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Henvendelse vedrørende sammenslåing av Inderøy og Mosvik kommuner
Vi viser til Deres brev av 22.03.2010til Kommunal- og regionaldepartementet og
Landbruks- og matdepartementet.
Kommunestyrene i Mosvik og Inderøy vedtok i desember 2009 å utrede en kommunesammenslåing med virkning fra 01.01.2012.Telemarksforskning har utarbeidet en
rapport om mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en sammenslåing
mellom kommunene. Det er gitt informasjon om at det er planlagt rådgivende folkeavstemning, som trolig vil bli gjennomført i siste halvdel av mai, og at begge
kommunestyrer tar sin beslutning i løpet av juni 2010.
I Deres brev er det kun spørsmålet om arealtilskudd landbruk som ligger under
Landbruks- og matdepartementet sitt ansvarsområde.
Inderøy og Mosvik kommuner er i ulike soner for arealtilskudd til jordbruksproduksjon. Inderøy er i sone 4, mens Mosvik er i sone 5 for dette tilskuddet. Tilskudd for
areal med grovfôrproduksjon er høyere i sone 5 jamført med sone 4. For hele landet
gjelder at grensene mellom de ulike sonene for arealtilskuddet, skal følge de eksisterende kommunegrensene, dvs, at det er kun en tilskuddssone per kommune.
Departementet er bedt om å avgi en uttalelse om Mosvik og Inderøy kan beholde de
nåværende sonesettingene for arealtilskuddet, selv om de eventuelt går sammen til en
kommune.
Landbruks- og matdepartementet har tidligere ikke avgitt forhåndsuttalelser i slike
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saker. Men, vi vil vise til den omfattende overnevnte prosess med utredning av
kommunesammenslåing, og finner på dette grunnlag å kunne avgi en uttalelse om
sonesettingen for arealtilskuddet ved en eventuell sammenslåing av Inderøy og Mosvik.
Sonegrensene for arealtilskuddet er fastsatt i jordbruksavtalen inngått mellom staten og
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Departementet har derfor vært i
kontakt med organisasjonene om denne saken.
Avtalepartene er enige om at ved en eventuell sammenslåing av Inderøy og Mosvik
kommuner, vil nåværende sonesetting for arealtilskuddet kunne videreføres med sone
4 for Inderøy og sone 5 for Mosvik. Dette innebærer at en eventuell kommunesammenslåing ikke vil endre sonesettingen for tilskuddet, selv om de eksisterende kommunegrensene blir endret.
Vi gjør oppmerksom på at departementet også har mottatt henvendelse i denne saken
fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Brev om denne saken er derfor også sendt
Fylkesmannen som svar på den henvendelsen.
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