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1. Leders side.
Kjære bondelags venner

Så er 2011 blitt historie og vi er kommet godt i gang med 2012. Som leder av
Troms bondelag vil jeg takke alle som har vært med å gjøre en jobb for landbruket i Troms. 2011 ble de fleste steder i fylket et godt år for landbruket, både gras
og potetavlingene ble gode, noe som kom godt med etter kriseåret i 2010. Det
har også i 2011 vært mange medlemmer som har tatt kontakt med meg om ulike
ting som dere er opptatt av, det setter jeg stor pris på. Det er en stor støtte for
meg at dere tar kontakt og diskuterer ulike ting dere er opptatt av med meg, på
den måten blir jeg bedre kjent med de utfordringer medlemmene rundt om i fylket har på godt og ondt.
Samhold er viktig i denne næringa med så mange utfordringer. Ledersamlinga
sist høst til Sveits var nok en stor opptur for alle som var med, og jeg er svært
glad for at det ble en så vellykket tur. Det ble en lærerik og inspirerende opplevelse å se landbruket i Sveits, og dets muligheter og utfordringer. I tillegg til det
faglige innhold ble det rikelig tid til å bli bedre kjent med hverandre, både gjennom gårdsleker og sene kvelder i godt selskap.
2011 var også det året det kom ei ny landbruks og matmelding. Dette er ei melding som jeg mener kan være med på å skape en ny giv for landbruket i Troms,
det er mange formuleringer som jeg ser kan gi et løft nettopp for det arktiske
landbruket. Lars Peder Brekk startet sin runde med meldinga nettopp i Tromsø,
og i den forbindelse kom han også på gårdsbesøk til meg. Dette ga meg ikke bare
ei fin mulighet til å diskutere de utfordringene som Tromslandbruket står ovenfor, men også løsninger. Så det er med en smule optimisme jeg ser frem til vårens jordbruksoppgjør.
Til slutt vil jeg få takke for et godt samarbeid med både styret og fylkeskontoret.
Asgeir S
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3. Fylkesstyret i Troms Bondelag 2010

Leder

Styremedlem

Nestleder

Asgeir Slåttnes
Slåttnes

Tove Hanssen
Moan

Svein Olav

9100 Kvaløysletta
Tlf: 77 69 60 77

Thomassen
Nordstraumen

Mobil: 90 59 34 65

9162 Sørstraumen
Tlf: 77 76 84 33

slattnes@frisurf.no

Mobil: 95 2 9 819

9470 Gratangen
Tlf: 77 02 06 65
Mobil: 41 67 74 30
tovehan3@start.no

svein.thomassen@kraftlaget.no

Styremedlem

Styremedlem
Bernhardt

Ranveig Kaino

Halvorsen

Andersdal

Moan 31

9027 Ramfjordbotn

9357 Tennevoll

Mobil:907 30 788

Mobil: 91 66 07 41
bernbygg@lavangen.net

ranveig.j.solheim@gmail.com

1. Vara

Styremedlem
Daniel Arne Hansen
9420 Lundenes

Brita Kjelstrup
Køhl
Hauglandveien

Tlf: 77 07 91 46

9360 Bardu

Mobil:901 91 628

Mobil: 95 06 86 38

daniel.hansen@online.no

famkohl@online.no
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4. Utvalg og representanter i 2011
4.1 Utvalg i regi av fylkeslaget
Aksjonsutvalg

Representant til referansegruppen Grønt Reiseliv, FMLA Troms

Fylkesstyret.

Brita Kjelstrup Køhl, Hauglandveien, 9360 Bardu
Vara: Ajna Nystad

4.2 Representanter
Representantskapet i Norges Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Styret i Norges Bondelag
Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 Nordlenangen
Vara til representantskapet i Norges Bondelag
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Grøntutvalget i Norges Bondelag

4.3 Valgkomité til årsmøte i Troms Bondelag
2011
1. Vidar Marvik, Nordreisa Bondelag (for årsmøtene
2010 - 2012)

2. Tone Ruback, Grytøy Bondelag (for årsmøtene 20112013)

3. Kristen Are Figenscau, Storfjord Bondelag (for årsmøtene 2012-2014)

Geir Tore Berg, Kraknes, 9302 Rossfjordstraumen

vararepresentanter for 1 år:

Styret i Troms Bygdekvinnelag
Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
Styret i Troms Utmarkslag
Bitten Hanstad, Sørdalen 9360 Bardu
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Stiftelsen Troms Landbruksselskap
Asgeir Slåttnes , Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Åse Heim
Troms Bondelags representant i HV 16
Brita Kjelstrup Køhl, Hauglandveien, 9360 Bardu

1. Inge Aspevoll, Grytøy Bondelag
2. Agnete E. Kristoffersen, Selnes Bondelag
3. Brynhild Forseth, Bardu
4.4 Årsmøteledere
2011/2012
Jens Olav Løvlid, Hansvoll, 9050 Storsteinnes
Personlig vara: Bjarne Leonhardsen, Lyngen Bondelag

Representant til styringsgruppen i prosjektet
”Leve i Naturen”

2012/2013:

Bernhard Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll

Oddvar Skogli , Skjæret, 9050 Storsteinnes

Rovviltkontakt

Personlig vara: Widar Skogan ; Balsfjord Bondelag

Bernhardt Halvorsen, Moen 31, 9357 Tennevoll

4.5 Utsendinger

Troms Landbruksfaglige senter

Årsmøte i Norges Bondelag
2010/2011 Jorunn Bekkvik Nordahl
2010/2011 Bjarne Leonhardsen

Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Landbrukets HMS-tjeneste, region Troms og
Nordre Nordland
Rannveig Kaino, Andersdal, 9027 Ramfjordbotn
L-HMS kontakt i Troms Bondelag
Rannveig Kaino, Andersdal, 9027 Ramfjordbotn
Verdiskapningsprogrammet for småskala mat
Asgeir Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Representant til prosjektgruppe: ”Rekruttering
til landbruket” Senja videregående skole

2011/2012 Rannveig Kaino
vara i nummerorden:
1. Daniel Arne Hansen
2. Bernhardt Halvorsen
3. Tove Hanssen
4. Unni Hellebø Andreassen

Ajna Nystad
Representant i styringsgruppen for prosjektet
”Verdifulle opplevelser”
Jorunn B. Nordahl, 9420 Lundenes
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Årsmøtet Troms Bygdekvinnelag i 2012
Fylkesstyret ble gitt fullmakt til å velge utsending når sted og tid for årsmøtet finner sted.
4.7 Æresmedlemmer
Helmer Torsteinsen, Tromsøysund Bondelag
Astrid Hokland, Kvæfjord Bondelag

5. Styrets arbeid
5.1 Generelt
Styret har i 2011 vært behandlet 41 saker.
Følgende styremøter har vært avholdt i 2011:
17. Januar (Fylkeshuset, Tromsø)

