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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/19 Formannskap -  Næringssaker 11.10.2019 

 

Delegerte vedtak Formannskap næring sept. 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
FSNÆR-DEL 19/19 DS 04.09.2019 Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket 6239/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
Høringen tas til etterretning.  
Politisk vedtak Formannskap – Næringssaker sak 42/19:  
Det forutsettes ekstern finansiering av administrasjonskostnader. 
 
 
UTGÅR: FSNÆR-DEL 20/19 DS 03.09.2019 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. 
13 bnr. 4 i Kåfjord kommune 
6356/2019 R Birger Olsen 
 
 
FSNÆR-DEL 21/19 DS 04.09.2019 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. 13 bnr. 4 i 
Kåfjord kommune 
 



Vedtak 
Live Hoel Berg og Marius Belden Næss, Perteng, 9147 Birtavarre, innvilges konsesjon for erverv av 
1940-13/4, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21 og naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at ervervet ikke fører til ulempe for miljø og landbruksdrift mv. i 
området. 6357/2019 J Birger Olsen 
 
 
FSNÆR –DEL 22/19 DS 03.09.2019 Søknad om deling tilleggsareal til eiendom gbnr 32.  
6367/2019 J Kåre Å. Pedersen 
 
Vedtak  
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av eiendommen gnr. 32 bnr. 31 som 
tilleggsareal til eiendommen gnr. 32 bnr. 8. Tillatelsen begrunnes med at fradelingen 
medfører at omsøkte areal overdras til aktiv gårdbruker. Fradelingen er dermed i tråd med et av 
formålene i Jordloven om at arealressursene skal brukes på den måten som er mest nyttig for de som 
har yrket sitt i landbruket. 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 32 bnr. 8. 
 
 
 

Vurdering 
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Svar på - Søknad om støtte til prosjekt - Arktisk kje - ny trendy delikatesse 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Soknad-2019-0018 
3 Sluttrapport-prosjekt-arktisk-kjekjott 2017 
4 Prosjektbeskrivelse Kaafjord kommune 
5 Budsjett og finansiering Arktisk Kje 
5 Medlemsliste Arktisk Kje SA 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Arktisk Kje SA er et samvirkeforetak med 28 medlemmer som ble stiftet 16.06.2014. Formålet 
er oppdrett og salg av kjekjøtt. Organisasjonen har andelshavere i følgende 8 kommuner i 
Troms: Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Målselv og Tromsø samt 
Beiarn, Bodø og Lødingen kommuner i Nordland. 
 
Foretaket søker nå Kåfjord kommune om kr. 99.000,- fordelt over 3 år til et prosjekt som skal 
markedsføre kjekjøtt (søknad vedlagt).  
 
Aktiviteter i prosjektet 

 Utvikle ny logo og emballasje 
 Produsere roll-ups og plakater 
 Søke spesialitetsgodkjenning hos Matmerk 



 Delta i Det norske Måltid 
 Delta på Matstreif i Oslo 
 Markedstesting i butikker, på festivaler og markeder 
 Profilering i sosiale medier og media forøvrig 

 
Samarbeidspartnere i prosjektet 

 Nortura: tar imot geitekillingene, slakter og leverer til Mydland i Tromsø 
 Mydland: tar imot skrottene fra Nortura, parterer, pakker og selger for Arktisk Kje 
 Nibio: prosjekthjelp 
 Nofima: spesialister innen matforskning, testing 
 Kokkelauget: eksperter i å trylle med gode råvarer 
 I Nordland vil videreforedling og salg bli ivaretatt av Beiarmat AS 

 
Målgrupper 
«Mannen i gata», restauranter, serveringsbedrifter og opplevelsesbedrifter. 
 
Resultat 
5000 – 10 000 kg kjekjøtt selges årlig 
 
Effekter 
Arktisk Kje er kjent i markedet og etterspurt. 
Dermed vil prosjektet bidra til å sikre økonomien hos geiteprodusentene og markedet vil få et 
større mangfold av produkter. 
 
Geografi 
Troms og Nordland 
 
I Kåfjord er det to bedrifter som er medlemmer i Artisk kje SA. Det er 8 aktive geitbønder i 
kommunen. 
 
 
Finansiering av prosjektet 
 
Egenandel, egenkapital 476 000 30% 
Kommunale tilskudd 1 089 000 70% 
Sum finansiering 1 565 000  

 
Tidligere gjennomførte prosjekter i Arktisk kje SA er: 
 

Vurdering 
Produksjon av kjekjøtt har et potensiale til å utvide spekteret av tilgjengelig kjøtt i butikkene. 
Troms er et betydelig område for geit og har lange tradisjoner her. I dag er det melka som blir 
benytta og det er marginalt med kjøtt tilgjengelig i butikkene. 
 
Det er store utfordringer med tanke på lønnsomhet når deg gjelder å få kjekjøtt til å bli en del av 
det dagligvaremarkedet. Det har over tid vært gjort flere forsøk på å introdusere geit. Nortura 
forsøkte å produsere produkter selv men ga opp etter ett år, Gourmet Lyngen deltok i prosjekt 
sammen med Troms Landbruksfaglig senter og i 2017 ble det levert en rapport (vedlagt) med 
hvordan det gikk i disse satsingene. I rapporten kan en lese at det må gjøres innsats på flere 
områder om en skal få kje inn i matvarehandelen. 



 
Trendene innen matvaresalg er at det selges mer og mer plantebasert mat. Dette henger blant 
annet sammen med et nytt fokus på globale miljøutfordringer hvor opinionen nå ser ut til å dreie 
sin innsats bort fra kjøttbasert kosthold. Dette peker på at en bør ha fingeren på det som skjer i 
markedet før en går ut og markedsfører nye produkter fra et dyr som er så vidt ukjent i markedet 
i Norge.  
 
Det er flere momenter som gjør søknaden svak. Det hele er et markedsføringsprosjekt, hvor alle 
kostnadene går til markedsføring eller ledelse av markedsføringen. Det er ikke beskrevet en 
markedsføringsplan eller en markedsundersøkelse som bør ligge til grunn for en satsning på 
markedsføring. 
 
Det er kun kommunene som er listet opp til å stille med penger til dette prosjektet. Ingen av de 
kommersielle aktørene som er med i næringskjeden, feks. Nordtura, Mydland eller Beiramat 
skal bidra, selv om de i høyeste grad vil profitere på en suksess med introduksjon av geit i 
markedet.  
 
Bidrag fra Innovasjon Norge, Sametinget og fylkeskommunene savnes. De burde være naturlige 
som medfinansierer om prosjektet er viktig, nødvendig eller nyskapende. Forankringen som er 
nevnt i søknaden er delvis feil – uten at det er noen viktig grunn til å avslå søknaden. Kåfjord 
kommune er ikke med i Tromsø-regionen når det kommer til planlegging av hverken reiseliv 
eller næring. I den forrige planen 2008-2018 var hele Nord-Troms med, men da denne ble rullert 
var planområdet innskrenket, og Kåfjord var ikke med.   
 
