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Merknader 
 

 Neste møtet ble satt til den 12.09.2019 kl. 09.00 
 Kirstine Fuskeland presenterte en fersk søknad om konsesjon for en større eiendom ved 

Haukmark. 
Etter diskusjon fikk saksbehandler nemdas signaler og mandat til å behandle saken per 
delegasjon. Nemda foreslo at saksbehandler finner den beste løsningen etter en prat med 
søker. 

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

Børje Svensson Saksbehandler 
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Saksnr Innhold U. off 

PS 7/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
RS 21/19 Protokoll 09.05.2019  



PS 8/19 Referatsaker  
RS 22/19 57/1 i Mandal.  Godkjent forpaktningskontrakt  
RS 23/19 Klage på avslag om omdisponering av jordbruksareal til 

boligformål på gnr 120/5 Mandal - Klage fra Konsmo 
Fabrikker AS 

 

RS 24/19 Høringsuttale: - Søknad om fradeling fra Gnr/Bnr. 132/3 
Marnarveien 924, Mandal 

 

RS 25/19 Jordlovsbehandling: Søknad om fradeling av parsell 
Gnr/Bnr. 78/13 Nodelandsveien 103, Mandal 

 

RS 26/19 Jordlovsbehandling: Søknad om opprettelse av ny 
grunneiendom Gnr/Bnr. 129/12 Midtmøll, Holum, 
Mandal 
 

 

PS 9/19 Høringsuttale: Forslag til kommuneplan for Nye 
Lindesnes kommune 

 

 
 

PS 7/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Landbruksnemnda i Mandal - 20.06.2019 
 
 

Vedtak: 
Protokollen fra den 09.05.2019 enstemmig godkjent. 
 
 
 

RS 21/19 Protokoll 09.05.2019 

PS 8/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Landbruksnemnda i Mandal - 20.06.2019 
 
 

Vedtak: 
Referatsakene med saks nr. 22/19 – 26/19 ble tatt til orientering. 
 
 
 



RS 22/19 57/1 i Mandal.  Godkjent forpaktningskontrakt 

RS 23/19 Klage på avslag om omdisponering av jordbruksareal til 
boligformål på gnr 120/5 Mandal - Klage fra Konsmo Fabrikker AS 

RS 24/19 Høringsuttale: - Søknad om fradeling fra Gnr/Bnr. 132/3 
Marnarveien 924, Mandal 

RS 25/19 Jordlovsbehandling: Søknad om fradeling av parsell Gnr/Bnr. 78/13 
Nodelandsveien 103, Mandal 

RS 26/19 Jordlovsbehandling: Søknad om opprettelse av ny grunneiendom 
Gnr/Bnr. 129/12 Midtmøll, Holum, Mandal 

PS 9/19 Høringsuttale: Forslag til kommuneplan for Nye Lindesnes kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Landbruksnemnda gir nye Lindesnes kommune vår mening om forslag til ny 
kommuneplan til kjenne, og ber det nye kommunestyret å ta mer hensyn til landbruket 
sin rolle ved endelig godkjenning av planen. 
 

 Landbruksnemnda foreslår at følgende punkter bør vurderes for innføring i ny revidert 
kommuneplan: 
 
-  
-  

-Saksprotokoll i Landbruksnemnda i Mandal - 20.06.2019 
 
 
 
Behandling: 
Hannah Dybesland, Alf Gottfred Møll og Nadia Damkås støtte forvaltningens gjennomgang av 
forslag til kommuneplan og foreslo at de ulike punktene inngår i Landbruksnemndas uttalelse. 
Alf Gottfred leste opp punktene side for side og etter diskusjon ble de godkjent. Forvaltningen 
fikk mandat å redigere oppstillingen i vedtaket. 
Hannah Dybesland foreslo på side 22. om arealstrategi i planen at:  
Når konflikten står mellom nedbygging, veibygging, etablering av industrimark eller 
utvikling av friluftsområder og landbruk, bør landbrukets behov prioriteres. 
Til: Når konflikten står mellom nedbygging, veibygging, etablering av industrimark eller 
utvikling av friluftsområder og landbruk, bør landbrukets behov prioriteres høyt.  
 

Vedtak: 
Landbruksnemndas vedtak:  
Landbruksnemnda ber det nye kommunestyret å ta mer hensyn til landbruket sin rolle ved 
endelig godkjenning av kommuneplanen. Landbruksnemnda foreslår at følgende punkter inngår 
i endelig kommuneplan:  
 



Hva er landbrukets rolle i den fremtidige kommunen?  
Side 2. Vår visjon at vi skal bli Bedre sammen innebærer at også landbruket skal delta i arbeid 
med å jobbe sammen for å ta samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer.  
 
Side 3. FNs bærekraftmål er et fundament for en god kommune som kan dekke fremtidige 
behov og skape balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. Et varierende landbruk i hele 
kommunen er en viktig forutsetning for et bærekraftig samfunn.  
 
Side 6. Økende andel eldre over 67 år og store helsemessige utfordringer i fremtiden: Her har 
landbruket en viktig rolle å spille med grønn omsorg og et godt miljø ved gode naturopplevelser 
og sunn kortreist mat.  
 
