i livet skal gjøres.
Hvem skal sørge for at planen blir realisert? Hvem skal sørge for forankring i nødvendinge
fora – og da spesielt i hver enkelt kommunes formannskap og kommunestyre? Hvilken rolle
skal næringsforeningene ha?
Formannskapet i Indre Fosen mener videre at målet med ny SNP må være at den blir en
overordnet plan som hver enkelt kommune ser stor nytte av å bruke når de utarbeider
delplaner i egen kommune.

På vegne av formannskapet
Bjørnar Buhaug
ordfører

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483
Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/2680
Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Fra Prosjektet Velg Melk
ved Statsforvalteren i Trøndelag

Vår dato 26. mars 21
Til regionrådene i Trøndelag

Mangel på investeringsvirkemidler

i landbruket – Mye står på spill

Mangelen på risikodempende kapital innenfor jordbruket er svært bekymringsfullt for utviklingen
fremover. Basert på misforholdet mellom behov og tilgangen på investeringsvirkemidler gjennom
Innovasjon Norge, vil prosjektet Velg Melk si klart og tydelig i fra om utfordringer og konsekvenser vi
ser, og hva vi mener må til. Vi håper regionrådene i Trøndelag kan bidra til økt forståelse og
oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot årets jordbruksforhandlinger.
Velg Melk er et satsingsprosjekt for de små og mellomstore melkebrukene i Trøndelag. Et bredt
partnerskap bestående av næringa selv gjennom bondelaget, bonde og småbrukerlagene, TINE og
Norsk Landbruksrådgiving. Og det offentlige partnerskapet med representanter fra kommunene,
Innovasjon Norge, Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren står bak Velg Melk. Trøndelag
Fylkeskommune står for det meste av finansieringen, mens Statsforvalteren har prosjektledelsen.
Jordbrukets betydning i Trøndelag
I 2017 ble Nibio rapport «Kunnskapsgrunnlaget for trøndersk landbruk» utgitt. Selv om rapporten er
noen år gammel gir den oss god bakgrunnsinformasjon som hjelper oss å forstå betydningen av den
store jordbruksnæringen i Trøndelag. Rapporten er hovedsakelig skrevet med bakgrunn i tall fra
2015. I 2015 var samlet verdiskaping innen primærleddet av jordbruket i Trøndelag på ca 3,2 mrd
kroner. Samlet sysselsetting var ca 5 867 årsverk.
Denne verdiskapingen og sysselsettingen i primærleddet gir grunnlag for ca 2 984 sysselsatte innen
jordbruksrelatert industri og annen næring i Trøndelag. I tillegg kommer øvrige ringvirkninger fra
både primærledd og industri, hvor det er beregnete en sysselsettingsvirkning på 5 896 sysselsatte i
Trøndelag. Når vi summerer opp betydningen for annet næringsliv i Trøndelag, finner vi at trøndersk
jordbruk gir grunnlag for ca 14 747 sysselsatte med hovedinntekt i landbruk eller relaterte næringer. I
tillegg kommer ca 3 800 sysselsatte innenfor skogbruk.
14 747 sysselsatte utgjør ca 6,6 prosent av samlet sysselsetting i Trøndelag. Kommunen som har flest
landbruksrelaterte arbeidsplasser er Trondheim, men den relative betydningen er mye større i
mindre kommuner. I 2015 var det hele 8 daværende kommuner i Trøndelag som hadde mer enn 30
% av de sysselsatte i sin kommune innenfor landbruk. Da sier det seg selv at landbruket er viktig.
Disse 8 kommunene var Midtre Gauldal, Namdalseid, Selbu, Frosta, Leka, Rennebu Overhalla og
Snåsa. Dette er kommuner spredt utover store deler av Trøndelag. Tar vi med alle kommuner over 20
% sysselsatte innenfor landbruk, så kommer det til ytterligere 10 kommuner.

Melkas betydning
Av den totale verdiskapingen i primærleddet kommer mer enn 50 %, hele 1,7 mrd. kroner fra
melkeproduksjonen. Og det var i 2015 ca 3 366 årsverk sysselsatt i primærleddet. Den er uten tvil
den viktigste produksjonen for Trøndelag sett ut fra både verdiskaping og sysselsetting. Det er ikke
uten grunn at melkeproduksjonen ofte blir kalt bærebjelken i det Trønderske landbruket.
Verdiskapingen innenfor melkeproduksjon er størst i kommuner som Steinkjer, Orkland, Levanger og
Indre Fosen. Det er også der vi finner flest produsenter.
Hvorfor er dette særs viktig for oss i Trøndelag
Trøndelag har en relativt lav andel båsfjøs med 47 %, men vi har mange brukere, slik at det er kun to
fylker som har flere båsfjøs enn oss.
Det må foretas store investeringer innen melkeproduksjonen i årene som kommer. I 2019 var det
1 436 foretak som drev med melkeproduksjon i Trøndelag ifølge NIBIO rapport «Investeringsbehov
innen melkeproduksjon» som kom ut nå i mars. Av disse hadde 678 båsfjøs, tilsvarende 47 %.
Omtrent 30 % av de trønderske melkekyrne står i et båsfjøs. Hvis disse brukene skal være med inn i
fremtiden må de foreta til dels store investeringer for å tilfredsstille kravet om løsdrift som kommer i
2034. Men de første kravene kommer allerede i 2024 og knytter seg til kalvingsbinger og beiting. Det
er en viss usikkerhet knyttet til hvor stor betydning kravene i 2024 vil ha for melkeprodusentenes
valg for fremtiden. For mange er det nok relativt små tilpasninger som er nødvendig, mens for en del
krever det litt mer omfattende tilpasninger. Det som er helt sikkert er at kravene om løsdrift fra 2034
vil kreve omfattende investeringer for alle som har båsfjøs. Det kan være grunn til å tro at flere vil gi
seg i 2024 som følge av disse kravene, om de ikke har tro på en fremtid som melkeprodusenter og får
støtte til nødvendige investeringer.
I tillegg er det mange løsdriftsfjøs som må reinvestere i årene fremover. Så investeringsbehovet
innenfor melkeproduksjonen er mye større enn kun ombygging fra båsfjøs til løsdrift. Slik situasjonen
er nå er det investeringer hos de små og mellomstore bruka og da spesielt ombygging fra båsfjøs til
løsdrift som har hovedprioritet.
Nibio rapporten peker på at antallet besetninger over 30 kyr har flatet ut (Statistisk sentralbyrå,
2020). Det tyder på at muligheten til å etablere driftsenheter med store besetninger er utnyttet, og
at overgangen fra mindre båsfjøs i større grad kan forventes ved etablering av små- og mellomstore
fjøs. Dette har sammenheng med at arealstruktur og muligheter for å skaffe arealgrunnlag innen
rimelig nærhet, kan være en begrensende faktor for størrelse på nybygg. Det er med andre ord ikke
de få og store vi kan bygge fremover, men de mange små og mellomstore.
I Trøndelag har vi flest båsfjøs i Midtre-Gauldal og de store melkeproduksjonskommunene. Imidlertid
er det noen kommuner som har en særs stor utfordring med at andelen båsfjøs er svært høy. Det
gjelder blant annet kommunene Leka, Holtålen, Høylandet og Midtre Gauldal med over 70 % båsfjøs.
Prosjektet Velg Melk
Gjennom prosjektet har vi identifisert en stor vilje, og et stort ønske fra produsentene om å satse på
melkeproduksjon. Prosjektet har støttet rådgiving hos melkeprodusenter som har båsfjøs eller som
har 30 kyr eller mindre. Hittil er det 175 produsenter som har fått tilsagn om støtte til rådgiving for å
komme i gang med prosesser på eget bruk. Av disse har hele 80 % sagt at de vil ha rådgiving knyttet
til bygningsplanlegging. Med andre ord, de går med tanker om mulige investeringer. Dette er et høyt
tall og gjenspeiles også i etterspørselen etter investeringsvirkemidler. Det er dessverre slik at