I søknaden er «Mannen i gata», restauranter, serveringsbedrifter og opplevelsesbedrifter listet 
opp som målgrupper for prosjektet. Dette er feil, slik vi oppfatter det. Markedsføringens 
målgruppe er mannen i gata og kundene. Men dette prosjektet har en annen målgruppe. Dette er 
forvirrende når det er snakk om et prosjekt som har medlemsbedriftene som viktigste målgruppe 
– det er de som skal tjene penger på at det selges mer kjøtt. 
 
Dette kunne vært klargjort i en forretningsplan og en markedsplan for Arktisk kje. Søkeren 
oppfordres til - å søke bredere støtte for prosjektet sitt og forankre det hos flere bønder – å lage 
en forretningsplan – å utarbeide en markedsplan med en markedsundersøkelse og en 
markedsføringsplan.  
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Prosjektnavn
Arktisk kje - ny trendy delikatesse

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Arktisk Kje SA

Kontaktperson:
Raymond Mathisen

Adresse:
Grunnfjordveien 950

Postnr.:
9130

Poststed:
HANSNES

Mobil:
91555657

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
ase.vollestad@nibio.no

Bankkonto:
47501505217

Organisasjonsnummer: 
914883404

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Arktisk Kje SA er et samvirkeforetak med 28 medlemmer som ble stiftet 16.06.2014. Formålet er oppdrett og 

salg av kjekjøtt. Organisasjonen har andelshavere i følgende 8 kommuner i Troms: Nordreisa, Kåfjord, Storfjord,

Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Målselv og Tromsø samt Beiarn, Bodø og Lødingen kommuner i Nordland.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

økt produksjon og god kvalitet er godt i gang, men det mangler satsing på markedet. 

Markedstesting, utvikling av design og søknad om spesialitetsgodkjenning er noen av 

aktivitetene som skal gjennomføres. 

Mål 

Gjøre produktet kjent i markedet, salg i utvalgte butikker og i reiselivet. 

Salg av minimum 5000 -10 000 kg pr år. 

Se vedlegg for nærmere beskrivelse.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Arktisk Kje SA eies av geitebønder i Troms og Nordland. Styret består av: 

Raymond Mathisen, Grunnfjordveien 950, 9130 Hansnes - styreleder 
Elise Blixgård, Storvikveien 798, 9151 Storslett - nestleder 

Atle Aronsen, Brennaveien 9, 9046 Oteren - kasserer 
Jørgen Storhaug, Storhaug, 8114 Tollå - sekretær 

Linda Solli Sørensen, Skogsfjordvatn, 9130 Hansnes - styremedlem

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektleder 50 % stilling i 3 år   630 000
03.Møtekostnader 3 år   30 000
Konsulenttjenester 3 år   270 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Logo, emballasje, promoteringsmateriell   105 000
Messer, stand, reiser 3 år   315 000
Messetelt, utstyr   35 000
Produktutvikling, produktoppfølging   180 000

Sum kostnad 1 565 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet sum for 3 år   99 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid   476 000
05.Andre finansieringskilder Kommunale næringsfond   990 000

Sum finansiering 1 565 000

Tilskudd fra andre
Det søkes om kr 33 000,- pr år i 3 år fra kommuner der Arktisk Kje SA har medlemmer. 8 kommuner i Troms og 

3 i Nordland. Egeninnsatsen er plassert på eget arbeid, men noe vil også være egenkapital.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei
Ikke til dette prosjektet, men Troms Landbruksfaglige senter har fått tilskudd fra Innovasjon Norge Arktis på 

vegne av Arktisk Kje SA til å arbeide med økt produksjon og etablering av kjehotell.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Se vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere detaljer.

Geografi
1902-Tromsø, 1924-Målselv, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - 

Kåfjord, 1942-Nordreisa

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Budsjett og finansiering Arktisk Kje.pdf   359 569 19.07.2019
Medlemsliste Arktisk Kje SA.pdf   203 855 19.07.2019
Prosjektbeskrivelse Kåfjord kommune.pdf   551 409 19.07.2019
Tidsplan Arktisk Kje.xlsx.pdf   324 771 19.07.2019
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 Kompetanse i fokus       

 

 

SLUTTRAPPORT 

PROSJEKT ARKTISK KJEKJØTT 

Lønnsom produksjon av gourmet kje fra arktisk beitelandskap. 

Oppsummert 

Gjennom prosjektperioden har kjekjøtt utviklet seg 

til å kunne bli et spennende produkt for salg som en 

arktisk merkevare. Forprosjektet IHENE sammen 

med Arktisk Kjekjøtt prosjektet har gitt et grunnlag 

å bygge videre på, og bønder i Nordland og Troms har 

etablert et eget samvirkeforetak Arktisk Kje SA noe 

som er svært positivt for at den Nordnorske 

geitebonden skal utvikle en lønnsom verdikjede 

produksjon av kjekjøtt. I prosjektperioden er det 

gjort konkret tiltak for kvalitetsproduksjon av store 

kje, og vedlagte dokumentasjon av produksjonen 

gjennom flere år hos produsentene med ulik innsats 

av fòr, arbeidsinnsats og driftsformer er svært 

interessant. Ulike foredlingsbedrifter har vist 

interesse for kjekjøtt som råvare, men samarbeidet viser at det fortsatt er en marginal 

økonomi i produksjonen. Kjøttsamvirket har ikke klart å gi et god produsentøkonomi på 

kjekjøtt og geit, og det er nå inngått et samarbeid med Nortura for slakting og Mydland 

(Tromsø) som fast avtaker for kjekjøtt.  Samarbeidet med Mydland ble innledet i 2015 for 

å være klar til første driftsår i 2016 som blir et prøveår.  

Parallelt med prosjektet er det gjennomført et forstudie med tema nettverksbygging som er 

støttet av Innovasjon Norge i Troms. Et påfølgende forprosjektet med samme tema er godt 

i gang og det er aktuelt å søke om et HOVEDPROSJEKT med tema Arktisk Kje. Mydland 

og IN har også etablert et samarbeid. 
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2014- oppforing av 400 kje i Nord-Norge som skal foredles og selges som Arktisk kje 

2015- oppforing av 600 kje i Nord-Norge som skal foredles og selges som Arktisk kje 

2016- det kan bli levert kje i underkant av 1000 kje i Nord-Norge 

Prosjektleder har vært pådriver og koordinator for å få dette gjennomført.  

 

Organisering av prosjektet 

Prosjektets varighet har vært fra 1. november 2013 til 1.juli 2016. Styret besluttet å 

avslutte prosjektet før opprinnelig planlagt, da målsettingen med prosjektet var oppnådd, 

og den økonomiske rammen var nådd. 