23. August (Skogbrukets Hus, Målselv)

15. Mars (Raddison Blu Hotel, Tromsø) 25. Oktober (Skogbrukets Hus, Målselv)
24. Mai (Raddison Blu Hotel, Tromsø)

12. Desember (Fylkeskontoret, Harstad)

Året 2011 har vært preget av diskusjoner og bekymringer rundt rekruttering og nedgang i antall bønder og produksjonen i Troms. Tines prosjekt ”Melk i Framtida” avdekket at fire av ti
melkeprodusenter vurderer å avvikle drifta innen 2015, noe som vil medføre at 25 % av den totale melkemengden i fylket vil forsvinne. Tine ønsker ut i fra det som er kommet frem i rapporten å utvikle flere prosjekter. Troms Bondelag har i forkant av utgivelsen av denne rapporten
hatt møte med Tine Meierier Nord og sagt seg villig til å bidra i arbeidsgrupper som kan se på
mulige tiltak for å øke rekruttering og beholde de eksisterende produsenter i Troms fylke.
Leve i naturen
Prosjektet er et 3-årig forvaltningsretta rovdyrprosjekt som startet høsten 2009. Målgruppene
er beitenæringene, befolkning i rovviltutsatte områder, jegere og forvaltningen inkludert kommunene i region 8. Hovedmålet er å gjennomføre målsetningene i forvaltningsplanen for store
rovvilt i region 8. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i troms, Fylkesmannen i Finnmark,
Rovviltnemda i region 8, Troms Fylkeskommune, Sametinget og Statens Landbruksforvaltning. Styringsgruppa er sammensatt av 2 representanter fra Fylkesmennene, 1 fra Fylkeskommunen, 1 fra KS, 1 fra Rovviltnnemda, 1 fra Reindriftsforvaltinga, 1 beitenæringsrepresentant
husdyr, 1 representant reindrift og 1 representant fra miljøorganisasjonene.
I 2011 har det vært noe uroligheter rundt sammensetningen i styringsgruppa. Troms og Finnmark Bondelag inviterte til et felles møte for næringa, i Tromsø 11. mai, for å diskutere videre
deltakelse i prosjektet. På bakgrunn av dette møtet ble det besluttet at begge fylkeslagene ønsker å være med videre under forutsetning at de får hver sin representant, med hver sin stemme
i styringsgruppen. Bernhard Halvorsen møter i dag som representant for Troms Bondelag, og
har også egen stemmerett.
Rovdyrtap
2011 ble en langt bedre sesong for beitenæringa sett i forhold til rovdyrtapene året før. Det ble
tatt ut en del rovdyr i forkant av beiteslepp, og dette har i stor grad påvirket tapstallene. Sju
jerv ble tatt ut i sør-Troms, og revejakta har vært ganske omfattende i deler av fylket, og dette
har helt klart vært med på å påvirke tapstallene.
Budstikkestafetten
For å synliggjøre behovet for økt norsk matproduksjon og hva landbruket bidrar med, ble det
arrangert budstikkestafett i hele landet. Stafetten ble avsluttet med stort felles opptog i Oslo
12.april , med budskap fra hele landet som ble overlevert til Stortinget.
I Troms var det to budstikker som ble sendt rundt fra lokallag til lokallag, med budskap fra
landbruket i fylket. Det var også ønskelig at bondelaget skaffet seg alliansepartnere utenfor
næringa, og her var det mange personer som ønsket å uttrykke sin støtte.
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Rannveig Kaino, Ellinor Sanden Jensen og Jim Henrik
Slåttnes på Tromsø Rådhus, der
varaordføreren skriver sitt støttehilsen til Bondelagets aksjon.

Ordfører i Skånland ,
Svein Berg sammen med
lokallagsleder Osvald
Rafaelsen i Skånland og
Gratangen Bondelag

Morten Fredriksen, leder i Nordreisa Bondelag får underskrever
budstikkedokumentet av Jørn
Hoel, under deres arrangement
på Bios cafè.

Aksjonsdagen i Oslo

Bilder fra markeringen i Oslo 12. april 2011.
Flere bilder kan sees på http://www.bondelaget.no/troms/troms-bondelags
-allianser-var-paa-plass-paa-aksjonsdagen-article60769-189.html
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Nordreisa Bondelag arrangerte minikonsert med Jørn Hoel for å markere støtten til landbruket
og norsk matproduksjon. Andre markeringer i fylket som bør nevnes er Balsfjord og Malangen
Bondelags arrangement på Malangen Brygge der det var et variert program med kulturelle
innslag. Alle lokallag i hele fylket gjorde en god innsats under aksjonen, og mange kreative ideer både til markeringer og videresending av budstikka fikk god respons og medieomtale.
Avlinger 2011
I Troms ble det i 2011 en sommer med gode temperaturer og jevn nedbør, noe som resulterte i
gode avlinger over hele fylket. Dette ble ekstra godt mottatt i år, etter krisesommeren i 2010.
Tidlig førsteslått, stor avling og god kvalitet preget grasavlingene i store deler av fylket. Når det
gjelder potetavlingene i Troms, ble det en kjempesesong med jevn knollfordeling og god matkvalitet.

Optimisme i landbruket

Avisutklipp fra Nordlys 7. juli 20111

- Det er en helt annen optimisme i landbruket i Troms når høsteforhold og avlinger er bra. Samtidig er det dessverre mange som
slutter, og det er mange som har tenkt til å legge ned de kommende årene. Vi får håpe det er mange som holder ut, avlingene
og forholdene er veldig bra nå, sier Slåttnes.
Selv om det er god stemning i landbruket denne sesongen, er det
langsiktige trender generelt i Troms hvor man har slitt med nedgang. Landbruket i Troms fikk et hardt trøkk med avlingssituasjonen som var i fjor. Det er viktig å ta tak i de bekymringsfulle
sidene ved landbruket i Troms. Vi må jobbe for å ivareta satsing
og ta vare på basiskunnskapen når for dyrking av jorda, og jordkultur, sier Finnes.
Nationens nettutgave 22.07.11

5.2 Internasjonalt arbeid
WTO legger premisser for utformingen av norsk landbrukspolitikk i årene fremover. WTOs reformprosess for landbruket innebærer reduksjon i tollsatser og støtte.
Høyt generelt kostnadsnivå og vanskelige produksjonsforhold i Norge nødvendiggjør beskyttelse av
landbruk og deler av næringsmiddelindustrien.
Det ble startet nye landbruksforhandlinger i WTO 17. januar 2011, med ambisjoner om ny avtale til påske. Men møtene ble gjennomført uten at det ble enighet i forhandlingene. Enkelte utviklingsland mener at i-landene ikke gir nok på landbruk , dermed ble det liten bevegelse i forhandlingene i denne runden.
Troms Bondelag var under studieturen til Sveits på det norske WTO-kontoret i Geneve og fikk en orientering rundt fremgangen i forhandlingene. Forslaget som da lå på bordet ville gi store konsekvenser for
det norske landbruket gjennom et svekket tollvern og kutt i produksjonsrelatert støtte. Nå var det
uenighet om tollsatser industri som fastlåste forhandlingene for godt dette året og planene om ferdigstilte forhandlinger i løpet av 2011 ble ikke realisert.
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5.3 Nettverksbygging og påvirkning
Troms Bondelag har hatt som mål å oppnå tettere kontakt med forvaltning og politikere.
Fylkeslaget har fått et godt samarbeid med Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i
Troms og enkelte politikere både lokalt, på fylkesnivå og med stortingspolitikere.
5.3.1 Representasjon 2011
Fylkeslaget har deltatt på følgende møter og aktiviteter i 2010:
Dato:

Formål og representant:

11.01.11

Fremlegging av bygdeforskrapport, Tromsø. Svein Olav Thomassen, Asgeir
Slåttnes og Unni Hellebø Andreassen.

13.01.11

Møte med Sametinget, Svein Olav Thomassen, Asgeir Slåttnes og Unni Hellebø
Andreassen

20.-21.01.11

Temakonferansen Lillestrøm, Asgeir Slåttnes

07. -08.02.11

Landbrukspolitisk kurs, Oslo, Svein Olav Thomassen

14. -15.02.11

Tenkeloft Alta: Nordnorsk Landbruksråd Svein Olav Thomassen, Asgeir Slåttnes,
Bjarne Leonhardsen, Jorunn B. Nordahl, Daniel Arne Hansen, Unni Hellebø
Andreassen, Anita Skånhaug og Ajna Nystad

23.02.11

BU-strategimøte , Tromsø. Svein Olav Thomassen, Asgeir Slåttnes og Unni Hellebø Andreassen.