økonomien i produksjonen, spesielt for de små og mellomstore, i svært liten grad gir rom for
investeringer uten støtte fra Innovasjon Norge. Risikoen er for høy, lønnsomheten for lav.
Nå vil dessverre mange av disse produsentene få negative svar fra Innovasjon Norge, og hva skjer da
videre med lysten til å investere og satse på en fremtid som melkeprodusent? Dette vil være negativt
for hele Trøndelag, da vi finner disse produsentene mer eller mindre i alle fylkets kommuner. Og hele
Trøndelag er relativt avhengig av denne næringa da ringvirkningene er store.
Stort misforhold mellom behovet og tilgjengeligheten av risiko dempende kapital
Tidlig i mars hadde Innovasjon Norge mottatt ca 100 søknader om investeringsmidler til tradisjonelt
landbruk (IBU-midler). Totalt var de omsøkt for ca 100 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet
til planlagte investeringer hos melkeprodusenter, men også innenfor kjøttproduksjon på storfe og
noen nye næringer. Innenfor melkeproduksjon er det de små og mellomstore bruka som har høyest
prioritet, og da spesielt overgangen fra båsfjøs til løsdrift.
For hele 2021 har Innovasjon Norge Trøndelag en pott på kroner 78,65 millioner kroner. Pr 15. mars
har de allerede bevilget ca 49 millioner kroner. De anslår at total etterspørsel i 2020 vil bli ca 190 mill
kroner. Det vil si at mange trønderske gårdbrukere vil få negative tilbakemeldinger i tiden som
kommer. Tilbakemeldinger som gjør at mange prosjekter trolig blir skrinlagt og bruk kan bli nedlagt i
stedet for at det satses. Nåløyet for å få finansiering har blitt såpass lite at det er grunn til å tro at
mange kan bli «motløse» med det som følge at de heller ikke prøver å søke.
Tabellen under gir oversikt over IBU-midlene som er tildelt de enkelte fylkene. I tillegg er det
innhentet oppdaterte tall fra Innovasjon Norge på innkomne søknader per 15. februar og oversikt
over hva som er innvilget per 15. mars. Dette ble gjort etter spørsmål til landbruksministeren i
stortinget nå i mars.
Oversikt over tildelt fylkesramme, søknader, innvilget og antatt total etterspørsel, mill. kroner
Fylke

Fylkes-

Søknader per

Innvilget per

Antatt total

ramme

15.2

15.3

etterspørsel 2021

Viken

58,69

100

23,5

110,0

Innlandet

76,63

196

10,7

210,0

Vestfold og Telemark

33,90

29

16,7

50,0

Agder

30,26

19

13,4

50,0

Rogaland

40,25

75

28,7

110,0

Vestland

70,64

105

45,2

120,0

Møre og Romsdal

37,04

57

11,6

70,0

Trøndelag

78,65

80

49,0

190,0

Nordland

35,94

26

15,4

70,0

Troms og Finnmark

41,07

15

7,8

?

SUM

503,07

702

222,0

980,0

Kilde: Landbruksminister Bollestad sitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1634 fra stortingsrepresentant
Geir Pollestad om investeringsvirkemidlene i landbruket for 2021. Lenke:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-skriftlig-sporsmal-om-stotte-tilfjosbygging/id2839889/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsv
arsel20210323
Hva trenger vi
Nibio rapporten «Investeringsbehov innen melkeproduksjon» peker på et investeringsbehov på 18 –
22,8 mrd kroner for å bygge om tilstrekkelig antall båsfjøs til løsdrift før 2034. Ca 17 % av landets
båsfjøs ligger i Trøndelag og ca 19 % av kyrne som står i båsfjøs befinner seg i Trøndelag. Det kan
indikere at 17 – 19 % av disse investeringene må skje i Trøndelag. Det vil tilsvare ca 3 – 4 mrd kroner
frem mot 2034. Med utgangspunkt i økonomien i melkeproduksjon så legger vi til grunn at de fleste
av disse prosjektene bør ha 35 % i støtte for å bli realisert. Det vil si 1 – 1,4 mrd kroner i støtte
gjennom Innovasjon Norge for å redusere risikoen til produsenten. Legger vi til grunn 13 år fremover
vil det fort bli ca 100 millioner pr år.
•
•
•

100 mill pr år i investeringsstøtte i Trøndelag for å bygge om fra båsfjøs til løsdrift
30 - 50 mill pr år til å støtte øvrige investeringer innen melkeproduksjon
30 - 50 mill. pr år til andre investeringer i tradisjonelt landbruk samt tilleggsnæringer

Vi trenger med andre ord mer enn en dobling av dagens pott på 78,65 mill kroner. I Trøndelag
mener vi at det trengs i størrelsesorden 150 til 200 mill kroner pr år i støtte gjennom Innovasjon
Norge for å videreutvikle det Trønderske landbruket. Dette underbygges også av Innovasjon Norge
sine egne tall.
For å lykkes med omstillingen mener vi det er kritisk viktig at potten for investeringsvirkemidler økes
så fort som mulig og aller helst med en egen tiltakspakke allerede inneværende år. Vi har store
etterslep. I 2020 var Innovasjon Norge sine midler disponert i mai og i år var, de mer eller mindre
disponert allerede i februar/mars.
Med til dels økende utfordringer med sysselsettingen i flere bygge relaterte næringer så vet vi at
historisk sett vil en krone i offentlig støtte til investeringer i landbruket bidra til 4-5 kroner i
investeringer. Det vil med andre ord utløse mye privat kapital og gi en svært stor effekt for
gravemaskinkjøreren, betongarbeideren, tømreren, elektrikeren, treforedlingsindustrien osv i hele
Trøndelag. Og vi får sikret egen matproduksjon for kommende generasjoner.
Satsing på melkeproduksjonen bidrar til:
• God og trygg matproduksjon, inkludert en klimavennlig kjøttproduksjon
• Meget god, og ytterligere forbedret dyrevelferd
• Å sikre selvforsyningsgraden av mat
• Stor verdiskaping og sysselsetting både direkte og indirekte
• Levende bygder og lokalsamfunn
• Sikre arbeidsplasser i næringsmiddelindustri, tjenesteyting og øvrige vareleverandører
• Effektiv utnyttelse av arealressursene – det meste av arealet i Trøndelag er best egnet til
grovfördyrking, og kua gir mest effektiv utnyttelse av dette arealet.
• Arealer holdes i hevd. De fleste melkeproduksjonsbruk, og da spesielt de små og
mellomstore, ligger i områder som ikke kan nyttes til annet enn grovför – Det å sikre
melkeproduksjonen bidrar til å sikre at jorda drives. Dette er et godt jordverntiltak
• Sysselsetting i bygg og anleggsbransjen med tilhørende leverandører

Prosjektet Velg Melk med sine partnere er bekymret for utnyttingen av ressursgrunnlaget og de
konsekvensene det kan ha for Trøndelag i årene fremover om vi ikke lykkes med en lønnsom
omstilling!