Prosjektet er finansiert av:  

Fylkesmannen i Troms og Nordland 

TINE 

Sametinget 

Styringsgruppa har bestått av leder Stein Erik Svendsen, Senja videregående skole, Aase 

Berg, Fylkesmannen Troms og John D Breivoll, Tromsø, og prosjektledelse ved Troms 

landbruksfaglige senter. Prosjektleder Hanne Storteig har vært engasjert i en 40 % stilling 

i hele prosjektperioden.          

Arbeidsgruppa har bestått av produsenter fra Nordland og Troms hvor leder av har vært 

Mats Jakobsen og den siste perioden Raymond Mathisen. Andre som har vært med er Atle 

Aronsen, André Kristoffersen, Angelika Bugjerde, Laurens Naafs, Morten Risto og Ivar 

Jørgensen.  

 

Bakgrunn 

En kort beskrivelse av situasjonen som begrunnelse for oppstart av prosjektet var: 

 Nortura hadde gjort flere forsøk med spekje og «fjellsprett»  

 Nibio (Bioforsk) hadde kartlagt kjekjøtt for Tromsømarkedet  

 Sanering av alle geitebesetninger 

 Stort ønske blant bønder om å utnytte geit – og kjekjøtt 

 Etablering av bedriften Gourmet Lyngen med fokus på lokale råvarer 

 Fylkesmannen i Troms inviterte til ide møte om geita som arktisk merkevare 

 Forprosjekt IHENE (Afrikansk navn på geit) var gjennomført 

 Troms har posisjon som geitfylke, geit og kje som en unik ressurs 

 Geit og kje som kulturlandskapspleiere 

 Markedet etterspør kjekjøtt, spesielt Tromsømarkedet 

 Ønske om lønnsomhet i kjøttproduksjonen i hele verdikjeden 
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Hovedmål  

Kvalitetsproduksjon av kjekjøtt med god lønnsomhet.  

 

Delmål    

1. Økt lønnsomhet i hele verdikjeden 

Produsentene i Nordland og Troms har vist interesse for å produsere store kje for 

slakt. Det er ca. 50 gårdbrukere som har deltatt på ulike informasjonsmøter om 

lønnsom produksjon av kjekjøtt. Ca. 30 av disse har levert kje til slakt.  

 

2. Utnytte kje som ressurs i det arktiske landbruket 

Gjennom hele prosjektperioden har det vært et mål om at kvalitetsproduksjon av 

kjekjøtt skulle resultere i kjekjøtt på markedet. Produsentene som samarbeider om 

å få opp et større volum av kjekjøtt, har vært tydelige på at de ønsker samarbeid 

med en foredlingsbedrift. Det er stort fokus på primærproduksjonen på gården for å 

oppnå best mulig kvalitet, for deretter å oppnå tilstrekkelig betaling for kjekjøttet. 

Produsentene har selv deltatt på ulike salgshelger og messer for å markedsføre sine 

egne produkter. SMAK Matfestival i Tromsø gjennom flere år, Matstreif i Oslo, 

Bertnesdagan i Bodø og Bondens Marked I Tromsø. Det er resultert i en startkapital 

for Arktisk Kje SA, og en mulighet for å betale ut en merpris for levert kje. 

 

3. Kjekjøtt tilgjengelig i markedet 

Markedet etterspør hvor de kan få kjøpe kjekjøtt ellers i året. Mydland- samarbeidet 

som produsentene har innledet, vil gi denne muligheten. Året 2016 vil være et viktig 

prøveår for verdikjedebasert kjekjøtt produksjon.  

 

4. Utnytte beiteressursene og pleie kulturlandskapet 

I prosjektperioden har det vært et mål å utnytte beiteressursene best mulig. Kje på 

beite er en naturlig driftsform for de fleste geitebønder, og noen har laget egne beiter 

for kje, mens andre lar kje beite sammen med geitene. Noen har laget egne 

innhegninger til kje mens andre har hatt intensiv oppforing i fjøs og ikke benyttet 

beite. Viser til rapporten fra TINE ved Knut Hovet. Her kommer det fram hvilke 

metoder produsentene har benyttet. 

Det er ressurskrevende med gjerdekostnader og arbeid for å sette opp gjerder. I 

prosjektets regi har vi ikke fått prøvd ut eller bidratt med midler. Det er et svært 

interessant område i fortsettelsen, og det er gode eksempler fra hele landet hvor kje 

og geiter blir brukt til å beite ned kratt og skog nær vei og andre arealer for et åpent 

kulturlandskap. 

 

5. Kunnskapsutvikling 
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I hele prosjektperioden har det vært et nært og godt samarbeid med geitemiljøet i 

Nordland og Troms. Det er holdt åpne fagsamlinger og møter for å diskutere ulike 

måter å samarbeide på. Særlig har arbeidsgruppa med produsenter vært svært aktive 

alle 3 årene i møter med Nortura, foredlingsbedrifter, produsentmiljøer, etablering 

av eget foretak, markedsføring og salg av kjekjøtt mm. Det har vært en bratt 

læringskurve hvor produsentene selv har lagt føringer for utprøving og utvikling av 

kjekjøttproduksjonen. 

 

Geitnytt/Kjekjøttnytt og eposter har blitt sendt ut til alle produsenter i Nord-Norge 

i tillegg til andre med interesse for saken. Tema har variert for å sikre økt kunnskap 

på flere fagområder for eksempel foring, atferd, bygning, effektivisering, gjerding, 

kvalitet og dyrevelferd. 

TINE rådgiving ved Knut Hovet har vært engasjert for å dokumentere hvordan ulike 

produsenter i Nordland og Troms forer opp kvalitetskje. Kostnader i produksjonen, 

driftsmåter, arbeidstid og slakteresultater har vært sentrale punkt som vi ønsket 

mere kunnskap om.  

Nortura har vært en god samarbeidspart, og Arktisk Kjekjøtt SA har hatt god dialog 

med medlemssenter og ledelse på slakteri Produsentene har inngått nisjeavtale med 

slakteriet for å sikre at kjeslaktene blir tatt vare på i egen varestrøm, og de 2 første 

årene ble det utbetalt en slaktekompensasjon for store kje kr 17,- pr kg ut over 

ordinær avregningspris. Etter hvert er det ARKTISK KJE SA som selv har tatt 

ansvar for å inngå avtaler for levering og kjøp av kjekjøtt til videreforedling. 

 

Studietur var planlagt i prosjektperioden, men det var ikke realistisk å gjennomføre 

den. Prosjektøkonomien har vært begrenset og en studietur ville kreve for store 

ressurser fra prosjektet og høg egenandel for de som skulle reise.  

 

Innovasjon Norge: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt 

Samarbeidet med Innovasjon Norge i Troms med et forstudie gjorde at 2 produsenter 

og prosjektleder dro til Oslo og Valdres. Det var besøk på Mathallen Bondens butikk 

i tillegg til besøk hos produsenter i Valdres. NIBIO hadde sluttsamling for et 

KJEKJØTT prosjekt som vi også deltok på.  