02.03.12

Gjerdekonfliktmøte, Tranøy kommune. Ajna Nystad

10.03.11

Møte med de nordnorske stortingsrepresentantene i regi av NNL, Asgeir Slåttnes
og Ajna Nystad

23.-24.03.11

Representantskapsmøte NB, Asgeir Slåttnes og Unni Hellebø Andreassen

05.04.12

Regionmøte Tine. Asgeir Slåttnes

07.04.11

Rullering forvaltningsplan for rovvilt, Tromsø Svein Olav Thomassen
Representantskapsmøte i Norges Bondelag, Asgeir Slåttnes og Unni H. Andreassen

12.04.11

Aksjonsdag i Oslo: lokallag, styret og administrasjonen deltok

04.05.11

Møte om beitenekt, Nordreisa Svein Olav Thomassen

27.05.11

Møte om Beitenekt, Årstein, Unni H. Andreassen, Bernhardt Halvorsen, Tove
Hanssen og Ajna Nystad

07.06.11

Representantskapsmøte NB, Asgeir Slåttnes og Unni Hellebø Andreassen

8.-9.06.11

Årsmøte NB: Asgeir Slåttnes ,Daniel Arne Hansen, Rannveig Kaino, Jorunn
Bekkvik Nordahl og Unni Hellebø Andreassen.
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25.-25.06.11

Balsfjordmesssa, Anita Skånhaug, Tove Hansen, Asgeir Slåttnes, Rannveig Kaino.

05.-09.09.11

Ledermøte/studietur til Sveits: lokallagsledere, unge bønder, styret og administrasjonen deltok.

22.-23.09.11

Ledermøte NB Unni Hellebø Andreassen og Asgeir Slåttnes

19.10.11

Møte angående svineproduksjonen i Troms, Andslimoen, Asgeir Slåttnes

28.10.11

Møte med Tine: ”Melk i Troms”, Svein Olav Thomassen, Asgeir Slåttnes og Unni
Hellebø Andreassen.

01-02.11.11

Inn på Tunet-seminar, Tromsø, Ajna Nystad

05.11.11

Utdanningsmesse sør-Troms, Ajna Nystad

28.-30.11.11

Hurtigrutekonferanse Bioforsk og Tenkeloftet i Tromsø: Nordnorsk Landbruksråd, Svein Olav Thomassen, Asgeir Slåttnes og Ajna Nystad

05.12.11

Møte med Sametinget og Rovviltnemda , Svein Olav Thomassen, Bernhard Halvorsen og Unni Hellebø Andreassen

05.12.11

Presentasjon av landbruksmeldinga ved landbruksministeren, Tromsø. Asgeir
Slåttnes, Svein Olav Thomassen, Bernhard Halvorsen, Brita Kjelstrup Køhl, Unni
Hellebø Andreassen og Ajna Nystad
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5.3.2 Høringssaker og uttalelser
Fylkeslaget har i løpet av 2011 behandlet følgende høringssaker/ avgitt følgende uttalelser:
♦

Fornyingsutvalget i Norges Bondelag ”På hugget”

♦

Kvoteordning på melk

♦

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun

♦

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Uttalelse fra Troms Bondelag foran jordbruksforhandlingene 2011
Vedtatt i styret 20.mars 2011
Innspillet fra Troms Bondelag baserer seg på innsendte innspill fra 9 av 22 lokallag, samt innspill
fra Allskog BA, Gartnerhallen Nord, Tine MN, FK Agri, Norsvin Troms, Troms Fjørfelag og Nordnorsk Landbruksråd.
Troms Bondelag har tidlig i år vært i kontakt med og gitt innspill til Troms Fylkeskommune og
Sametinget. Dette var før ordinær runde hos lokallagene.
1:Hovedprioriteringer:
Situasjonen for landbruket i Troms er svært sårbar. Det legges fortsatt ned bruk i hurtig tempo.
Troms Bondelag mener at det også for 2011 er viktig å prioritere den grovfôrbaserte produksjon i
nord. Melkeproduksjon sammen med produksjon av kjøtt spesielt sau/lam er bærebjelken i landbruket i Troms. Samtidig må man sikre svineproduksjonen i Troms, denne er nødvendig for å
kunne opprettholde slakteristrukturen i Troms.

Troms Bondelag vil i 2011 prioritere følgende:
1: Direkte inntektsgivende ordninger.
2: Investeringstilskudd
3: Velferdsordninger

Generelt:
En viktig del av oppgjøret blir å heve optimismen i landbruket. Det betyr at kravet må være av
en slik karakter at den gir inntektsvirkning på alle typer bruk. Dette er særdeles viktig for å få
til en nødvendig rekruttering til næringa og for å unngå at infrastrukturen blir slik at enkelte
deler av fylket blir tømt for landbruk.
Vekstsesongen 2010 i Troms har bydd på mange store problemer og utfordringer.
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De klimatiske forholdene viser igjen at bønder i Troms driver under arktiske forhold. Det har i
fylket vårt vært store overvintringsskader og en enorm avlingssvikt. Det har kommet inn
henholdsvis 289-og 500 søknader om erstatning på overvintringsskader og avlingssvikt.
Troms Bondelag mener tiden nå er inne for å få festet det arktiske begrepet til drifta
i fylket.
2og3:
Tilskuddsordninger må fullt ut kompensere for ulempene jordbruket i distriktene
har.
Inntekt:
Troms Bondelag frykter fremtidig kostnadsøkning, og mener at økningen må kompenseres
fullt ut. I neste omgang må den generelle inntekten til bøndene økes.
Det må på plass mer midler til tilskuddsordninger som har direkte inntektsvirkning.

Troms Bondelag mener at mange utfordringer løses om vi får på plass en økning i bondens
inntekt. Dette vil gjenspeile seg i rekruttering til næringa, mulighetene for investeringer,
nybygging, vedlikehold og ikke minst som økt muligheter til å benytte seg av velferd som er
nødvendig ved sjukdom, ferie og fritid.
Overvintringsskader:
På bakgrunn av store overvintringsskader fikk vi sett at erstatningsordningene for denne type
skader ikke er godt nok tilrettelagt for Nord-Norge. De aller fleste plasser i Troms høster man
jordene en gang per sesong. Dette vil i praksis si at en bonde i Troms må høste større
areal(ofte det dobbelte) for å kunne produsere like mye fôr som en gårdbruker som driver
under bedre klimatiske forhold.
Tilgangen til jord er også en utfordring for tromsbonden, det er veldig få som har mer jord
enn det de akkurat har behov for. Store avstander og problemer rundt leiejord er ofte en årsak
til dette.
Erstatningsordningene for overvintringsskader trer først i kraft når en har skader på mer enn
20 % av arealet og dette er reparert. For en bonde lenger sør i landet, vil ordningen slå dobbelt
så fort inn som for en bonde i Troms. En bonde i Troms må derfor dekke mer av kostnadene
selv.
Et argument Troms Bondelag har blitt møtt med er at arealtilskuddet i nord er større enn i sør.
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Dette er korrekt, men dette arealtilskuddet rettferdiggjør ikke den ubalansen som erstatningen
i overvintringsskadene utgjør. Man har høyere arealtilskudd for og kompensere den
merutgiften det er å dyrke fôr i nord. Dette gjelder blant annet merutgifter til frakt av frø og
mindre avlinger per dekar på grunn av klima.
Troms Bondelag mener at denne ordningen må endres og at det må på plass en ordning som
ivaretar de nordnorske bøndene på lik linje med de andre bøndene i Norge.
Troms Bondelag foreslår å halvere egenandelsprosenten for bønder i nord, fra 20
til 10 % egenandel.
Avlingssvikt:
Erfaringer fra i år viser ordningen på 2kr fôrenheten ikke er god nok. I år fikk vi forhandlet
frem 4kr/Fem, men dette ble også i knappeste laget. Egenandelen på avlingssvikt er for høy i
Troms.
Troms Bondelag foreslår at egenandelen halveres til 15 %, og på grunn av store
fôrkostnader ser vi at det er nødvendig med at 4kr/FEm blir en permanent ordning.
Når man har store avlingsskader slik som i Troms i år, bør dette utløyse andre midler enn midlene over jordbruksavtalen.
Maksbeløpet på avlingskadeerstatningen bør økes til 700 000kr per vekstgruppe.