Med vennlig hilsen

Tore Bjørkli
Leder av styringsgruppen for Velg Melk
Landbruksdirektør
Statsforvalteren i Trøndelag

Pål Martin Daling
Prosjektleder Velg Melk
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Trøndelag

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.03.2021
Behandling:
Vegard Heide (MDG) fremmet forslag til nytt pkt. 3:
3. Etter kapitlet om vann, tas følgende kapittel om avløp inn:
Avløp
"Hovedplan for avløp og vannmiljø gir føringer for kommunenes virksomhet innen
avløpssektoren (vedtas første halvår 2021). Planen har status som en kommunedelplan, og
dekker både kommunale og private avløpsanlegg. Planen gir en beskrivelse av status for
kommunens avløpshåndtering, setter mål for fremtidig virksomhet og redegjør for
hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt av lover og forskrifter.
Hovedplanens handlingsprogram prioriterer nødvendige tiltak basert på vurdering av kost/nytte,
og skal sikre at større og mindre investeringer gjøres på en planmessig måte. Driftstiltak,
utredningstiltak og investeringstiltak er innarbeidet i handlingsprogrammet".
Det ble votert over om forslaget skal oversendes formannskapet.
Enstemmig vedtatt at forslaget oversendes formannskapet.
Vegard Heide (MDG) fremmet følgende forslag til endring i dokumentet:
Nest siste setning i delen om bru (side 5) tas ut:
Trondheimsfjordbrua krever mer teknisk, men er realistisk økonomisk ift. tenkt
finansieringsmodell.
Forslaget ble vedtatt med 34 mot 3 stemmer.
De som stemte imot: Kristoffer Moan (SP), Erling Pedersen (SP) og Jan Stølen (PP).
Sigurd Saue (SV) ba om følgende protokolltilførsel:
Strategi: En kommunal veistrategi bør ha målsetninger knyttet til trafikksikkerhet og ikkemotorisert ferdsel (fotgjengere og syklister).
Ordfører godkjente protokolltilførselen.
Sigurd Saue (SV) fremmet følgende forslag til endringer i dokumentet:
Veier

Strategi: Arbeide for å styrke vedlikehold og asfaltering av fylkesveier.
Veistrekninger, f.eks. mellom Stadsbygd og Rørvik, samt mellom Rissa og
Vanvikan, er på enkelte punkter trafikkfarlig

Fjordkryssing: Strategi: Fjordkryssing skal ha alternativer for gående og syklende.
Strategi: Sikre at løsninger for fjordkryssing ikke er i motstrid med Bymiljøavtalen
i Trondheim og nullvekstmålene som inngår der.
Det ble votert over om hver enkelt setning i Saues forslag skulle tas inn i dokumentet:
Veier: setning 1: enstemmig vedtatt.
setning 2: vedtatt med 25 mot 12 stemmer.
De som stemte imot: Arne Langmo (SP), Linn Marthe Barstad Moan, (SP), Raymond Balstad
(SP), Kristoffer Moan (SP), Erling Pedersen (SP), Gunhild Røst (SP), Silje Forsell (SP), Bjørnar
Buhaug (SP), Knut Ola Vang (AP), Arvid Steen (H), Gerd Sissel Nyborg (H), Jan Stølen (PP)
Fjordkryssing: setning 1: enstemmig vedtatt.
setning 2: falt med 5 mot 32 stemmer.

De som stemt for: Sigurd Saue (SV), Anne Kirkeby (SV), Knut Ola Vang (AP), Petter Harald
Kimo (AP), Vegar Heide (MDG).
Dette ble til slutt enstemmig vedtatt:
1. Strategidokument for samferdsel og infrastruktur Indre Fosen vedtas som fremlagt med
vedtatte endringer.
2. Dokumentet oversendes Interkommunalt Politisk Råd for Fosen (Fosen Regionråd) som
kommunens innspill til Veikart for Fosen.
Endelig vedtak:
1. Strategidokument for samferdsel og infrastruktur Indre Fosen vedtas som fremlagt med
vedtatte endringer.
2. Dokumentet oversendes Interkommunalt Politisk Råd for Fosen (Fosen Regionråd) som
kommunens innspill til Veikart for Fosen.

STRATEGI FOR
SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
INDRE FOSEN

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUREN I INDRE FOSEN SKAL VÆRE EFFEKTIV,
SIKKER, HA GOD STANDARD OG KVALITET, OG OPPLEVES SOM SØMLØS
FOR INNBYGGERE OG BRUKERE.
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GOD SAMFERDSEL- OG INFRASTRUKTUR ER EN FORUTSETNING FOR ET
VELFUNGERENDE BO- OG ARBEIDSMARKED. INDRE FOSEN KJENNETEGNES
VED Å DELE BO- OG ARBEIDSMARKED MED TO REGIONER, FOSEN OG
TRONDHEIM.
NÆRINGS- OG BEFOLKNINGSSTRUKTUREN I KOMMUNEN OG I REGIONENE
HAR BETYDNING FOR TRANSPORT AV VARER, TJENESTER, ARBEIDSKRAFT OG
PERSONTRAFIKK. DE STØRSTE NÆRINGENE I TILLEGG TIL OFFENTLIG SEKTOR
ER, INDUSTRI, BYGG- OG ANLEGG, LANDBRUK OG HANDEL- OG TJENESTER.
TRANSPORTNÆRINGEN ER OGSÅ STOR OG I VEKST.
AKSEN INDRE FOSEN – TRONDHEIM HAR STØRST BETYDNING FOR NÆRINGSOG PERSONTRANSPORT TOTALT SETT.
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2

VEI
FYLKESVEIER

Fylkesvegnettet består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler,
fergekaier og gang og sykkelveger. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveier i
Trøndelag. I dagens situasjon kommer fylkeskommunen lengre og lengre unna det nasjonale
målet for god vegstandard.
For Indre Fosen prioriteres fylkesvei fra Rørvik ferjeleie til Fevåg (knyttet til fremtidig
fjordkryssinger) og FV 6838 Leksvik – Kråkmo. Ny vei mellom Bradden og Sund FV 717
igangsettes våren 2021. Regulering av strekningen Sund – Fevåg er innarbeidet i økonomi- og
handlingsplan, planstrategi og budsjett for 2021
FV 6838 knytter Leksvik og Rissa, samt øvrige Fosen tettere sammen. Veien er eneste
alternativ for FV755 (Rørvik ferjeleie – Leksvik) og har blitt brukt som hovedvei ved stenging
av FV755.
Hvilke funksjonsklasser veiene er delt inn i har betydning for prioriteringer på fylkesnivå. Det
er 5 funksjonsklasser, fra A-E (A= riksvei). I praksis er det kun FV715 fra Rørvik til Åfjord, og
755 Rørvik til Leksvik som har funksjonsklasse B.
FV Rørvik ferjeleie – Sund =
FV 718 Sund – Fevåg =
FV 6838 Leksvik – Kråkmo =

funksjonsklasse C, lokal hovedveg.
funksjonsklasse D, lokale samleveger
funksjonsklasse E, lokale adkomstveger