 

Forprosjekt er innvilget med mål om å utvikle en forretningsplan og bygge nettverk 

mellom primærprodusentene. I siste del av prosjektperioden har etableringen av 

ARKTISK KJE SA vært sentral slik at produsentene etablerte sitt eget foretak. 

Samarbeidet mellom produsentene er formalisert og de kan bygge opp en egenkapital 

i laget og betale ut en merpris for levert kjekjøtt etter kvalitetskrav. Utprøving av 

samarbeid med ulike foredlingsbedrifter har ført til at Mydland i Tromsø er den som 

har inngått en langsiktig avtale om kjekjøtt for salg i markedet. 
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Et eventuelt hovedprosjektet har et større omfang og gir muligheter for effektiv 

produksjon og et kvantum for salg i markedet.  

 

Resultatmål 

2014 Gourmet Lyngen  

I forprosjektet og første år av Arktisk kjekjøtt var en viktig fase for å få fram kvalitetskje 

i hele verdikjeden. Det var markedsføring og salg gjennom Gourmet Lyngen og 

produsentene deltok aktivt. Bondens Marked, SMAK matfestival, Bertnesdagan i Bodø og 

andre lokale arrangementer. Også på Grùne Woche i Berlin var arktisk kjekjøtt 

representert. Samarbeid med en nystartet kjøttbedrift førte til en optimisme for 

produksjon og salg av kjekjøtt. Særlig Tromsømarkedet ble kjent med produktet og gav 

positiv tilbakemelding.  

Samarbeidet med GL hadde en intensjon om en bedre pris til bonden, men bedriften hadde 

en krevende oppstartsperiode og ble senere lagt ned. 

2015 Thulefjord, Nortura  

I år 2 av prosjektet ønsket produsentene å prøve ut et samarbeid med kjøttsamvirke ut 

over inntransport, slakting og nisjeavtale. Thulefjord på Nortura Andslimoen prøvde ut 

foredling av store kje i 2015. Ferske og varmebehandlede deler av hele kjeskrotten med 

ulike kryddertilsetninger. Det var ulike utfordringer med kapasitet, innpakning av 

stykningsdeler ved varmebehandling mm Det var enighet om å avslutte samarbeidet etter 

første prøveår 

2016 Mydland, Tromsø  

Det siste året har produsentene ønsket å samarbeide med en solid kjøttbedrift som har 

fokus på unike lokale råvarer. Mydland har vist interesse for kjekjøtt med gode 

slaktevekter og kvalitet med sikre leveranser av et større kvantum. Foredling av kjekjøtt 

med god kvalitet skal gi økt verdiskapning gjennom egnede salgskanaler, god 

markedsføring av unike arktiske råvarer og pris i markedet.  

Dette er første året at det nyetablerte samvirkeforetaket gjør direkte forhandlinger med 

foredlingsbedrift. Arktisk Kje SA har avtaler med andelshaverne som leverer kjekjøtt etter 

kvalitetskrav. Dette sikrer en merpris til bonden og utbetaling direkte fra Arktisk Kje SA. 

Ut over dette er det Årsmøtet som avgjør hvordan et overskudd skal fordeles. Årsmøte for 

2015 besluttet at overskuddet skulle gå i sin helhet til å styrke egenkapitalen. 

Arktisk Kje SA kjøper alt kje etter kvalitetskrav hos Nortura som selges videre til Mydland. 

Første driftsår (2016) blir et prøveår på hvordan samarbeidet kan fungere, hvordan 

markedet reagerer, type produkter, priser mm. Planlagte salgsaktiviteter som produsentene 
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selv deltar aktivt med på ut over Mydland sine egne aktiviteter, er SMAK matfestival i 

Tromsø og Bertnesdagan i Bodø høsten 2016.  

 

Etablering av ARKTISK KJE SA:  

Prosjektet Arktisk kjekjøtt har sett det som svært viktig at produsentene 

selv var de som utviklet en forretningsplan for lønnsom produksjon av 

kjekjøtt. Gjennom produsentmøter i begge fylker har etableringen av et 

selvstendig felles samvirkeforetak ARKTIK KJE SA blitt til. Det er 

andelstegning og vedtekter med Årsmøte som regulerer samarbeidet.  

Egen logo er utarbeidet i prosjektperioden. 

Utnytte kje som ressurs i det arktiske landbruket: Kvalitetskrav er kje slaktevekt 10 – 15 

kg. Det er foret opp og levert til slakt og foredling kje som planlagt. 

 

VEIEN VIDERE etter prosjektperioden 

 Fortsette utviklingen av Arktisk kje SA 

 Kjekjøttskole 

Det er søkt og innvilget midler til oppstart av kjejøttskole i 2016. Arktisk Kje SA 

er den formelle søkeren og vil fullføre med fjøsmøter, samlinger og studietur 

vinteren 2016/2017. 

 Studietur.  

 Etablering av KJEHOTELL for å samle kje til oppforing i egne lokasjoner.  

 Kulturlandskapspleie 

 

Gibostad 12.01.2017 

Troms landbruksfaglige senter 

Oddny Asbøl       Hanne Storteig 

leder        Prosjektleder 
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Arktisk Kje  

Ny trendy delikatesse  

 

Kort beskrivelse 

Arktisk Kje SA, en sammenslutning av geitbønder i Nord-Norge, søker om midler til å 

profilere og teste ut kjekjøtt i markedet. 

 

Kjekjøtt er en ressurs som bør bli bedre kjent og brukt. Arktisk Kje SA arbeider med å øke 

produksjon av kjekjøtt i nord. God kvalitet og tilgang på kje tilsier at satsingen i markedet nå 

står for tur.  

 

Markedstesting, utvikling av design og søknad om spesialitetsgodkjenning er noen av 

aktivitetene som skal gjennomføres. 

 

Arktisk Kje SA vil søke om tilskudd fra de kommuner der geitebønder er lokalisert for å kunne 

gjennomføre prosjektet over en tre-års periode. 

 

Prosjektbeskrivelse 

For at produktet skal bli kjent og tatt i bruk, trengs det testing i markedet og opplysning til 

forbrukere og reiselivsnæring om kvalitet og muligheter for bruk av kjekjøtt. Det er lite kjent 

til tross for at man internt i næringa har jobbet med oppfôring og forbedring av kvalitet på 

geitekillingene en del år. 

 

Mange som ikke har smakt kjekjøtt, har en forutinntatt negativ forestilling om hvordan det 

smaker; stramt og sterk lukt. Det motsatte er tilfelle, kjøttet er mildt på smak og lukter 

overhodet ikke sterkt slik som geitene i levende live gjør. 

 

Denne informasjonen må ut for at folk skal begynne å kjøpe kjekjøtt. Dette gjøres best ved 

direkte testing og smaksprøver i markedet, i butikker, på festivaler og markeder.  
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En viktig målgruppe er reiselivet. Arktisk kjekjøtt vil kunne markedsføres som en arktisk 

spesialitet, og testing med kokker vil være en god måte å få reiselivsnæringa til å bli kjent 

med produktet. 

