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Varsel om planoppstart -revisjon av landbruksplan for Meløy 
kommune 
 
Meløy kommune varsler planoppstart for arbeidet med kommunens landbruksplan og ber 
med dette om innspill til planarbeidet. Har du synspunkter, forslag og innspill til 
landbruksplan, kan du sende disse inn til: 
 
Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes  
 
eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 16.03.2022. 
 
Formålet med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å synliggjøre landbruket og vise hvilken retning landbruket i 
Meløy skal ha i kommunen. 
 
Planprosessen 
Vi vil utarbeide landbruksplanen som en temaplan. Vi starter planarbeidet med kunngjøring 
om planoppstart. Kunngjøringen vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker. Deretter vil vi 
bearbeide synspunkter og innspill til planen sammen med en referansegruppe for jordbruket 
og egne møter med reindriften. Når vi har utarbeidet et første planutkast vil vi legge dette til 
offentlig høring i seks uker. Landbruksplanen skal endelig vedtas av kommunestyret.  
 
Medvirkning 
Gjennom planarbeidet vil vi ha søkelys på bred medvirkning. Vi inviterer alle brukere, 
offentlige instanser og andre med interesse for landbruk i Meløy kommune til å gi innspill og 
synspunkter igjennom høringsprosessene.  
 
Kontaktperson i planarbeidet er Åge Bergquist, mobil 91398405, e-post 
postmottak@meloy.kommune.no 
 
Adresseliste: 

o Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag  
o Sør-Meløy Bondelag  
o Meløy Landbrukslag  
o Nordre Meløy/Gildeskål sau og geit  

o Norsvin Salten  
o Tyr Nordland  
o Tine, sør Salten produsentlag 
o Nortura, Svartisen krets  
o Enga og Omegn Sauesankarlag  
o Halsa og omegn sausankerlag  
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o Meløy sameie  
o Dalen fellesbeite  
o Halsa beitelag  
o Inn På Tunet Nordland SA  
o Ørnes veterinærkontor  
o Landbrukstjenesten i Salten og Lofoten DA  
o Landbruksrådgiving, LNR Nord Norge  
o Meløy hestesportslag  
o Saltfjellet reinbeitedistrikt  
o Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt  
o Statsforvalteren i Nordland 
o Nordland fylkeskommune 
o Meløy Ungdomsråd  

 
 
 
Med hilsen 
 
xxx 
Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
 