STRATEGI








Følgende veistrekninger prioriteres:
o FV 717/718 Rørvik ferjeleie – Sund - Fevåg
o FV 6838 Leksvik – Kråkmo
o FV 718 Fevåg – Haugamyra
Gjennomgå og arbeide for at prioriterte fylkesveiene får mer riktig/høyere
funksjonsklasse
Bygge opp de prioriterte veiene som opplevelsesruter og attraksjoner i samarbeid
med reiselivsnettverket «Perler på en snor»
Samordne prosessen av regulering for ilandføring og videre veiforbindelse i
tilknytning til Stjørnfjordbrua sammen med Ørland kommune
Arbeide for å opprettholde storbilberging på Fosen
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KOMMUNALE VEIER

Det politiske ansvaret for kommunale veier ligger hos arealutvalget, administrativt hos
sektoren kommunalteknikk. Investeringer i kommunal vei på innarbeides og prioriteres i
kommunens økonomi- og handlingsplan.
STRATEGI




Utarbeide egen veiplan med oversikt og status for kommunale veier
Utarbeide plan for investeringer og drift
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FJORDKRYSSING
BRU

Bruforbindelse mellom Trondheim og Fosen, og Indre Fosen til Ørland er sentrale
infrastrukturtiltak som vil endre bo- og arbeidsmarkedet for Fosen og Trondheimsregionen.
Bruforbindelsene vil bety økt regional vekst. Selskapet Fosenbrua AS arbeider med tekniske
løsninger, analyser og finansieringsmodeller, og prosjektene er godt fundamentert.
Stjørnfjordbrua mellom Indre Fosen og Ørland med tilhørende vei mot Rissa sentrum inngår i
prosjektets pakke 1, og lar seg enklest gjennomføre økonomisk og teknisk.
Trondheimsfjordbrua krever mer teknisk, men er realistisk økonomisk ift. tenkt
finansieringsmodell. Oppstart reguleringsarbeid Sund - Fevåg 2021 i hht. Vedtatt
planstrategi.
STRATEGI






Arbeide for å endre nedbetaling av bompengelån fra 15-/20 år til 40 år
Bidra til å forsterke Fosenbrua AS valgte strategi
Kommunisere finansieringsmodellen bak bruene godt
Sikre tydelig forankring og kunnskap om prosjektet i Fosenregionen og i
Trondheimsregionen

FERJE

Det er god regularitet med ferjeavganger hver 30 min. fra Flakk og Rørvik hverdager (A+B
ferje). Fredag og søndag ettermiddag settes C-ferje inn og sikrer en regularitet på avgang
hvert 15. minutt. Nattferje med avgang hver time. Kostnadene for fjordkryssingen er
betydelig for vareproduserende næringsliv og transportsektoren. Dette svekker
konkurranseevnen til bedriftene. Kostnadene var tidligere til dels kompensert gjennom
transportstøtte fra fylkeskommunen. Det er varslet reduksjon i ferje- og bompengesats fra
februar 2021.
STRATEGI





Justeringer av oppstartstidspunktene av B- og C-ferje i sambandet Flakk-Rørvik,
gjelder spesielt på søndag formiddag.
Sikre videreføring av nattferje
Arbeide for transportstøtte og reduksjon i bom- og ferjesatser
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TELEKOMMUNIKASJON (FIBER, MOBILDEKNING, NØDNETT, DAB)

Indre Fosen kommune har en uttalt målsetting om å ha full dekning av bredbånd, mobil og
DAB til alle innbyggere.
MOBIL – OG BREDBÅND

God mobildekning er viktig for å sikre innbyggere, fritidsinnbyggere, næringsliv og vitale
tjenester. Trøndelag fylkeskommune har en aktiv rolle i utbygging av mobildekning der hvor
det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi. Utbygging gjennomføres i samarbeid
mellom Indre Fosen kommune, Statsforvalteren og netteierne (Telenor, Telia og Ice).
Prosjektene koordineres og ledes av fylkeskommunen, og det er kommunen selv som melder
inn de områdene som ønskes vurdert i forhold til nye prosjekter. Ønske og behov om ny og
forbedret dekning i nye områder meldes inn gjennom kommunen. Utbyggingen
gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen. Haga-modellen innebærer at den aktuelle
kommunen blir eier av mast og hytte.
DAB

Det er opp til kringkasterne selv å bestemme hvordan sendernettene skal bygges opp. Dette
betyr i praksis at det vil være geografiske områder som tidligere har hatt FM-dekning, som
ikke vil ha DAB+-dekning – og områder som har DAB+-dekning som ikke tidligere hadde FMdekning. Registrering av områder med dårlig dekning
meldes NRKs publikumstjeneste eller Norkring.
STRATEGI






Det prioriteres utbygging av fiber bredbånd til de områdene der dette er
mulig/økonomisk tilrådelig. Enkelte områder må av hensyn til utfordrende
tilgjengelighet/store avstander vurderes utbygd for mobilt bredbånd
Det må arbeides for å bedre mobildekningen i viktige områder etter kommunens
prioriteringer
Det må arbeides for å sikre at det er nødnettdekning i kommunen etter
prioriteringer.
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PERSONTRANSPORT
HURTIGBÅT, BUSS, DROSJE

For et funksjonelt bo- og arbeidsmarked er persontransporten svært viktig både som
arbeids-, skole- og reisevei. Det er 1168 personer som pendler ut av kommunen, 541 inn til
Indre Fosen (2019) av disse er 234 fra Trondheim. Den største andelen (650) pendler til
Trondheim, den nest største, til de andre kommunene på Fosen (135). Fra ungdommene i
kommunen etterlyses bedre kollektivtilbud mellom tettstedene og til/fra fritidsaktiviteter.
ATB legger ut anbud for hurtigbåttilbud 2021, gjelder for perioden 2024-2030. ATBs tilbud
om «fleksibel transport» tilbys fra august 2021
STRATEGI – OVERORDNET










Legge til rette for miljøvennlig og fremtidsrettede kollektivtilbud ved å bygge
infrastruktur for EL- og hydrogendrift
Legge best mulig til rette for et godt utbygd kollektivtilbud for innbyggere, arbeidsog fritidstransport, internt i kommunen og mot nabo-kommuner.
Samordne høringer med Trondheim og Åfjord kommuner. Samt med Ørland og
Orkland kommuner for forbindelsen Trondheim – Lensvik – Hysnes – Brekstad
Drive aktiv markedsføring av kollektivtilbudet i Indre Fosen – spesielt i forbindelse
med nye rutestrukturer
Sikre eksisterende og velfungerende kollektivsamband og rutetilbud
Sikre gode korrespondanser mellom kollektivtilbud
Arbeide for god dialog mellom kommune, kollektivtilbydere og brukere
Støtte opp om utvikling av en mer miljøvennlig bilpark, herunder legge til rette for
ladepunkter for elbiler i kommunens tettsteder, samt at kommunal bilpark i størst
mulig grad skal være elektrisk.