 

For å kunne bruke begrepet arktisk spesialitet, trengs det godkjenning fra Mattilsynet. 

Søknad om spesialitetsgodkjenning sendes via Matmerk, som saksbehandler og forelegger 

søknaden for Mattilsynet for endelig godkjenning. Dette vil bli gjort i prosjektperioden. 

 

En arena som skaper mye oppmerksomhet rundt et produkt, er Det norske måltid. Denne 

konkurransen arrangeres hvert år der produsenter over hele landet sender inn produkter i 

ulike kategorier. Vinnerne får mye oppmerksomhet og pr i media. Også de som blir nominert 

men ikke er så heldige å vinne, får mye oppmerksomhet nasjonalt men ikke minst lokalt, så 

det lønner seg å delta her. Arktisk Kje SA vil sende inn produkter i prosjektperioden. 

 

En annen viktig arena er Matstreif i Oslo, Norges største matfestival med ca. 200000 

besøkende fordelt over to dager. Rundt 200 utstillere deltar. Der vil også Arktisk Kje SA vise 

seg fram og få testet produktene direkte blant forbrukere. 

 

Arktisk Kje SA har en logo, men ser behovet for å fornye den og samtidig få utarbeidet roll-

ups og plakater som kan brukes ved demo og utdeling av smaksprøver. Man må være synlig 

og bli lagt merke til i jungelen av produkter. 

 

 

Kontaktopplysninger 

Styreleder Raymond Mathisen, Stakken Gård, Grunnfjord, Karlsøy kommune.  

Tlf 915 55 657  

Mail: stakkemo@gmail.com  

Org nr 914 883 040 
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Bakgrunn 

Arktisk Kje SA er et samvirkeforetak med 28 medlemmer som ble stiftet 16.06.2014. 

Formålet er oppdrett og salg av kjekjøtt. Organisasjonen har andelshavere i følgende 11 

kommuner: Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Målselv og Tromsø i 

Troms samt Beiarn, Bodø og Lødingen kommuner i Nordland. 

 

Inntil 2014 ble killingene sett på som et problem. Næringen slet med store problem pga. 

sykdom på geitepopulasjonen. Kun de dyrene som skulle få leve videre som melkegeiter og 

avlsdyr ble tatt vare på. Resten ble avlivet. I 2014 var man ferdig med et storstilt arbeid der 

man kun tok vare på friske geitekillinger, og slik har man i dag fått en frisk og fin besetning i 

hele Nord-Norge. 

 

Det har vært en del prosjekter for å få opp kvalitet og helse innen geiteholdet. Vi kan nevne: 

 Friske geiter, med avslutning i 2014, da var alle besetninger rene for sykdom.  

 Geitskolen 2010 – 2012.  Modul for kjeoppdrett. 

 Lønnsom kjekjøttproduksjon 2013 – 2016. 

 Fra avfall til næring 2019 – 2021. Her satses det på økt produksjon ved å etablere 

«kjehotell», dvs samle killingene i ledige fjøs for fôring og oppdrett til ferdig 

slaktevekt. Det vil bli startet opp 4 hoteller i denne prosjektperioden. Styret har 

ikke pr. dato tatt stilling til hvor hotellene vil bli lokalisert. Noen områder det er 

naturlig å legge disse hotellene er Beiarn i Nordland, samt ett hotell i kommunen 

Storfjord / Kåfjord /Balsfjord. Videre er det tenkt ett hotell i Nordreisa kommune 

og ett i Karlsøy kommune.  

 

Arbeidet med økt produksjon og god kvalitet er godt i gang. Det som mangler i denne 

satsingen, er forholdet til markedet. Produktet må gjøres kjent blant forbrukerne, 

restauranter og serveringsbedrifter, og ikke minst i reiselivsnæringa som en arktisk 

spesialitet. 

 

Man kan ha verdens beste produkt, men det hjelper ikke, hvis ingen vet om det. 

 

Prosjektmål 

Gjøre produktet kjent i markedet, salg i utvalgte butikker og i reiselivet. 

Salg av minimum 5000 -10 000 kg pr år. 
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Forankring 

På kommunens hjemmeside står det at jordbruket er en stor og viktig næring for Kåfjord 

kommune. Kommunen ønsker være med utvikle denne næringen også i framtiden.  

 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 finner vi at kommunen ønsker å støtte opp om 
tiltak for videreutvikling av lokal- og kortreist mat.  I Planstrategi for 2017-2019 skal det 

satses på reiseliv og turisme blant annet. 
 
 
Videreforedling av kjekjøtt vil være med på å styrke verdiskapinga for gårdbrukerne. I 
reiselivet vet vi at maten blir en stadig viktigere del av totalopplevelsen for den besøkende. 
Å kunne tilby lokalt produsert kjekjøtt gir et større mangfold av lokale produkter. 
 

 

Tromsø-regionen, som Kåfjord kommune er en del av, har laget en felles Strategisk 

næringsplan. Den dekker de kommunene i Troms der det søkes tilskudd. I planen for 

perioden 2018 - 2022 under kapittelet om innovasjon og bærekraftig verdiskaping, skal det 

satses på en bærekraftig reiselivsutvikling. Det skal samarbeides for å utvikle gode produkter 

av høy kvalitet med mål om å kombinere reiselivsveksten med en positiv lokal ringvirkning 

og en styrket lokal identitet og integritet. 

 

I dette bildet ser vi at bruk av lokale produkter i reiselivet faller helt naturlig. Satsing på 

kjekjøtt i reiselivet vil gi en positiv lokal ringvirkning og styrke den lokale identiteten. 

 

Videre skal det satses på å styrke Tromsø-regionen som matregion, riktignok nevnt sjømat 

spesielt, men landbruksprodukter hører et absolutt med her. Det sies at man i større grad 

skal utnytte konkurransefortrinnet knyttet til utmarksbeite og landbruk, og på den måten 

utvikle potensialet innen produksjon av lokal mat og drikke. 

 

Vi finner også forankring i Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018: 

Hovedmål for Tromsø-regionen 

2. Videreutvikle næringsområder med vekstpotensial og nyskapingsmuligheter  
Handling: Stimulere til økt videreforedling lokalt  
 

3. Profilere og markedsføre Tromsø-regionens fortrinn og mangfold av muligheter og 
næringsaktiviteter  
Handling: Sikre kvalitet og produktutvikling blant næringsaktørene 
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Mat fra hav og land 

Landbruket står sterkt i regionen som er nasjonalt kjerneområde for geit. Stadig flere 

produsenter utvikler og videreforedler kvalitetsprodukter innenfor sine nisjer. Med 

dagens system for detaljomsetning ser man behov for et sted som kan profilere og 

selge produkter fra hav og land. 