Foto: Svein Olav Thomassen

Side 15

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

Soneinndeling:
Troms Bondelag ønsker å se på inndelingen av sonene for arealtilskudd. På bakgrunn av
klimatiske og økonomiske endringer i Troms ser vi det nødvendig å se på inndelingen av
sonene på nytt. Troms har de siste årene hatt negativ utvikling innen landbruk og næringen
har blitt svært sårbar. Året i år med de store utfordringene har igjen vist hvor sårbare vi er i
nord. Tromsbøndene er ikke i stand til å takle de store økonomiske utfordringene som året
2010 har gitt.
Troms Bondelag mener at å endre soneinndelingen vil være et av de tiltak som skal til for og
få landbruket i Troms opp på et mer robust nivå.
Troms Bondelag foreslår at sone 7 utvides til å gjelde hele Troms og ikke bare de
nordligste kommunene.

Grensene på melkesoner i Troms har tidligere blitt satt på bakgrunn av gamle grenser for
meierier. Dette gjør at kun deler av Nord-Troms er i sone I og resten er i sone G og H. Disse
sonene er i dag ikke lenger naturlig å beholde. Landbruket i Troms sliter som nevnt tidligere,
med dårlig økonomi og klimatiske utfordringer. Vi i Troms har allikevel store muligheter til å
være med å produsere mat i fremtiden også. Et av regjeringens tidligere mål har vært å ha
matproduksjon over hele landet. Troms bør ta sin del av ansvaret for den norske
matproduksjonen.

Troms Bondelag foreslår at et av tiltakene for å styrke landbruket i Troms er å flytte
hele Troms inn i sone I og ta vekk sone H. Dette vil igjen være naturlig med hensyn
til
vekstforhold og klimatiske forhold. Vi mener også at kjøtt må flyttes inn i sone 5.
Distriktstilskuddene i Troms må økes!
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Fraktordningene:
Det bør etableres en avgiftsordning for å finansiere innfrakt av kjøtt slik det gjøres for melk

5: Investeringsvirkemidler:
- Investeringstilskuddet bør ligge som i dag på 30 %.
- Investeringsmidlene bør ikke hentes fra jordbruksavtalemidlene.
- Det må på plass tilstrekkelig med investeringsmidler. Det er skrikende behov for
restaurering og oppgradering av eksisterende fjøs, samtidig som at det er store behov
for nybygging. Dette er også et av de viktigste virkemidlene vi har for rekruttering til
næringa.
- Vilkår for investeringer må bedres gjennom bedre tilskuddsordninger og bedre
lånevilkår. Dette er spesielt for Troms og resten av Nord-Norge i og med at
byggekostnadene er så høye.
- Troms Bondelag ønsker å beholde dagens ordning, men det må legges mer penger i
potten.

6. Miljø og Økologisk landbruk:
- Troms Bondelag mener det bør brukes midler som stimulerer til økt bruk av
utmarksbeite, dette vil gi en naturlig satsing på kulturlandskap.
- Det er positivt at Norges Bondelag har som mål at landbruket skal være fossiltfritt
innen 2030, men det bør ikke brukes jordbruksavtalemidler til å nå dette mål. Dette
bør hentes over Miljøverndepartementet. Dette gjelder også ulike klimatiltak.
- Troms Bondelag ønsker at Norges Bondelag prioriterer inntekter til alle gjennom for
eksempel arealtilskudd fremfor å øke midlene til RMP
- Troms Bondelag mener at det er rett å overlate til markedsaktører for å nå regjeringens
mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020.
- Vi mener det fortsatt er for dårlig økonomi i økologisk landbruk til at flere velger å
legge om.
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7: Velferdsordninger:
- Troms Bondelag mener at innekten må prioriteres fremfor velferdsordninger.
- I Troms har vi relativt mange bruk som henter inntekt utenfor gårdsdrifta, vi mener
derfor det er viktig at deltidsbønder får like rettigheter som heltidsbønder ved at
tilskuddet til avløsning ved sjukdom ikke avkortes for inntekt utenom bruket.
- Tidligpensjonistene må få justert satsene med konsumprisindeksen.
- Avløsertilskuddet må økes. Dette for å kompensere for lønnsvekst samt og øke status.
Avløsere har i dag i mange tilfeller stort ansvar og lønna må heves deretter.
8: Korn og kraftfôr:
- Det må til en prisnedskriving av kraftfôr. Kraftfôrkostnadene for alle produksjoner har
drevet opp utgiftsnivået i landbruket mer enn forventet. Det er derfor nødvendig å øke
prisnedskrivingstilskuddet. Prisnedskriving på korn er det mest effektive en kan gjøre
for både å gi kornbøndene nødvendig løft og dempe kostnadene i
husdyrproduksjonene.
- Stedsfraktilskudd kraftfôr. Troms og Finnmark har de høyeste fraktkostnadene. Det
må til mer penger til stedsfraktilskudd.
- Økning i stedsfrakttilskuddet, 50 mill kr
- Økning i kornøkonomien må ikke belastes kraftfôrbrukene.
- Importvernet for korn må praktiseres slik at prisen på importkorn ligger opp mot
prisen på norsk korn
9. Melk:
Melkeproduksjonen i Troms står i fare for å bli sterkt redusert. Det registreres redusert
omfang av utbygging og modernisering, samtidig som at mange avvikler. Bare i Troms er
behovet for investeringer beregnet til ca 300 båsplasser (tall hentet fra Tine MN), mens vi har
omtrent 30 % av behovet.
Målprisen på melk må økes. Økonomien i produksjonen må gis et løft gjennom et betydelig
høyere prisuttak og nødvendige budsjettmidler. Bunnlinja må bedres betraktelig gjennom
bedre rammevilkår. En må gjennom jordbruksavtalen styrke økonomien i melkeproduksjonen
ved høyere distriktstilskudd.
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Troms Bondelag forventer at melkekvoteordninga fortsatt skal være en del av
jordbruksavtalen. Kvoteordninga for melk er et meget viktig distriktspolitisk virkemiddel.

Samdriftene står for omtrent 30 % av melkemengden i TINE. For å sikre mangfold og
rekruttering i melkeproduksjonen, er det viktig at samdrifter gis rammevilkår slik at de
fremstår som et aktuelt alternativ.