STRATEGI HURTIGBÅT





Arbeide for et godt og regulært rutetilbud for arbeidspendling Trondheim – Vanvikan
Arbeide for å bedre og sikre eksisterende rutestruktur Trondheim – Hysnes –
Brekstad
Arbeide for hurtigbåtanløp Kvithyll

STRATEGI BUSS




Sikre god overgang ved skifte av operatør og ved nye ruter
Opparbeide bedre tilbud mellom bygdene samt tilbud på ettermiddag- og kveldstid
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STRATEGI DROSJE




Sikre innbyggerne et godt taxi-tilbud
Videreutvikle tilbringer- og serviceruter til å gjelde større deler av kommunen
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HAVNER

Det er 10 havner i Indre Fosen, 6 av de er i kommunalt eide, de øvrige 4 er private. Havnene
er av ulik standard, og formål. Hurtigbåtkaia i Vanvikan er «sliten» og man har utfordringer
med vind. Det samme gjelder Kvithyll. Kaia ved Akerøja i Vanvikan kan heller ikke brukes slik
som den er i dag, men har potensial tilknyttet næringsområdet ved LIV-bygget. Ved mulig
etablering av batterifabrikk eller annen næring ved Haugamyra bør man også vurdere og
forberede infrastruktur for større kaianløp i Stjørnfjorden.
STRATEGI






Gjennomgå og utvikle havner i tilknytning til næringsareal
Forbedre kommunikasjonen med Trondheim Havn og Trøndelag fylkeskommune
Ny kai/restaurering av kai ved Akerørja i Vanvikan. I samarbeid med Trondheim Havn,
Trøndelag Fylke og lokalt næringsliv
Arbeide for ny hurtigbåtkai i Vanvikan og ved Kvithylla
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ENERGIFORSYNING- EL-KRAFT

En stabil og sikker EL-forsyning er kritisk viktig for å holde næringsliv, tjenesteyting, velferd i
gang, og for private husstander. Strømforsyningen i Indre Fosen kommer første og fremst fra
det regionale strømnettet som har linjer igjennom kommunen. Det regionale strømnettet
blir delvis forsynt fra kraftverk på Fosen og delvis fra det nasjonale hovedstrøm-nettet som
ligger utenfor Indre Fosen. Tensio er leverandør for det regionale strømnettet i hele Indre
Fosen kommune.
De lokale brukerne (Industri/næringsliv, offentlige institusjoner, gårder og husstander) blir
deretter forsynt fra det lokale strømnettet som igjen blir forsynt fra transformatorstasjoner
på det regionale strømnettet i kommunen. Energimengde og leveringssikkerhet for
kommunens brukere beror på energitilgang og kapasitet både på det regionale og det lokale
energinettet. For bygdene i gamle Rissa kommune er nettleverandøren Nettselskapet, for
bygdene i gamle Leksvik kommune er nettleverandøren Tensio.

STRATEGI







Kraftsituasjonen per i dag og fremtidens behov må ha en klar sammenheng med
kommunens overordnede planer (samfunnsplan og arealdel)
Dagens kapasitet må avklares overordnet for kommunen og innenfor de ulike
tettstedene
Standard på nettet må avklares med hensyn på kvalitet og leveringssikkerhet
Kartlegge næringslivets fremtidige behov for kraft
Arbeide for at kommunens definerte energibehov i henhold til planverket blir
implementert av nettselskapene
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VANN

I Indre Fosen er det i dag en blanding av private og kommunale vannverk. Det er uavhengig
av eierskap viktig å sikre innbyggernes- og brukernes tilgang til vann. I samarbeid med
vannverkene må kommunen skaffe seg oversikt over kapasitet på kilde og hovedledning,
kapasitet-, standard- og kvalitet på renseanlegg og distribusjonsnett. Framtidig behov for
vannforsyning må vurderes med samme kriterier som for strømforsyningen.
STRATEGI







Tema og problemstillinger angående vannforsyning må utarbeides i egen plan samt
ha en klar sammenheng med kommunens overordnede planer (samfunnsdel og
arealdel)
Avklare dagens kapasitet, standard og kvalitet overordnet for kommunen og innenfor
de ulike tettstedene
Kartlegge næringslivets og innbyggernes fremtidige behov for vannforsyning
Arbeide for at kommunens definerte vannbehov i henhold til planverket blir
implementert av kommune og lokale vannverk
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OVERSIKT ANSVARSOMRÅDER

Administrativt

Politisk

Planer og strtegier

Hovedutvalg for
veg

Delstrategi vei
2019-2030

Relevante
prosesser

Trøndelag fylkeskommune
Fylkesveier

Vegadministrasjonen
(5 seksjoner)

Delstrategi gods
2019-2030
Persontransport
(Båt, buss, ferje og
drosje)

ATB

Hovedutvalg for
transport

Delstrategi
mobilitet

Kommunalteknikk

Arealutvalget

Årlig
vedlikeholdsplan

Indre Fosen kommune
Kommunale veier

Investeringer i
økonomi- og
handlingsplan

Havner

Kommunalteknikk

El- forsyning

EKSTERN:

Arealutvalget

Tensio
Nettselskapet
Vannforsyning

Kommunalteknikk

Arealutvalget

Telekommunikasjon
(fiber, mobildeknng
og DAB)

Plan og næring

Formannskap

Investeringer i
økonomi- og
handlingsplan

Hovedutvalget for transport (fylket) har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til kollektivtrafikk,
transport og personmobilitet.
Hovedutvalget for veg (fylket) ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til veg og øvrig infrastruktur.
ATB har ansvaret for kollektivtrafikken i Trøndelag.
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg
Arealutvalget (kommune)
Trafikksikkerhetsutvalget (kommune)
Formannskapets samferdselsgruppe
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Osen kommune
Sentraladministrasjonen

Fosen regionråd

MELDING OM VEDTAK
Deres ref:

Vår ref:
2015/6787-4

Saksbeh:
Roar Leirset,

Arkivkode:

Dato:
29.01.2021

Veikart Fosen - innspill til prioriteringer
Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i Osen kommunestyre den 27.01.21, PS 8/21, og
følgende vedtak ble fattet:
Ut fra tidligere behandlinger innstilles det på følgende:
▪

Samferdselsstrategi Fosen
o Lokale tiltak:
▪ Fiber- og mobildekning hele kommunen
▪ Ny vei Osen-Flatanger
▪ Utbedring FV6300, Strand-Vingsand
▪ FV 715 mot kommunegrense Åfjord
▪ FV715, Dettfossen til kommunegrense Namsos
o Regionale Fosen prosjekter:
▪ FV 715, Oppgradering av strekningen Bessakerkrysset til Fagerdal
▪ Punktvise utbedringer FV715, Osen-Rørvik fergeleie
▪ Helhetlig utbygging av el.forsyning Fosen, tilpasset næringsutvikling
og elektrifisering av personbiltrafikk, skipsfart, kollektiv, flyplass,
havbruk og øvrig transportnæring.
▪ Ny vei Osen-Flatanger
▪ Bru Stjørnfjorden
▪ Bru Trondheimsfjorden
▪ Helhetlig kystriksveg Ørland-Namsos
▪ Kystekspress Hitra/Frøya til Leka(hurtigbåt)

Postadresse
Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

o Overordna 2050 perspektiv:
▪ Autonome og elektrifiserte kollektivtilbud basert på
tilbringerprinsippet, land og sjø.
▪ Dronelandingsplass i alle kommuner for person og gods.