Side 8. Vi har store levekårs-utfordringer allerede i dag. Det er ikke bare kultur, fritidsaktiviteter 
og friluftsliv som er viktige ressurser i folkehelsearbeid. Også næringsliv og landbruksforetak 
kan delta i dette arbeid via f.eks. Inn-på-tunet virksomhet for barn og ungdom i barnehage, skole 
eller lærlingeplasser og for mennesker med arbeidshandikap eller begynnende demens. Sosiale 
og sunne produksjonsarenaer kan skapes via andelslandbruk, parsellhager eller konsument-
ringer (REKO) for kortreist mat. Bønder kan også medvirke til etablering av et 
sammenhengende nettverk med gang- og sykkelveier og turstier.  
 
Side 9. De siste ti-år har vi opplevd hyppigere trusler for samfunnssikkerheten ved kraftig 
nedbør, flom, ekstrem tørke, plutselige snømengder og skred. Vår beredskap utsettes for store 
påkjenninger når strøm, mobilnett, transport, vann, avløp og matforsyning kan skades. En robust 
beredskapstjeneste og økende innslag av innbyggernes egenberedskap forventes. Her er et 
nettverk av godt organiserte bønder i hele kommunen en viktig forutsetning for rask innsats der 
behovene er mest akutte. Med involvering av landbruksnæringen blir vi Bedre sammen.  
 
Side 11. Gode vilkår for et aktivt landbruk i hele kommunen er en avgjørende faktor for 
beredskap og omstillingsevne. Landbruket er en del av den lokale løsningen på globale 
klimaendringer og forurensningsproblemer. Vi blir Bedre sammen om vi bevarer et aktivt 
landbruk som kan tilpasse produksjonen når ting forandrer seg.  
Tiltak som landbruket kan bidra med allerede nå er:  
1. Egen produksjon av elkraft (sol og vind).  
2. Produksjon av bioenergi fra skog eller biogass fra husdyrgjødsel.  
3. Økt produksjon av råvarer til fornybar energi (gjødsel, skog og hogstavfall).  
4. Strukturrasjonalisering for effektivisert landbruk og minsket transportbehov.  
5. Bevaring av jordbruksareal, gjenbruk av jordressurs og nydyrking.  
6. Økt produksjon av økologisk mat og minsket behov for import.  
7. Økt karbonbinding i matjord og skog.  
8. Overgang til miljøvennlige emballasje og fiber.  
9. Overgang til bruk av husdyrraser med lavere utslipp av klimagass og bedre husholdning 
med husdyrgjødsel.  
 
Side 13. I samarbeid med andre næringer kan landbruket bidra til grønn omstilling og etablering 
av nye arbeidsplasser med utgangspunkt i arealbunden næring  
 
Side 15. Jord skog og fiske: I et kort avsnitt av kommuneplanen gis noen få eksempel på hva 
landbruket kan bidra med. Dette avsnitt kan utvikles med mange flere eksempler på mangfold 
og innovasjon for omstilling til klima- og miljøvennlig produksjon av kortreist mat, beredskap 
og andre samfunnstjenester.  
 



Side 15. Reiseliv: Et levende landbruk i hele kommunen er meget sentralt for bevaring av et 
åpent og variert landskap, beitende dyr, gode naturopplevelser, spennende kultur- og 
matopplevelser m.m. Reiseliv og landbruk blir Bedre sammen og en vinn-vinn løsning for å 
tiltrekke besøkende og skape inntektsgrunnlag.  
 
Side 16. På side 16-21 følger en opplisting av overgripende tiltak innenfor en ramme av tre 
satsingsområder.  
 



Side 17. Område 1: Bærekraftig og innovativ (side 16-17)  
Her er de 4 kolonnene delt på tiltak i kommunens, innbyggernes og næringslivets regi. 
Landbruket har en meget viktig rolle å spille men er ikke spesifikt nevnt innenfor et eneste 
tiltak!  
 
Side 19. Område 2: Deltakelse og samfunnsengasjement (side 18-19)  
Også her har landbruket en viktig rolle å spille men er ikke synlig i de foreslåtte tiltakene. 
Herunder landbrukets rolle for å avhjelpe levekårsutfordringer og skape arbeidsplasser.  
 
Side 21. Område 3: Trygghet og tilhørighet (side 20-21)  
Også her har landbruket en viktig rolle å spille men er ikke synlig i de foreslåtte tiltakene. 
Herunder landbrukets rolle for å møte klima- og miljøutfordringer og bygge beredskap ved 
krisesituasjoner.  
 
Kommentar: Landbruksnemnda forventer at en kommende handlingsplan blir betydelig mer 
detaljert og inneholder viktige tiltak som landbruket kan bidra med.  
 
Sid 22. Arealstrategi  
Arealstrategien skal legges til grunn for en ny arealdel i den nye kommunen.  
På denne side ramses opp et stort antall interesseområder som er arealkrevende og i mange 
tilfeller risikerer å komme i konflikt med hverandre.  
 
Landbrukets arealbehov består av jord, skog, vann og infrastruktur. Når konflikten står mellom 
nedbygging, veibygging, etablering av industrimark eller utvikling av friluftsområder og 
landbruk, bør landbrukets behov prioriteres høyt.  
Ved etableringen av ny E39 gjennom kommunen fristilles jordressurser som utbygger ønsker å 
bruke langs veiskulderen. Bøndene har vist interesse for å bruke jordressursen for forbedring av 
jordbruksmark eller nydyrking. Eventuelle overskuddsmasser kan tilbys utbygger for å bruke til 
grøntareal.  
 
Bønder har behov for tilpasset næringsareal for nye investeringer. Dette er nytenking som bør få 
feste i en ny arealstrategi.  
 
 
 


