Ordstyrere og Årsmøte
Først vil eg takke hele organisasjonen for flotte markeringer da bruddet var en realitet, eg
synes også ledelsen hadde gode uttalelser i media.
Dette knytter organisasjonen tettere sammen. Eg må sei at eg e stolt av å være tillitsvalgt i
Norges Bondelag.
Vi var alle skuffet over tilbudet som staten ga oss i vår, men der kom ei landbruks og
matmelding tidligere i vinter som eg synes vi nu må ha fokus på frem mot til neste korsveg.
Her står det mye som vi må bruke for å styrke landbruket i fremtiden.
Eg tenkte eg her skulle ta noe som det kanskje ikke bestandig e så stort fokus på. Som, forskning, -rådgivning, -kompetanse og regionale satsninger.
Her står det klart i meldinga at dette er viktige satsningsområder både for å styrke
rekruttering men også for å heve nivået på de som allerede er i næringa.
Vi ser allerede i årets tilbud at dette er områder som staten prioriterer.
Videre står det klart i meldinga at det skal satses på mer regionalt tilpasset landbruks- og
matpolitikk. Områderettet innsats mot områder med befolkningsnedgang, hvor landbruket
har en viktig rolle for å opprettholde bosetningen. Videre at det i denne forbindelsen skal
prioriteres en satsing på fjellandbruket og det arktiske landbruket. Også her ser vi at staten i
årets tilbud har gitt betydelige midler.
Eg kjem i fra Nordland, nærmere bestemt Lofoten, kor vi har en spredd bosetning og vi har
befolkningsnedgang. Vi bønder e limet i de fleste bygdene og vi er definitivt i det arktiske
området.
Det som er en av den største utfordring i vårt område e å få dekket behovene for
kompetanse og rådgivning pga. få bønder og lange avstander. Men vi har de kriteriene som
det vil satses på.
Her tru eg vi i næringa sjøl må ta grep og samkjøre rådgivningstjenestene. Vi kan ikke i
fremtida ha spesialisert rådgiving spredd rundt i samvirkene og rådgivningsenhetene. Her e
det opp til oss selv å bygge opp enheter som samarbeider om å gi bonden den rådgivningen
han måtte trenge, uavhengig av om en må henvise til andre en den lokale enheten.

Likeså når det gjelder kompetanseheving og landbruksskolene. Her må vi i næringa spille inn
å påvirke slik at vi får dekket det kompetansebehovet vi har behov for og det behovet vi ser
det vil bli bruk for i fremtiden.
Vi i nord e allerede godt i gang med dette, vi har en prosess i rådgivningsenhetene med
fokus på samarbeid på gang. Og vi e i inngrep med Landbruksskolene med utviklingen av den
fremtidige strukturen for Landbruksskolene. Dette er viktige målrettede prosjekt som
næringa selv har satt i gang. Vi kaller dette for Arktisk kompetansesenter og Arktisk
landbruksrådgivning.
Ei anna utfordring e å beholde samvirkets rolle som sikkerhet for våre muligheter å
spesialisere våre varestrømmer.
Tillitsvalgte i samvirket må finne sin modell på dette og bruke det Arktiske begrepet de også.
Bare på en slik måte kan vi fylle det Arktiske begrepet.
Like viktig er det at vår egen organisasjonen har med slike regionale satsninger i sine krav og
uttalelser for fremtiden.