Med hilsen
Greta Hagen
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Rådhusveien 13

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Arkiv:
2019/30-7
Dato:
03.03.2021
Saksbehandler: Thomas Engen

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
21/17
21/24

Utvalg
Utvalg for strategi og drift
Kommunestyret

Møtedato
11.03.2021
18.03.2021

STRATEGI FOR SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune fremmer følgende innspill til strategi for samferdsel på Fosen:
 Bru over Stjørnfjorden må etableres som forutsetning for et Trondheimsfjordbruprosjekt som et langsiktig nasjonalt/regionalt viktig prosjekt.
 Tunnel til Storfosna er et selvfinansierende ferjeavløsningsprosjekt og må gjennomføres
i henhold til denne forutsetningen.
 Prosjekt langs fylkesveger med funksjonsklasse B og C må utvikles og finansieres som
regionalt viktige. Dette inkluderer prosjektene:
o Gang- og sykkelveg ved Vallersund oppvekstsenter.
o Gang- og sykkelveg fra Ervika mot Opphaug og mot Bjugn.
o Gang- og sykkelveg fra Brekstad til Uthaug.
o Kryss/rundkjøring på Opphaug.
o Kryss/rundkjøring på Brekstad ved Havnegata/Fru Ingers veg.
 Øvrige behov for gang- og sykkelveger rundt skoler må utvikles videre som lokalt viktige
prosjekt. Dette inkluderer:
o Gang- og sykkelveg fra Ottersbo til Opphaug skole.
o Gang- og sykkelveg langs seterfjæra.
 Fv 710 mot Orkanger og nordover på Fosen må utvikles som en del av en kystveg i den
nasjonale veginfrastrukturen.
 Busstilbudet mellom Brekstad og Bjugn må utvikles som regionalt viktig prosjekt.
 Dagens flytilbud Ørland – Oslo må videreutvikles som et nasjonalt prosjekt.
 Støtteordninger til etablering av fiber må videreutvikles som regionalt viktige prosjekt.
 Strømforsyningen til Ørland må prioriteres som et meget viktig regionalt tiltak for
næringsutvikling og nasjonalt viktig i sammenheng med vindkraftutbyggingen og
elektrifisering av ferje, hurtigbåter og annen sjøtrafikk.
 Vannforsyningen til Ørland må styrkes for å muliggjøre videreutvikling av blå næring.
 Hurtigbåttilbudet til Trondheim – Brekstad må utvikles som et intercitytilbud fra
Trondheim til kysten av Trøndelag på samme måte som togforbindelser på aksen
Trondheim – Steinkjer





Hurtigbåtforbindelse langs kysten fra Kristiansund til Leka må utvikles i et nasjonalt
perspektiv med sammenhengende tilbud langs norskekysten med hurtigbåt med flere
stopp underveis enn hurtigruten.
Hurtigbåttilbudet til Hitra og Frøya må utvikles som et metro til sjø for å styrke utvikling
av blå næring og øke markedet for flyruta.
Ørland har viktige havner på Uthaug og Valsneset ytterst i Trondheimsfjorden som må
utvikles som en regionalt/nasjonalt viktige deler av godstransportinfrastrukturen.

Sakens bakgrunn og innhold
Interkommunalt politisk råd for Fosen (Fosen regionråd) vedtok i sitt rådsmøte 4.desember
2020, i sak 38/20 følgende:
1. Kommunene i Fosenregionen utreder hver for seg behov, og ønskede prosjekter
innenfor samferdsel og infrastruktur.
2. Kommunene lager en prioriteringsliste for de viktigste prosjektene i tre deler:
 Kommunale prosjekter
 Regionale prosjekter
 Nasjonale prosjekter i et femtiårsperspektiv
3. Rådet sammenstiller kommunenes lister og utarbeider en regional
prioriteringsliste som danner grunnlaget for en planprosess med veikartet for
Fosenregionen innenfor samferdsel og infrastruktur.
4. Fristen for kommunene til å komme med tilbakemelding settes til 1. mars
Saksfremstillingen til rådet er som følger:
Rådet har i rådsmøte den 18.09.2020 besluttet følgende:
«Prospektet må lages før det tilsettes prosjektleder, veikart for Fosenregionen»
Ansettelsesutvalget utreder videre og kommer tilbake til Rådet med en sak til
Rådet den 6.november.
Rådmannsforum bes om å utforme forslag til videre behandling av saken frem
mot et veikart for Fosenregionen.
Åfjord kommune behandlet saken i kommunestyre 11.02.2021 og Indre Fosen behandlet saken
i kommunestyre 02.03.2021.
Folkehelsevurdering
Transporttilbudet har meget stor betydning for folkehelse. Det har blant annet betydning for
bo- og arbeidsmarked, men en merker spesielt hvordan mulighet for samhandling er viktig i
forbindelse med tiltak rundt coronaviruset.
Administrasjonens vurdering
Fylkestinget behandlet «Samferdselsstrategi for Fosen 2016-2030» på sitt møte 02.03.2016:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/1995717?agendaItemId=2
28106
Det er uklart hvordan det nye oppdraget forholder seg til denne omfattende utredningen.
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Åfjord og Indre Fosen har også valgt å besvare høringen på forskjellige måter. Åfjord har valgt å
fokusere på lokale veger, regionale prosjekt og nasjonale prosjekt. Indre Fosen har mindre
fokus lokal, regional og nasjonal, men i stedet fokusert på temaene fylkesveger, kommunal
veger, fjordkryssing med bru, fjordkryssing med ferje, telekommunikasjon, persontransport
(hurtigbåt, buss og drosje), havner, energiforsyning og vannforsyning. I dette saksfremlegget er
det gjort en vurdering som er en kombinasjon av dette og som tar videre trekk fra
Samferdselsstrategi Fosen fra 2016.
I avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland fra 2016 var samferdsel sentralt.
Her står følgende:
Utvikle enda bedre gode samferdselsløsninger for bo- og arbeidsmarkedet.
 Aksen Botngård-Brekstad, gjennom boligareal, bedre kollektivtransport og
tilrettelegging for gående/syklende.
 Videreutvikle dagens tilbud innen båt, ferje og vei i aksen Valsnes-BotngårdBrekstad-Orkanger som hovedfokus.
 Videreutvikle dagens flytilbud.
 Arbeide langsiktig med å utvikle nye store prosjekt som f.eks. bru over
Stjørnfjorden, som forutsetning for et Trondheimsfjord-bruprosjekt.
Fv 710 mellom Brekstad og Bjugn er den desidert mest trafikkerte strekningen på Fosen med
en ÅDT 4000 - 7000. Fv mellom Brekstad og Uthaug, Fv langs Karlsenget og Fv rundt Vallersund
er de eneste strekningene med funksjonsklasse C som ikke var inkludert i Fosenvegen. Det er
lansert svært mange behov for tiltak langs disse strekningene med funksjonsklasse B og C i
Ørland kommune. Dette inkluderer gang- og sykkelveger for å skille tungtrafikk og myke
trafikanter og kryss på Fv 710 på strekningen mellom Brekstad og Bjugn. Spesielt er det viktig
med å ha mulighet for å gå eller sykle til skoler og barnehager. Det er blant annet begrensinger
i utvikling av nye boligområder når dette ikke er på plass og dette tilbudet anses så viktig at
nasjonale myndigheter kan fremme innsigelse til planer dersom dette tilbudet ikke er på plass.