For geitmelkproduksjonen i landsdelen er omstillingsbehovet spesielt påtrengende. Man
registrerer at enkelte miljø er i ferd med å falle sammen. Det må utvikles effektive
bygningsløsninger samt bedre investerings- og finansieringsløsninger. Det må også gis
muligheter for nyetableringer.

- Troms Bondelag foreslår at det settes av midler i jordbruksavtalen til et pilotprosjekt
for sykdomssanering for sau og geit der det er beiteblanding i Nord-Norge.
- Midlene til friskere geit må opprettholdes slik at arbeidet kan fortsette i samme takt
som nå.
- Avløsertilskudd i forbindelse med sanering må opprettholdes når det ikke er
melkegeiter ved årsskifte
- Økonomien i geitmelkproduksjonen må styrkes. Troms Bondelag foreslår at
grunntilskuddet økes med 40 øre per liter, og at utmarksbeitetilskuddet økes med 20 kr
per dyr.

10: Kjøtt og egg
Svin:
Situasjonen for svineholdet i Troms er fremdeles krevende. Miljøet er lite og selv små
avskallinger virker destruktivt på produsentmiljøet. Vi er nødt til å opprettholde volumet av
svineproduksjonen for å kunne beholde våre slakterier i landsdelen.
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- Troms Bondelag ønsker å opprettholde og øke distriktstilskudd på gris. Dette bør
rettes opp etter fjoråret, da vi fikk melding om at distriktstilskuddet på gris skulle økes
og at dette var kommet med, men når forhandlingene var ferdige, viste resultatet det
motsatte. Distriktstilskuddet på gris økes med 20 øre.
- Vi mener strukturtilskuddet per purke (opp til 35 purker) må økes. Dette for å styrke
økonomien i de mindre besetningene.

Egg:
Målprisen på egg må økes for å imøtekomme økte kostnader til kraftfôr, generell prisøkning samt
kostnadsøkning til varemottakene.
Distriktstilskuddet på egg må i Troms økes med 15 øre per kg til 1,20 pr kg egg.
Med balanse i eggproduksjonen fra 2012 i nye eller oppgraderte hus tilpasset konsesjonsgrensen,
mener Troms Bondelag at det er viktig at konsesjonsgrensen ikke endres. Dette vil i verste fall
kunne føre til ukontrollerte utvidelser. Resultatet vil bli overproduksjon og svekking av hele
næringa.

11: Frukt og grønt:
I Nord-Norge er det bare tre moderne pakkeri igjen. Disse er lokalisert i Grane på Helgeland, Narvik og Finnsnes. Innfraktkostnadene til pakkeriene er stor, opptil 90øre per kg som dekkes av
produsenten. Grossisten betaler frakt fra pakkeri til grossist. Dette gjør at produsentene i NordNorge har opptil 70 øre mer i fraktutgifter enn andre på potet som omsettes i Nord-Norge. Dette
utgjør en relativ stor andel av omsetningsverdien på potet. Dett igjen gjør det vanskelig å drive
potetproduksjon i store deler av Nord-Norge. Dette gjelder også grønnsaker. Dette forholdet har
bidratt til stor nedgang i potet- og grøntproduksjonen i Nord-Norge bortsett området rundt
pakkeriet i Troms. Dette igjen gjør at man ikke oppnår målsetninga om produksjon over hele landet. Troms Bondelag mener at følgende punkt må til for å opprettholde og kunne øke grønnsakog potetproduksjonen i Troms:
♦

Det må bevilges tilskudd over jordbruksavtalen til å dekke deler av produsentenes
innfraktkostnader på potet og grønnsaker til pakkeri i Troms.

♦

Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge utvides til også å gjelde grønnsaker
levert til godkjente omsetningsledd (gulrot, kålrot og hodekål)

♦

Distriktstilskuddet for potetproduksjonen i Nord-Norge heves med 0,15kr

♦

Distrikts- og kvalitetstilskudd for grøntproduksjonen i Troms økes med 15 %.
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12: Annet
Rekruttering:
Troms Bondelag registrerer at mange gårder overtas, men at mange gir opp 5- 10 år etter
overtakelse. Vi ser på det som et problem at mange nyetablerte forsvinner fort ut av næringa
igjen.
Gode økonomiske rammebetingelser er det viktigste virkemiddelet for å sikre fremtidig
rekruttering til næringa og for å kunne beholde folk i næringa.
Inn på tunet:
♦

Troms Bondelag synes det er viktig å stimulere til å bruke alle gårdens ressurser.

♦

Denne satsingen må komme i tillegg til matproduksjon.

Skog og bioenergi:
Fremtidsskogen må sikres. Med dagens aktivitets- og investeringsnivå bygges skogressursene
ned. Skogeierens vilje til å foreta de langsiktige investeringene i skogen er tydelig svekket.
Reduksjonen i tilskuddene til skogkulturtiltak virker begrensende på aktiviteten og
investeringene. Den totale tilskuddspotten må bli større og spesielt gjelder dette for
skogkultur. Dersom flistilskuddet og midler til Innovasjon blir tatt fra LUF vil denne
problematikken forsterkes.
Den hogstmodne skogen vil de nærmeste tiårene i stor grad finnes på de små
skogeiendommene. Dette medfører store utfordringer for å kunne sikre industrien mer lokalt
virke, samt å øke produksjonen av bioenergi. Det er behov for virkemidler som motiverer
skogeieren til å ta beslutninger som er i tråd med de politiske ambisjoner som er synliggjort.
♦

Troms Bondelag mener det må innføres et skattemessig skogbruksfradrag på
skogbruksinntekten.

♦

Utvikle ordninger som kan stimulere til samarbeid (mindre smådrift, mer stordrift),
herunder høgere tilskuddsats ved eiendomsoverbyggende samarbeid.

♦

En må videreføre støtteordningene gjennom bioenergiprogrammet til Innovasjon
Norge. Den nye flisstøtteordningen må også videreføres og justeres.
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Rovdyr:
I Troms har vi områder som regnes for å være Nord-Europas beste utmarksbeiter. Disse
beitene har vært brukt i alle år, men i dag er mange av disse ikke lenger i bruk. Vi har fått en
situasjon hvor deler av Troms er ekskludert for å drive beitenæring, på grunn av rovdyrplager.
Dette er dessverre også tilfellet i B-soner, hvor beitedyr skal gå foran rovdyrene. På sikt vil
dette kunne påvirke både klima, kulturlandskap og bosetting i negativ retning. Det er også i
enkelte kommuner i Sør- Troms varslet beitenekt fra Mattilsynet for sesongen 2011, dette i et
B- område (hvor beitedyr skal gå foran rovdyr). Dette vil få store og uheldige konsekvenser
sauenæringa i Troms og vi frykter flere nedleggelser på grunn av rovdyr.

- Troms Bondelag mener at rovdyrbestanden må holdes nede på vedtatte
bestandsmål. Det bør settes i gang et arbeid for å evaluere bestandsmålene for å
se om disse er forenelig med et aktivt beitebruk.
- Rovdyr som befinner seg i B-soner bør kunne tas ut uten forutgående søknad,
men med meldeplikt i ettertid.
- Uttak av rovdyr generelt må bli så effektivt at man holder rovdyrene nede på
vedtatte bestandsmål. Et tiltak som vil kunne avhjelpe problematikken rundt
jerv, er å utvide jaktsesongen.