Muligheter 

Landbruksvarer av god kvalitet 
Foredling og salg av geitekjøtt 
 

2. Arbeide for å utvikle det varierte ressurspotensialet i regionen 
Handling: 
Støtte opp under lokalt produsert mat fra sjø og land  
Arbeide med henblikk på regional merkevarebygging av mat og forbedret 
produktdesign 
Forsterke økologisk matproduksjon og kvalitetsprodukter  
Utnytte og synliggjøre mangfoldet av råvarer og produkter fra regionen 

 

 

Prosjektorganisering 

Prosjekteier og prosjektansvarlig: styreleder Raymond Mathisen 

Prosjektleder: vil bli ansatt i 50 % stilling 

Styringsgruppa består av styret for Arktisk Kje SA:  

Raymond Mathisen styreleder 

Elise Blixgård nestleder 

Atle Aronsen kasserer  

Jørgen Storhaug sekretær 

Linda Solli Sørensen styremedlem  

Styringsgruppa vil bli supplert med en person med markedskompetanse. 

Ressurspersoner vil bli trukket inn i arbeidet etter behov. 
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Samarbeidspartnere 

Nortura: tar imot geitekillingene, slakter og leverer til Mydland i Tromsø 

Mydland: tar imot skrottene fra Nortura, parterer, pakker og selger for Arktisk Kje 

Nibio: prosjekthjelp  

Nofima: spesialister innen matforskning, testing 

Kokkelauget: eksperter i å trylle med gode råvarer 

I Nordland vil videreforedling og salg bli ivaretatt av Beiarmat AS. 

 

Aktiviteter 

 Utvikle ny logo og emballasje 

 Produsere roll-ups og plakater 

 Søke spesialitetsgodkjenning hos Matmerk 

 Delta i Det norske Måltid 

 Delta på Matstreif i Oslo 

 Markedstesting i butikker, på festivaler og markeder 

 Profilering i sosiale medier og media forøvrig 

 

Spesialitet/beskyttet betegnelse er et ekstra kvalitetsstempel som gjør at produsenten kan 

ta en høyere pris. Deltakelse i Det norske måltid gir veldig mye oppmerksomhet enten man 

vinner eller ikke. Dette er en konkurranse som går hvert år og samler lokalmatprodusenter 

fra hele Norge. 

Matstreif i Oslo en svært god arena å teste på. 200 000 besøkende over to dager. 

Logo, roll-ups og plakater må til – man må være synlig i jungelen av produkter. 

Her må det aktivt og profesjonelt arbeid til skal man lykkes. Dette kan ikke gjøres som en bi-

jobb i tillegg til gårdsdriften. 

Å få et nytt produkt inn på markedet krever innsats. Det har vært flere prosjekter på kvalitet 

og volum, men ingen av disse har tatt for seg markedsarbeidet. 

 

Ansvar 

Prosjektleders oppgave blir å sørge for planlegging og gjennomføring av aktivitetene, 

kontakte bedrifter med tanke på ny logo og produksjon av roll-ups, kontakte Kokkelauget for 

produktutvikling, planlegge markedstesting i samarbeid med produsentene og 

økonomistyring av prosjektet. Prosjektleder skal skrive søknad til Matmerk om 

spesialitetsgodkjenning og forberede deltakelse i Det norske måltid. 
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Målgrupper 

«Mannen i gata», restauranter, serveringsbedrifter og opplevelsesbedrifter. 

 

Resultat 

5000 – 10 000 kg kjekjøtt selges årlig 

 

Effekter 

Arktisk Kje er kjent i markedet og etterspurt. 

Dermed vil prosjektet bidra til å sikre økonomien hos geiteprodusentene og markedet vil få 

et større mangfold av produkter. 

 

Geografi 

Troms og Nordland  

 

Tidsplan 

Tidsplan 2020   2021   2022   

Aktivitet 1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

Utvikle ny logo x           

Utvikle ny emballasje x           

Produsere roll-ups og 
plakater x           

Produktutvikling med kokker x   x   x   

Markedstesting x x x x x x 

Delta på Matstreif   x   x   x 

Delta i Det norske måltid   x   x   x 

Søke spesialitetsgodkjenning   x         

Profilering sosiale media x x x x x x 

Sluttrapportering      X 
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Kostnadsoverslag 

2020    

Kostnad Egenkapital Omsøkte midler Sum 

50 % årsverk prosjektleder  30 000 180 000 210 000 

Konsulenttjenester   90 000 90 000 

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000 

Logo/emballasje/promoteringsmateriell 15 000 30 000 45 000 

Messetelt /utstyr 5 000 30 000 35 000 

Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000 

Produktutvikling / Produktoppfølging 36 000 39 000 75 000 

Sum 166 000 404 000 570 000 

 

 

2021    

Kostnad Egenkapital Omsøkte midler Sum 

50 % årsverk prosjektleder  30 000 180 000 210 000 

Konsulenttjenester   90 000 90 000 

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000 

Emballasje/div. 15 000 15 000 30 000 

Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000 

Produktutvikling / Produktoppfølging 30 000 30 000 60 000 

Sum 155 000 350 000 505 000 

 

 

2022    

Kostnad Egenkapital Omsøkte midler Sum 

50 % årsverk prosjektleder 30 000 180 000 210 000 

Konsulenttjenester   90 000 90 000 

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000 

Emballasje/div. 15 000 15 000 30 000 

Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000 

Produktutvikling / Produktoppfølging 30 000 15 000 45 000 

Sum 155 000 335 000 490 000 
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Kostnader hele prosjektperioden 

År 2020 570 000 
År 2021 505 000 

År 2022 490 000 

Sum kostnader 1 565 000 
 

 

Finansiering 

Egenandel, egenkapital 476 000 

Kommunale tilskudd 1 089 000 

Sum finansiering 1 565 000 
 

Tilskudd pr kommune totalt for 3 år: kr 99 000,- 



Arktisk Kje - ny trendy delikatesse

2020 Egenkapital Omsøkte midler Sum

50 % årsverk prosjektleder 30 000 180 000 210 000

Konsulenttjenester 90 000 90 000

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000

Logo/emballasje/promoteringsmateriell 15 000 30 000 45 000

Messetelt /utstyr 5 000 30 000 35 000

Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000

Produktutvikling / Produktoppfølging 36 000 39 000 75 000

Sum 166 000 404 000 570 000

2021 Egenkapital Omsøkte midler Sum

50 % årsverk prosjektleder 30 000 180 000 210 000

Konsulenttjenester 90 000 90 000

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000

Emballasje/div. 15 000 15 000 30 000

Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000

Produktutvikling / Produktoppfølging 30 000 30 000 60 000

Sum 155 000 350 000 505 000

2022 Egenkapital Omsøkte midler Sum

50 % årsverk prosjektleder 30 000 180 000 210 000

Konsulenttjenester 90 000 90 000

Møtekostnader 5 000 5 000 10 000

Emballasje/div. 15 000 15 000 30 000



Messer/Stand / Reiser 75 000 30 000 105 000

Produktutvikling / Produktoppfølging 30 000 15 000 45 000

Sum 155 000 335 000 490 000

Kostnader hele prosjektperioden

År 2020 570 000

År 2021 505 000

År 2022 490 000

Sum kostnader 1 565 000

Finansiering

Egenandel, egenkapital 476 000

Kommunale tilskudd 1 089 000

Sum finansiering 1 565 000



 