Veikartene for Fosen og Ørland kommune inndelt i funksjonsklasser.
Ørland kommune har tidligere poengtert at kysten av Trøndelag mangler tilknytting il nasjonal
infrastruktur og at Fv 710 med tilknytting på E39 ved Orkanger med fortsettelse nordover på
Fosen er en naturlig del av en nasjonal kystvei.
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Tunnel til Storfosna har vært lansert en rekke ganger som et selvfinansierende
ferjeavløsningsprosjekt og bør igangsettes.
Det har vist seg utfordrende å videreutvikle både hurtigbåttilbud og ferjetilbudet i forbindelse
med nye anbud. Det er behov for å utvikle et intercity-tilbud fra Brekstad til Trondheim med
båt, tilknytting nasjonalt med hurtigbåttilbud langs kysten fra Kristiansund i sør til Leka i nord
og et metro til sjø mot Hitra og Frøya.
Det har lenge vært jobbet med flyruta mellom ørland og Oslo. Dette er et nasjonalt viktig
prosjekt.
Det har lenge vært fokusert på behov for fiber i kommune, men dette behovet er blitt enda
mer synlig i perioden etter Corona.
Både vannleveranse og leveranse av elkraft har vist seg underdimensjonert til Ørland i
forbindelse med næringsutvikling. Spesielt er det en utfordring at regionen har så mange
vindmøller, men Ørland har i dag nesten ingen elkraftreserve for videre etablering av næringer
som krever større kraftleveranse. Utbedringen av kraftsituasjonen til Ørland må skje raskt.
Det har lenge vært fokusert nasjonalt på overgang fra godstransport på veg til godstransport
på sjø. Ørland har beliggenhet på den nasjonale infrastrukturen for sjøtransport med
plassering ytterst i Trondheimsfjorden, midt i landet langs kysten. Dette må videreutvikles og
utnyttes i et nasjonalt perspektiv. Dette må også sees i sammenheng med den nasjonale
satsingen på elektrifiseringen av sjøtransport som skjer med ferjer, hurtigbåter og øvrig
sjøtransport. Elektrifisering kan skje både med batteri og hydrogen.
Finansiering av de forskjellige prosjektene vil være basert på forskjellige finansieringskilder.
Administrasjonen fremmer derfor forslag til prosjekt i en ikke prioritert rekkefølge.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 11.03.2021
Behandling:
Ordfører tom myrvold (H) fremmet følgende tilleggspunkt:
 Uthaug havn må prioriteres tilrettelagt og utviklet infrastrukturmessig som regionalt
viktig fiskerihavn for Fosenregionen.
Votering
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fremmet av ordfører Tom Myrvold (H) ble
enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Ørland kommune fremmer følgende innspill til strategi for samferdsel på Fosen:
 Bru over Stjørnfjorden må etableres som forutsetning for et Trondheimsfjordbruprosjekt som et langsiktig nasjonalt/regionalt viktig prosjekt.
 Tunnel til Storfosna er et selvfinansierende ferjeavløsningsprosjekt og må gjennomføres
i henhold til denne forutsetningen.
 Prosjekt langs fylkesveger med funksjonsklasse B og C må utvikles og finansieres som
regionalt viktige. Dette inkluderer prosjektene:
o Gang- og sykkelveg ved Vallersund oppvekstsenter.
o Gang- og sykkelveg fra Ervika mot Opphaug og mot Bjugn.
o Gang- og sykkelveg fra Brekstad til Uthaug.
o Kryss/rundkjøring på Opphaug.
o Kryss/rundkjøring på Brekstad ved Havnegata/Fru Ingers veg.
 Øvrige behov for gang- og sykkelveger rundt skoler må utvikles videre som lokalt viktige
prosjekt. Dette inkluderer:
o Gang- og sykkelveg fra Ottersbo til Opphaug skole.
o Gang- og sykkelveg langs seterfjæra.
 Fv 710 mot Orkanger og nordover på Fosen må utvikles som en del av en kystveg i den
nasjonale veginfrastrukturen.
 Busstilbudet mellom Brekstad og Bjugn må utvikles som regionalt viktig prosjekt.
 Dagens flytilbud Ørland – Oslo må videreutvikles som et nasjonalt prosjekt.
 Støtteordninger til etablering av fiber må videreutvikles som regionalt viktige prosjekt.
 Strømforsyningen til Ørland må prioriteres som et meget viktig regionalt tiltak for
næringsutvikling og nasjonalt viktig i sammenheng med vindkraftutbyggingen og
elektrifisering av ferje, hurtigbåter og annen sjøtrafikk.
 Vannforsyningen til Ørland må styrkes for å muliggjøre videreutvikling av blå næring.
 Hurtigbåttilbudet til Trondheim – Brekstad må utvikles som et intercitytilbud fra
Trondheim til kysten av Trøndelag på samme måte som togforbindelser på aksen
Trondheim – Steinkjer
 Hurtigbåtforbindelse langs kysten fra Kristiansund til Leka må utvikles i et nasjonalt
perspektiv med sammenhengende tilbud langs norskekysten med hurtigbåt med flere
stopp underveis enn hurtigruten.
 Hurtigbåttilbudet til Hitra og Frøya må utvikles som et metro til sjø for å styrke utvikling
av blå næring og øke markedet for flyruta.
 Ørland har viktige havner på Uthaug og Valsneset ytterst i Trondheimsfjorden som må
utvikles som en regionalt/nasjonalt viktige deler av godstransportinfrastrukturen.
 Uthaug havn må prioriteres tilrettelagt og utviklet infrastrukturmessig som regionalt
viktig fiskerihavn for Fosenregionen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2021
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Behandling:
Laila I. Veie (SP) fremmet forslag til følgende endring på vegne av SP og AP:
Foreslår å flytte kulepunkt 9 «Strømforsyningen til Ørland må prioriteres som et meget
viktig regionalt tiltak for næringsutvikling og nasjonalt viktig i sammenheng med
vindkraftutbyggingen og elektrifisering av ferje, hurtigbåt og annen sjøtrafikk» øverst
som kulepunkt 1.
Varaordfører Ogne Undertun (AP) fremmet følgende forslag:
 Foreslår 10 tonns akseltrykk til Lysøysund/ Gullvika
Votering
Utvalg for strategi og drift sin innstilling med endringsforslag fremmet av Laila I. Veie på vegne
av SP og AP og tilleggsforslag fremmet av varaordfører Ogne Undertun (AP), ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Ørland kommune fremmer følgende innspill til strategi for samferdsel på Fosen:
 Strømforsyningen til Ørland må prioriteres som et meget viktig regionalt tiltak for
næringsutvikling og nasjonalt viktig i sammenheng med vindkraftutbyggingen og
elektrifisering av ferje, hurtigbåter og annen sjøtrafikk.
 Bru over Stjørnfjorden må etableres som forutsetning for et Trondheimsfjordbruprosjekt som et langsiktig nasjonalt/regionalt viktig prosjekt.
 Tunnel til Storfosna er et selvfinansierende ferjeavløsningsprosjekt og må gjennomføres
i henhold til denne forutsetningen.
 Prosjekt langs fylkesveger med funksjonsklasse B og C må utvikles og finansieres som
regionalt viktige. Dette inkluderer prosjektene:
o Gang- og sykkelveg ved Vallersund oppvekstsenter.
o Gang- og sykkelveg fra Ervika mot Opphaug og mot Bjugn.
o Gang- og sykkelveg fra Brekstad til Uthaug.
o Kryss/rundkjøring på Opphaug.
o Kryss/rundkjøring på Brekstad ved Havnegata/Fru Ingers veg.
 Øvrige behov for gang- og sykkelveger rundt skoler må utvikles videre som lokalt viktige
prosjekt. Dette inkluderer:
o Gang- og sykkelveg fra Ottersbo til Opphaug skole.
o Gang- og sykkelveg langs seterfjæra.
 Fv 710 mot Orkanger og nordover på Fosen må utvikles som en del av en kystveg i den
nasjonale veginfrastrukturen.
 Busstilbudet mellom Brekstad og Bjugn må utvikles som regionalt viktig prosjekt.
 Dagens flytilbud Ørland – Oslo må videreutvikles som et nasjonalt prosjekt.
 Støtteordninger til etablering av fiber må videreutvikles som regionalt viktige prosjekt.
 Vannforsyningen til Ørland må styrkes for å muliggjøre videreutvikling av blå næring.
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Sensitivity: Internal