Ved forhandlingene:
Troms Bondelag mener at terskelen for å ta et brudd har vært for høy de siste årene. Vi bør ta
et brudd når utsiktene til en stor nok forhandlingsgevinst ikke er tilstede
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5.3.3 Presse og media
Året i år har ikke gitt like mye spalteplass som fjoråret, men noen sider har det vært. Større variasjon i 2011 når man ser på innholdet, men det som preget nyhetsbildet har også vært en del avisinnlegg om rovdyrsituasjonen i Troms. Vi håper å kunne utvikle dette og bruke det for å nå ut
med våre budskap i fremtiden. Dette er et kontinuerlig arbeid, og veldig viktig for Troms Bondelag. Vi prøver å oppdatere vår hjemmeside ukentlig., men er avhengig av at lokallag melder inn
nyheter fra sine lag . Det er dette kollegaer rundt om i fylket er interessert i , og som lokalaviser
bygger på som utgangspunkt for å skrive saker.
Under kan dere se utklipp fra aviser i 2011.
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5.4 Arrangementer
5.4.1 Årsmøte 2011
Årsmøtet i Troms Bondelag 2010 ble holdt 16.og 17.mars på Raddison Blu Hotel Tromsø. Det var
som vanlig invitert gjester fra samarbeidende organisasjoner, offentlig forvaltning og politiske
miljøer til årsmøtet.
Ved navneopprop var det 27 utsendinger fra de lokale bondelag og bygdevkvinnelag til stede. Fra
Norges Bondelag møtte Nils T. Bjørke.

Fylkesleder Asgeir Slåttnes og leder i Norges
Bondelag, Nils T. Bjørke på talerstolen under
årsmøtet.

Vedtatte arbeidsplanen for Troms Bondelag 2010-2011:
- Politisk påvirkning og nettverksbygging
- Landbruksmessa i Balsfjord (juni 2011)
- Medlemskontakt og verving
- Brannsikkerhetsdag i lag med Gjensidige høst 2011
- Studietur til Sveits uke 36
- Grunneierrettigheter
- Rovvilt
Innkomne saker
Budstikkestafetten
Studietur til Sveits 2011
Åpen Gård
Sakene ble tatt til orientering.
Valg:
Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt til leder for 1.år
Bernhar dt Halvorsen og Tove Hanssen ble valgt til styremedlemmer for 2 år.
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Resolusjoner fra årsmøtet Troms Bondelag 2011
Rovviltforvaltning til å leve med.
Mattilsynet truer med beitenekt i deler av Sør-Troms, til tross for at dette er B-områder hvor beitedyr skal
gå foran rovdyr. De enorme tap av beitedyr er en stor belastning for bonden. Årsmøtet til Troms Bondelag
krever at man får satt i gang tiltak før beitesesongen 2011, som gjør beitenekt overflødig.
Troms Bondelag krever at rovdyr i B-sonene skal tas ut umiddelbart med kun meldeplikt i ettertid.

Årsmøtet krever at en i region 8 får rovdyrantallet ned på vedtatte bestandsmål. Dette er nødvendig for å
beholde beitedyr i utmarka.

Ny landbruks- og matmelding
Årsmøtet krever følgende inn i ny landbruks - og matmelding:
♦

Begrepet Arktisk landbruk må defineres og få sin plass i meldinga!

♦

Landbruksmeldinga må inneholde forpliktende formuleringer for å sikre rekruttering og fremtidstro i det arktiske landbruket.

♦

Det må inn et konkret inntektsmål for å oppnå et bærekraftig arktisk landbruk.

Løft for tromslandbruket
I Troms legges det ned dobbelt så mange gårdsbruk som ellers i landet. Det siste året har gitt oss store utfordringer, med grovfôrmangel og store tap til rovdyr. Krisen i 2010 har gitt en økt forståelse for at
tromslandbruket er sårbart. Årsmøtet krever at det settes inn ekstra virkemidler som vil sikre og øke matproduksjonen i Troms.
Ny stortingsmelding for landbruket må sikre rammene for fremtidig matproduksjon.
Utviklingen i primærlandbruket i Troms er preget av at mange produsenter velger å gå ut av næringa.
Svak lønnsomhet er en av de viktigste faktorene for å forklare den negative utviklingen. Når inntektsnivået
er lavt vil dette virke sterkt inn på mulighet for å investere i nytt driftsapparat. Inntektsnivået virker videre inn på mulighet for å ta ut ferie og fritid. Mange signaliserer at mulighet til å følge opp egne barn både
til daglig og i form av ferie har stor betydning. Dagens samfunn er preget av en sterk velstandsutvikling og
økt kjøpekraft i befolkningen generelt. Når landbruket som næring er preget av svak lønnsomhet vil dette
resultere i lav status sammenlignet med lønnet arbeid.
Norsk landbrukspolitikk har de siste 10 årene fokusert på hensynet til forbruker og utvikling av tilleggsnæring knyttet til det tradisjonelle landbruket. Vi mener nå at hensynet til kvalitet og matvaretrygghet er
svært godt ivaretatt. Norsk landbruk har vært gjennom en rivende effektivisering og innføring av et kvalitetssikringssystem dokumenterer produksjonsprosessen og sikrer miljøet.
I kommende stortingsmelding må fokus rettes mot vår tradisjonelle matproduksjon.
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5.4.2 Ledermøte 2011
Ledermøtet 2011 ble arrangert i kombinasjon med studieturen til Sveits. Bakgrunnen for turen
var et om å arrangere en motivasjonstur for bønder, forvaltning og naturbruksskolene i fylket.
Da vi besøkte aktivitetsgården Highland Gurten var det satt av tid til ledermøtet med temaet
overordnet kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag. Guro Bjørnstad, rådgiver ved kommunikasjonsavdelingen i NB, innledet om kommunikasjon som virkemiddel for å oppnå resultater. Det ble også gjennomført gruppeoppgaver med temaet kommunikasjon og organisering
innad i Bondelaget, og resultatene av arbeidet ble lagt frem for de andre gruppene.

Det ble servert mye god mat,
med godt tilbehør. Alt lokalprodusert

Ledermøtet ble avholdt på
låven på gården

Se vedlagt rapport for mer informasjon om studieturen.

Bjarne gjennomgår oversettelsene fra norsk, til tysk og
fransk. Her ble det oppdaget
mange feil, men god stemning
blant deltakerne og mye latter
rundt bordene!

5.4.3 Regionmøter 2011
Følgende regionmøter ble avholdt i 2011:
Skånland

27.januar

Tromsø

26. januar

Målselv

26. januar

Nordreisa

27.januar

Regionmøtene 2011 ble avholdt på fire ulike plasser i Troms. Det er alltid ønskelig å arrangere flere møter, men vi prøver å rullere på plassene slik at vi kan nå de fleste medlemmene. Temaet for møtene
jordbruksforhandligene og landbruks-og matmeldinga som var under utarbeidelse. I tillegg hadde vi en
bolk som omhandlet budstikkestafetten, som var en del av årets aksjon. Se sak på side 8 og 9.