 

Arktisk Kje AS         

Navn   e-post  Org.nr.  Adresse postnr Sted Kommune  

Alf Birger Nesbak alf.nesbak@sbnett.no 969 340 194 Nesbakkveien 13 8100  Misvær Bodø  

Angelika Bugjerde angelika.bugjerde@hotmail.com 886 461 232 Lattervikveien 25 9064  Svensby Lyngen  

Atle Aronsen atle.aronsen@storfjord.net  982 813 298  Brennaveien 9 9046 Oteren Storfjord  

Elise Blixgård elise.blix@gmail.com  995 348 918 Storvikveien 798 9151 Storslett Nordreisa  

Enoksen Ans Jarle Morten Enoksen enokjm@gmail.com 969 613 476 Musvær 9120 Vengsøy Karlsøy  

Høyås gård Hanne Sofie Høyås hanne-hoeia@hotmail.com 996 187 950 Beiardalsveien 1463 8114  Tollå Beiarn  

Hanne Storteig hanne.storteig@tromsfylke.no Mellombygdveien 1567 9336 Rundhaug Målselv  

Helga Nordgård helga.nordgaard@gmail.com            969 714 752  Tromsø  

Ingebjørg Guleng  inggul6541@gmail.com  898 289 192 Indre Malangseidet 195 9055  Meistervik Balsfjord  

Judith Camilla Andersen judithca@online.no  977 566 215  Sletta 9334  Øverbygd Målselv  
Lockert gårdsdrift AS  Hans Lockert  halocker@online.no 913 569 628 Fosseveien 436 9046 Oteren Storfjord  

Magnus Bergstad magnus@bergstadgard.no 914 779 278 Storjordveien 531 9321  Moen Målselv  

Morten Risto mortenristo@yahoo.no 965 728 813 Straumfjord øst 1031 9151 Storslett Nordreisa  

Peter Lakselvnes lakselvnes@gmail.com 989 366 009  Lakselvbuktvegen 621 9042  Laksvatn Balsfjord  

Siv Nina Myrvoll sivnm@online.no 969 406 896  Holmen 9147  Birtavarre Kåfjord  

Sollia Samdrift Da Linda M. Solli 

Sørensen 

solliada@online.no 992 504 552 Skogsfjordvatn 9130 Hansnes Karlsøy  

Stakken Gård DA Raymond Mathisen  stakkemo@gmail.com 889 134 682  Grunnfjordveien 950 9130 Hansnes Karlsøy  

Ørjan Guttormsen orjangutt@gmail.com  813 097 672 Sørstraumvegen 671 9042 Laksvatn Balsfjord  

Tor Arne Fagertun  ta-fager@online.no 990 317 194  Grønåsveien 336 9050  Storsteinnes Balsfjord  

Troms fylkeskommune  Randi Moen                   randi.moen@tromsfylke.no               974 793 741     

Jakobsen på berg Mads Jakobsen jacobsenpaberg@gmail.com 911 782 456 Innlandsvegen 67 9021 Tromsdalen Tromsø  

Åndervåg Gård  Mørstad  Hans Mørstad                 hansmorstad@hotmail.com               979 608 276                                     Vestbygdveien 1481            8412         Vestbygd                                                                                    Lødingen  

Andre Kristoffersen andrek2@online.no  991 959 637  Beiardalsveien 1727 8114  Tollå Beiarn  

Laurens Naafs                                                          l.c.naafs@gmail.com                         911 720 817 Åndervågen                         8412         Vestbygd                                                          Lødingen  

Bomstad gård ANS  Ivar Jørgensen ivjoerg@frisurf.no 889 311 622 Bomstad 9040 Nordkjosbotn Balsfjord  

Lars Andreassen  lars_andreassen_50@hotmail.com  918 306 501 Tamokveien 1845 9334 Øverbygd Målselv  

Geir Tommy Pedersen gtpedersen@gmail.com 995 054 884 Kilnes 9147  Birtavarre Kåfjord  

Livlaga SA Bente Michelsen Firmapost@livlaga.com 994 002 562 Mobakken 9 9040  Nordkjosbotn Balsfjord  

Kirsten J. Lockert kirstenlockert@outlook.com             993 002 380 Fosseveien 63 9046 Oteren Storfjord  

Jørgen Storhaug jorgen@beiarmat.no                          918 540 857 Storhaug 8114 Tollå Beiarn  

mailto:helga.nordgaard@gmail.com
mailto:randi.moen@tromsfylke.no
mailto:l.c.naafs@gmail.com
mailto:kirstenlockert@outlook.com
mailto:jorgen@beiarmat.no


 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/278 -2 

Arkiv: 2/12 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 19.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/19 Formannskap -  Næringssaker 11.10.2019 

 

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. 2 bnr. 12 i Djupvik 

Henvisning til lovverk:  Konsesjonsloven 
    Naturmangfoldloven  
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om konsesjon 
2 kart 

 
Vedlegg i saksmappe, unntatt offentlighet: søknad 

Rådmannens innstilling 
Frøydis R. Ballovarre Steinsvik og Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 Storslett, innvilges 
konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 12 i Djupvik, til fritidsformål, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 
21.  
 
Eventuelle utmarksgjerder med gjerdeplikt må opprettholdes (vedlikeholdes).  
 
Dette begrunnes med at eiendommen har lite ressurser, og ikke kan regnes som en 
landbrukseiendom.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Frøydis R. Ballovarre Steinsvik og Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 Storslett, søker om 
konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 12 i Djupvik.  
Kjøpesum kr. 725 000,-. Eiendommen er på totalt 157,3 dekar, derav ca. 152 dekar annet 
markslag (litt skog, impediment, bebygd mv.), ca. 2 dekar innmarksbeite og ca. 3 dekar 
overflatedyrka jord Det er 4 eldre bygninger på eiendommen i dårlig tilstand, enebolig på ca. 48 
m2 grunnflate, 2 naust på tilsammen ca. 48 m2 og et mindre uthus. Byggeår er ikke oppgitt. 
 
Søkers planer er restaurering av bygningsmassen.  



 
Eiendommen selges av Dag Klett, Lygnesvegen 3, 5354 Straume.  
 