Hurtigbåttilbudet til Trondheim – Brekstad må utvikles som et intercitytilbud fra
Trondheim til kysten av Trøndelag på samme måte som togforbindelser på aksen
Trondheim – Steinkjer
Hurtigbåtforbindelse langs kysten fra Kristiansund til Leka må utvikles i et nasjonalt
perspektiv med sammenhengende tilbud langs norskekysten med hurtigbåt med flere
stopp underveis enn hurtigruten.
Hurtigbåttilbudet til Hitra og Frøya må utvikles som et metro til sjø for å styrke utvikling
av blå næring og øke markedet for flyruta.
Ørland har viktige havner på Uthaug og Valsneset ytterst i Trondheimsfjorden som må
utvikles som en regionalt/nasjonalt viktige deler av godstransportinfrastrukturen.
Uthaug havn må prioriteres tilrettelagt og utviklet infrastrukturmessig som regionalt
viktig fiskerihavn for Fosenregionen.
Foreslår 10 tonns akseltrykk til Lysøysund/ Gullvika
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PS 16/21 Åfjord kommunes prioriterte prosjekter innen samferdsel
Utvalgets innstilling til kommunestyret
Åfjord kommunestyre godkjenner prioriteringsliste for prosjekter innen samferdsel og
infrastruktur jf. vedlegg datert 26.01.21.
Saksprotokoll i Utvalg Vekst / utvikling - 26.01.2021
Behandling:
Utvalget drøftet og ble enig om en omforent prioriteringsliste for prosjekter innen
samferdsel og
infrastruktur.
Listen sendes til behandling og endelig vedtak i Åfjord kommunestyre.
Halvor Bueng fremmet følgende forslag:
Prosjekt bru over Stjørnfjorden taes ut av den prioriterte listen over regionale prosjekter.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Åfjord kommunestyre godkjenner prioriteringsliste for prosjekter innen samferdsel og
Infrastruktur
Votering:
Forslag fremmet av Halvor Bueng fikk en stemme og falt.
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg vekst og utvikling fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner prioriteringsliste for prosjekter innen samferdsel og
infrastruktur
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 11.02.2021
Behandling:
Votering:
Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Åfjord kommunestyre godkjenner prioriteringsliste for prosjekter innen samferdsel og
infrastruktur

Åfjord kommune
1. Prioritert liste over kommunale Prosjekter for Åfjord kommune
Nr.
1

Veistrekning
FV 6312 Roansveien
2 stk tunneller

Beskrivelse/ Utfordringer
Rassikring. Det gjenstår tunneller gjennom to av åser inn mot
Roan, dvs fra Hellfjorden til Beskelandsfjorden og fra
Beskelandsfjorden frem til Roan. De to åsene er utsatt for
sporadiske ras og steinsprang og har gitt trafikanter store
utfordringer i mange år, spesielt tungtransport i vinterhalvåret.
Det er igangsatt reguleringsarbeider for begge tunnellene som
forventes å bli vedtatt i løpet av 2021. Registrert ÅDT for
strekningen er 320. Veien en eneste tilførselsvei inn til Roan hvor
det er sykehjem, skole, barnehage, aktive gårdsbruk ok næringsliv
med daglig behov for inn og uttransport av varer. En uønsket
hendelse vil være utfordrende med tanke på beredskap.

2

FV 6328 Stordalsveien

Sikring av vei på deler av strekningen mellom By og Stjern. Det har
vært mindre utglidninger av partier langs Fylkesveien, og
fastboende frykter en utglidning av veien ut i elva på enkelte
steder. Veien har grusdekke. Registrert ÅDT for strekningen er
300. Veien er eneste adkomtvei til øvre del av Stordalen og
benyttesi hovedsak av fastboende og aktive gårdsbruk. En
uønsket hendelse vil være utfordrende med tanke på beredskap.

3

FV 715 Hofstadlia
Fra Hofsta til
avkjøring Bessaker

Rassikring. Strekningen fra Hofstad opp til Bessakerfjellet og ned
til Granholvatnet, frem til øvre Vikvatnet mot avkjøring til
Bessaker. Det er utfordrende stigningsforhold både opp og ned
fra Bessakerfjellet, med svinger og ssmal veie, spesielt langs
Granholvatnet og Øvre Vikvatnet. Området er strekt utsatt for
steinsprang og mindre ras. Registrert ÅDT for strekningen er 350.
Dette er hovedferdselsåren nordover fra Fosen. Det vil være
mulighet for omkjøring fra begge sider ved en eventuell uønsket
hendelse.

4

FV6318 Harbaksveien

Rassikring. Store deler av veien ligger på en «hylle» mellom
bergveggen og sjøen. Veien er smal, svingete og deler av
veistrekningen er ofteutsatt for is og steinsprang. Det er
grusdekke på veien og autovern mot sjø som oppleves som skjørt
og utrygt. Registrert ÅDT for strekningen er 200. Veien frem til
harbak er først og fremst tilførselveie til beboere og
fritidsbeboere på Harbak, samt aktive gårdsbruk og
reiselivsnæring. Veien er eneste mulige tilkomst til Harbak. En
uønsket hendelse vil være utfordrende med tanke på beredskap.

5

FV 6326 Krokaveien

Sikring i forhold til utglidning/ ras. Veien er smal og svingete, har
grusdekke, med autovern mot sjø på deler av strekningen. Bebore
og brukere har i lang tid kommet med bekymringsmeldinger for
sikkerheten langs veien. Den mest trafikkerte delen av veien har
en registrert ÅDT på 170. Veien trafikkeres av fastboende og

Åfjord kommune
fritidsbeboere, samt noen aktive gårdsbruk. En uønsket hendelse
vil være utfordrende med tanke på beredskap.
Prioriteringen ovenfor er basert på en samlet vurdering hvor følgende kriterier er lagt til grunn:





Konsekvens ved alvorlig uønsket hendelse (skred, ras, utglidning, steinsprang mm)
Trafikkmengde (her er ÅDT hentet fra Statens vegvesen sine oversikter for trafikkmengde)
Type trafikk (fastboende, næring, fritidsbeboere osv.)
Beredskap (veistrekninger uten mulighet for omkjøring)

2. Prioritert liste over regionale prosjekter for Åfjord kommune
1

Fiber og mobildekning

Samkjøring av fiber og mobilnettutbygging på Fosen for å sikre
alle innbyggere, fritidsbeboere og næringsliv tilgang til
funksjonelt stabilt og godt mobil og fiber nett

2

Bru Trondheimsfjorden
og Stjørnfjorden

Prosjektene må sees på i sammenheng og anses som et prosjekt.

3

Bussforbindelser

Fast bussforbindelse mellom tettsteder på Fosen som gjør det
mulig med kollektiv transport for arbeidstakere med
normalarbeidstid og skoleelever.

4

Hurtigbåt (elektrifisert)

Namsos - Trondheim

5

Ladestruktur el-biler

Ladepunkter for hurtigladere for el. Biler som gir turister,
besøkende og fastboende forutsigbarhet i forhold til transport
med el.bil.

3. Prioritert liste over nasjonale prosjekter for Åfjord kommune
1

Flyrute Brekstad

2

Kystriksvei

3

Anløp Hurtigrute

4

Elektrifisering Norsk
sokkel

Åfjord 26.01.2021
Utvalg vekst og Utvikling
Leder Jon Husdal