Side 26

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

Side 27

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

5.5.5 Samarbeidet med Gjensidige forsikring
Forsikring er et viktig arbeidsfelt i Norges Bondelag da ordningene skal sikre store verdier for våre medlemmer. I tillegg til å sikre verdier skal samarbeidet også gi uttelling i form av rabatter på de enkelte forsikringsordningene. Samarbeidet med Gjensidige forsikring er organisert gjennom en samarbeidsavtale på
sentralt nivå. Avtalen beskriver også samarbeidet på regionalt nivå.
Troms Bondelag, Troms bygdekvinnelag og Gjensidige Forsikring delte stand på Balsfjordmessa 2011.
Standen var godt besøkt og fylkesleder, Asgeir Slåttnes og styrerepresentantene Ranveig Kaino, Bernhardt
Halvorsen, Tove Hanssen fra fylkesstyret hadde det travelt med å orientere om bondelaget.
Troms Bondelag og Gjensidige har også påbegynt et samarbeid om å arrangere en brannsikkerhetsdag, lokalisert på Norges Brannskole i Tjeldsund. Denne vil bli gjennomført høsten 2012.
Gjensidige var også representert som gjest på årsmøtet i Troms Bondelag

5·5.6 Samarbeidet med Landbrukets HMS-tjeneste
Troms Bondelag samarbeider med Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) i Troms først og fremst gjennom
kontakt med de enkelte LHMS-instruktørene.
Halle Arnes, som er distriktsleder for Nordland, Troms og Finnmark var tilstede på styrmøtet i Troms Bondelag i mai, for å orientere om arbeidet i LHMS. Deres viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Virkemiddelet er å
drive en landsomfattende forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste (bedriftshelsetjeneste) i samarbeid med regionale bedriftshelsetjenester. I tillegg tilbys krisebistand og andre enkelttjenester til medlemmer og andre. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av
medlemskap. Kurset ”Praktisk HMS-arbeid” er utpekt som hovedsatsning for hele næringa .
Halle Arnes fra LHMS tilstede på styremøte i Tromsø 24. mai 2011. Bernhardt
Halvorsen og Daniel Arne Hansen sees til
venstre i bildet.

5.5.7 Verdifulle opplevelser
Prosjektet som ble dannet for å utvikle det regionale reiselivet, er nå avsluttet. Prosjektrapporten
ble lagt frem 30.11.11 . Det viktigste resultatet i prosjektet er at nye grunneiere har blitt inspirert og
startet ny virksomhet innen naturbasert reiseliv, som bare kan vokse i bygdene. Prosjektet tok sokte på å gi grunneiere informasjon om muligheter i markedet for deres produktmuligheter. Utnyttelse av gårdens ressurser til reiselivsproduksjon gir muligheter for gården og lokalmiljøene. For
de som vil vite mer, ligger sluttrapporten på fylkeskontoret, og kan lånes der.
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TROMS BONDELAG
Regnskap 2011
Salgsinntekter
Annonser
Kursavg. Studietur

Budsjett 2011

Regnskap 2010

-8 800,00
-143 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-32 282,25
-184 182,25

0,00
0,00

0,00
0,00

-242 080,34
-11 065,20

0,00
0,00

0,00
0,00

-8 800,00
-426 372,00
-361 435,00
-1 049 752,54
-1 233 934,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

580,00
580,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 000,00

13 044,00

12 000,00

322,00

0,00

0,00

Møtegodtgjørelse/
daggodtgj.

117 700,00

86 271,40

21 000,00

Fast godtgj.honorar
till.valgt
Arbeidsgiveravgift

110 000,00
23 662,12

108 700,00
8 626,40

105 000,00
19 458,00

Andre personalkostnader
Sum Lønnskostnader

-697,40
262 986,72

0,00
216 641,80

258,00
157 716,00

Andre avgiftsfrie inntekter
Sum Salgsinntekter
Andre inntekter
Tilskudd studietur
Overført fra forrige år
Egenandel lokallag, årsmøte
Rammetilskudd NB
Diverse tilskudd NB
Sum Andre inntekter
Sum Inntekter
Varekostnad
Innkjøp av varer avg.fri
Sum Varekostnad
Lønnskostnader
Telefongodtgj. tillitsv.
Bompenger/Trekkpl.reiser
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Driftskostnader
Revisjons-og regnskapshonorar

15 129,38

0,00

0,00

Andre fremmede tjenester

6 540,85

0,00

0,00

Kontorrekvisita

2 913,00

0,00

0,00

Reisekostnader

372 941,27

48 446,30

16 654,30

1 613,00

0,00

627,50

327 945,53

39 570,00

66 793,00

Diett, annen godtgj.
Andre møtekostnader
Div.tilskudd fylkeskontorer

0,00

Annonser, kunngj., materiell

16 562,50

0,00

2 731,00

0,00

0,00

426 371,70

12 000,00

0,00

1 092,80

0,00

0,00

Andre kostnader

-23 689,00

0,00

0,00

Tap på fordringer

327,44

0,00

0,00

Sum Driftskostnader

736 107,77

514 388,00

549 133,80

Sum kostnader

999 674,49

731 029,80

706 849,80

-234 260,30

731 029,80

706 849,80

731 029,80

706 849,80

Gaver
Rammebev. fylkeskontorer
Tilbakeføring medlemskontingent
Bank og kortgebyr

Driftsresultat
Renteinntekter
Årsresultat

44 159,00

420 900,00

17 288,30
-251 548,60
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BALANSE

EIENDELER
Sparebank1 Nord-Norge

76106,66

Aktivitetsstøttemidler
Norden-fondet

109570,97
172513,86
358191,49

EGENKAPITAL
Egenkapital
Årets resultat

533889,23
251548,60

Egenkapital pr. 31.12

785437,83

Harstad, 24.02.2012

Asgeir Slåttnes
leder

Svein Olav Thomassen
nestleder

Tove Hanssen
styremedlem

Rannveig Kaino
styremedlem

Bernhardt Halvorsen
styremedlem

Brita K. Køhl
styremedlem
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97640360
91660741
7718812/91361185
77727140/48153958