Erververe eier bolig på tomt (gnr. 15 bnr. 120) i Nordreisa og naboeiendommen (gnr. 2 bnr. 25) 
til omsøkt erverv. som grenser til i nord, på tilsammen 2,8 dekar. Gnr. 2 bnr. 25 har liten 
enebolig, som brukes av familien til fritid. Jfr. Arnt Ivar, er det behov for større plass, slik at 
familien kan samles. På lengere sikt kan det også bli aktuelt å ta fast bosetting i Djupvik.  
 
Forhold til overordnet plan og vedtak: 
LNFR-område 
 
Risiko- og sikkerhetskonsekvenser: 
Ingen kjente 
 
Miljøkonsekvenser: 
Ingen kjente 
 
Naturmangfoldloven: 
Ingen kjent konflikt med naturmangfold, eller andre negative miljøkonsekvenser 
 
Konsesjonsloven 
Konsesjonsloven § 1 har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 
å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlig for samfunnet med blant annet å tilgodese: 

1. Framtidige generasjoners behov 
2. Landbruksnæringen 
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosetting 

Vurdering 
Saken er mest å regne som en formalitet.  
Eiendommen har små ressurser, og består i hovedsak av mindre produktivt brattlendt areal. 
Eiendommen vil ikke kunne drives selvstendig som landbrukseiendom. Eiendommen har vært 
ubebodd i flere år. Søkere har planer om å sette i stand bolighuset og øvrig bygningsmasse.  
I forhold til naturmangfoldloven vil ikke ervervet føre kjente negative miljøforhold mv., da det 
ikke fører til større endinger. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/243 -3 

Arkiv: 10/5 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 03.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/19 Formannskap -  Næringssaker 11.10.2019 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 10 bnr. 5, tilleggsareal til eiendommen 
gnr. 10 bnr. 20. 

 
Henvisning til lovverk: Jordlovens §§ 1, 9 og 12 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 3,5 dekar av eiendommen gnr. 
10 bnr. 5 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,2 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1,4 daa overflate dyrka mark til boligformål jfr. 
§ 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet ligger brakk 
og har ikke vært høstet på mange år. Arealet er delvis gjengrodd med trær og har liten verdi for 
dagens landbruk. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 3,5 dekar på eiendommen gnr. 10 bnr. 5. 
Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at delingen er til boligformål og erververs behov for 
tilleggsareal. Kommunen ser ikke noe alternativt bruk av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 10 bnr. 20.  

 

Saksopplysninger 
 
Det søkes om fradeling av ca. 3,5 dekar av eiendommen gnr. 10 bnr. 5 som tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Eiendommen gnr. 10 bnr. 20 er en boligtomt på ca. 0,2 dekar 
(Statens kartverk, Matrikkelen).   
 
 
PARTER:  



Eier: Odd Gunnar Nilsen 
Erverver: Katrine Pedersen 

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 10/5 Ideell 

andel: 
1/1 Eiendomsnavn: Heggelund 

 
 
Formål: Tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
   0,0 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
   5,7 daa 
 

    

Innmarksbeite:   11,0 daa     
Produktiv 
skog: 

  
  21,1 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
415,7 daa 

    

Totalt: 453,5 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 10 bnr. 5 utgjør 453,5 daa og består av 2 parseller som ligger like sør for 
Nomedalen. Deler av søknaden omfatter et areal på ca. 1,4 da som er karakterisert som 
overflatedyrka jord i Gårdskart, NIBIO, og kommer i konflikt med § 9 i Jordloven, bruk av 
dyrka og dyrkbar jord. Arealet har ikke vært høstet på mange år og er i dag gjengrodd med trær. 
 
Det er ingen landbruksdrift på eiendommen gnr. 10 bnr. 5 i dag.  
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket.  
 
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte areal innenfor et LNFR-område.  
 
Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven og §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende 
ordlyd: 
 
 
§ 1.Føremål 
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til 
(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor 
og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 

§ 12.Deling 
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld 
forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 



Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna 
til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert 
bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig 
god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til 
busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i 
samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 

 

 

 
 
 

 
 



                    
 
 

Vurdering 
 
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som 
kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å 
flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom 
søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det 
generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv 
næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.   
 
Formålet med fradelingen er å skaffe til veie tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20.  Dette 
er ei liten boligtomt som iflg. Statens kartverk, Matrikkelen er på 0,2 da. En har derfor stor 
forståelse for behovet for tilleggsareal. Søknaden er fremmet i forbindelse med eierskifte av 
eiendommen. Deler av det omsøkte arealet, ca. 1,4 dekar er karakterisert som overflatedyrka 
jord ihht. Gårdskart, NIBIO.  Søknaden vil derfor kreve dispensasjon fra Jordlovens § 9. Det 
aktuelle arealet ligger brakk og har ikke vært høstet på mange år. Arealet er i dag delvis 
gjengrodd med trær. Trolig ble arealet dyrket på en tid med en annen type jordbruksdrift da 
mesteparten av tilgjengelig areal ble dyrket opp. Ofte har disse arealene en arrondering som gjør 
de mindre egnet til høsting med dagens mekaniske utstyr i landbruket.  
Kåfjord kommune har tidligere gitt tillatelse til omdisponering av areal av denne typen. I de 
sakene har det dreid seg om fradelinger til boligformål. Fradeling til boligformål vurderes av 
kommunen som samfunnsinteresser av en slik vekt at hensynet til landbruksinteressene kan 
vike. Kommunen har en restriktiv holdning til omdisponering til fritidsformål.    
Landbruk er en viktig næring i Kåfjord og kommunen er opptatt av å verne om dyrka- og 
dyrkbar jord og tar sitt ansvar på dette feltet. Det er imidlertid slik at hver søknad vurderes 
isolert i forhold til hvilke arealer som berøres. Kommunen har en god lokal kjennskap til 
arealene innenfor sitt forvaltningsområde. Når det gjelder jordbruksareal bør en kanskje   skille 
mellom fulldyrka jord som er i drift kontra fulldyrka jord som ligger brakk. I denne saken dreier 
det seg om areal som ligger brakk og er gjengrodd med trær. En ser ikke for seg at arealet vil bli 
tatt i bruk igjen til landbruksformål. Arealet har ingen verdi for landbruket slik at det er 
forsvarlig å gi dispensasjon fra § 9 i Jordloven.  
 
Søknaden berører et LNFR-område og krever dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon 
dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig 



tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
I aktuelle sak gjelder fradeling av tilleggsareal til boligformål noe som er prioritert av 
kommunen. I dette tilfelle vektlegges også behovet for tilleggsareal. Det er derfor god grunn for 
å innvilge dispensasjon. 
 
Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har 
vært ansett som nødvendig. Søknaden omfatter kun et mindre areal. Omsøkte fradeling er 
likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. I følge NVE, Ekstern rapport nr 
12-2018, Regional kvikkleirekartlegging. Risiko for kvikkleireskred i Kåfjord kommune ligger 
omsøkte areal innenfor kvikkleiresone, Kroken. Dette innebærer at ved oppføring av nye bygg 
her må det gjøres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene. 
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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