77725757/909116575 thorwart@online.no

Osvald Rafaelsen, Rødberg, 9440 Evenskjer

Einar Johan Dons, Ibestad Øvre, 9450 Hamnvik

Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll

Dag Agnar Solbakk, 9311 Brøstadbotn

Leif Arne Heimro, Krokstad, 9056 Mortenhals

Inge Skensved Thorvarth, Hestnes, 9042 Laksvatn

Magne Johansen, Elveland, 9130 Hansnes

Atle Aronsen, Brenna, 9046 Oteren

191301 Skånland-Gratangen

191701 Ibestad

191801 Lavangen

192301 Dyrøy Og Salangen

193301 Malangen

193303 Selnes

193601 Ringvassøy

193901 Storfjord
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77724513/91374044

90687440
77713108/97659203

91737268
90730788

Arild Heim, Tennes, 9050 Storsteinnes

Jim Henrik Slåttnes, Straumsvn. 1421, 9100 Kvaløysletta

Tone Rubach, 9425 Sandsøy

Randi Hokland, Hokland, 9475 Borkenes

Geir-Tore Berg, Kraknes, 9302 Rossfjordstraumen

Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 Nord-Lenangen

Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett

Geir Haugland, Haugland, 9360 Bardu

Mette Pedersen Anfeltmo, Elverum, 9336 Rundhaug

Ranveig Kaino, Fossbakkvn. 8, 9027 Ramfjordbotn

Otto Magnar Skogheim, 9144 Samuelsberg

193304 Balsfjord

190201 Kvaløya

190102 Grytøy

191101 Kvæfjord

192403 Midt-Troms

193801 Lyngen

194201 Nordreisa

192201 Bardu

192401 Målselv

190205 Andersdal/Ramfjord

194001 Kåfjord

77181731/45614731

91674276

77092951/41565197

48134745

90731290

77768433/9524919

Svein Olav Thomassen, Buktenes, 9162 Sørstraumen

194301 Kvænangen

77714794/91646687

77087273/9118417

77688788/41500057

Ellinor Sanden Jensen, Skulsfjordvn. 285, 9103 Skulsfjord

190204 Tromsøysund

ranveig.j.solheim@gmail.com

panfelt@online.no

pegghaugland@c2i.net

marvik@nordtroms.net

bjarne@russelv.no

gtorberg@online.no

randi.hokland@hlink.no

jim-sl@online.no

gardheim@online.no

svein.thomassen@kraftlaget.no

atle.aronsen@storfjord.net

lheimro@c2i.net

dagagnso@online.no

bernbygg@lavangen.net

e.j.dons@online.no

osemiraf@online.no

heimtun.gaard@c2i.net

lakselvnes@gmail.com

77690535/95220143

Peter F Lakselvnes,Lakselvbukt, 9042 Laksvatn

birger.t@online.no

E-Post

190203 Østre Ullsfjord

Telefon
97412705

Ledere, Navn, adresse

Birger Teodorsen, Kilhusvn. 83, 9402 Harstad

Lag

190101 Trondenes
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77696965/97006032

91366760
91558815
77092515/48184782
91510871
91850867

Per Tøllefsen, Straumsveien, 1063, 9100 Kvaløysletta
Anita Kristiansen, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn
Helga Nordgård, Innlandsvn. 115, 9020 Tromsdalen
Karl Gustav Johansen, Finnjard Nedre, 9027 Ramfjordbotn
Bernt Mikalsen, Vik, 9475, Borkenes
Geir Nilsen, Sandstrand, 9445 Tovik
John Egil Vestvik, Bolla, 9450 Hamnvik

190201 Kvaløya

190203 Østre Ullsfjord

190204 Tromsøysund

190205 Andersdal/Ramfjord

191101 Kvæfjord

191301 Skånland-Gratangen

191701 Ibestad

97115417
99558966

77726129
77725795
48066123

77767553
95214650

Sølvi Christensen, 9357 Tennevoll
Tor Einar Bones, Bonsaker, 9360 Bardu
Anfrid Guleng, Luneborg, 9321 Moen
Sverre Hågbo, 9321 Moen
Bengt Olsen,
Trygve Rognmo
Elin Nordheim, Luneborg, 9042 Laksvatn
Marit Gåre, Markenes, 9050 Storsteinnes
Magne Johansen, Elveland, 9130 Hansnes
Janne Leonhardsen, Russelv, 9068 Nord-Lenangen
Laila Agersborg, Grubli, 9151 Storslett
Harald Kaasen Jr., 9161 Burfjord

191801 Lavangen

192201 Bardu

192401 Målselv

192403 Midt-Troms

193102 Gisund

193301 Malangen

193303 Selnes

193304 Balsfjord

193601 Ringvassøy

193801 Lyngen

194201 Nordreisa

194301 Kvænangen

97531956

93492960

Dag Ivar Hansen, Fuhr Øvre, 9420 Lundenes

190102 Grytøy

Telefon

Monica Storå, Gamnes, 9402 Harstad

Studieledere, navn og adresse

190101 Trondenes

Lokallag
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kvhkaasj@online.no

lailaagersborg@live.no

marit.gare@lr.no

ronsi-no@online.no

tr-rog@frisurf.no

anguleng@online.no

egvestv@online.no

geinil2@online.no

stallcjm@yahoo.no

E-Post
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193901 Storfjord
194001 Kåfjord
194201 Nordreisa
194301 Kvænangen

193601 Ringvassøy
193801 Lyngen

190205 Andersdal/
Ramfjord
191101 Kvæfjord
191301 SkånlandGratangen
191701 Ibestad
191801 Lavangen
192201 Bardu
192301 Dyrøy Og Salangen
192401 Målselv
192403 Midt-Troms
193301 Malangen
193303 Selnes
193304 Balsfjord

190204 Tromsøysund

190203 Østre Ullsfjord

Lokallag
190101 Trondenes
190102 Grytøy
190201 Kvaløya

Roy Meland, Ytre Å, 9454 Ånstad
Bodil N. Halvorsen, Sandmo, 9357, Tennevoll
Ole Petter Melhus, Sørdalsveien, 9360 Bardu
Bengt K. Andreassen, Brøstadvn. 610, 9311 Brøstadbotn
Anfrid Guleng, Luneborg, 9321 Moen
Einar Nikolaisen, Nordlivn. 30, 9310 Sørreisa
Øivind Buvang, Forøy, 9056 Mortenhals
Ronald S. Nordheim, Selnes, 9042 Laksvatn
Merete Stenvold Russenes, Tamokdal, 9334 Øverbygd
Magne Johansen, Elveland, 9130 Hanssnes
May-Kjellaug Pettersen, Jægervatnet, 9064 Svensby
Kurt-Are Nymo, Signaldal, 9046 Svensby
Otto Magnar Skogheim, 9144 Samuelsberg
Jan-Harald Tørfoss, Tørfoss, 9151 Storslett
Alfon S.Jakobsen, Storstein, 9161 Burfjord

Bernt Mikalsen, vik, 9475 Borkenes
Albert Simonsen, Bjørkbakk, 9445 Tovik

Jens J. Jakobsen, Salarøyvn. 753, 9100 kvaløysletta
Ellinor Skavskogen, Mostad, 9027 Ramfjordbotn

Kasserere, Navn, Adresse
Ørjan Ursin, Kilhusvn. 64, 9402 Harstad
Jørn Jørgensen, 9420 Lundenes
May-Hege Bårdsen, Leirstrandvn. 1515, 9106
Straumsbukta
Bjørn E. Kristiansen, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn

77767452
77768384

77715146/91718433

77710030

77723861/99159820

97115417
77861894/92463400
90209868
77725733/90737667

97633510
48124834
90204959

77087611

77092515/48184782

41320001

77698313

77693104

Telefon
91609652
77090770/91110770

anguleng@online.no
einarrog@online.no
obuvang@tele2.no
ronsi-no@online.no
merussen@online.no

ellska@wavelan.no

E-Post
ludoonline@hotmail.com
jorn.jorgensen@hlink.no
77640766@frisurf.no
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12. Fylkeskontoret i Troms
Adresse: Troms Bondelag

Telefon:

77 00 20 30

e-post:

troms@bondelaget.no

Postboks 3021
9498 Harstad
Kontonummer bank: 81010512891
Kontonummer post: 05400800997

hjemmeside: http://www.bondelaget.no /troms

Ansatte:
Unni Hellebø Andreassen
Ansvar: leder av fylkeskontoret, saksbehandling for Troms Bondelag
Mobiltelefon: 920 34556
e-post: unni.hellebo.andreassen@bondelaget.no

Ajna Nystad
Ansvar: saksbehandling for Nordnorsk landbruksråd, saksbehandling for Troms Bondelag
Mobiltelefon: 91798263
e-post: ajna.nystad@bondelaget.no

Anita Skånhaug
Ansvar: regnskap, medlemsregister, kontakt med regnskapskontorene i Troms og Finnmark, medlemskontakt
Mobiltelefon: 997 96886
e-post: anita.skanhaug@bondelaget.no

13. Troms Utmarkslag
Styret i Troms Utmarkslag har i 2010 bestått av følgende:
Anne-Britt Hanstad, nestleder (representant for Allskog)
Svein Olav Thomassen, leder (representant for Troms Bondelag)
Åse Elisabeth Heim, Storsteinnes
Erik Torheim, Vik, 9475 Borkenes
Thorleif Brandskogsand, 9321 Moen
Sekretær Anita Skånhaug, Troms Bondelag
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14.

Årsmelding 2011 fra Nordnorsk Landbruksråd
Styringsgruppe Nordnorsk Landbruksråd 2010/2011:
Leder:
Asgeir Slåttnes, Troms Bondelag
Medlemmer styringsgruppe:
Bitten Hanstad, Allskog BA
Terje Nystabakk, Nordland bonde- og småbrukarlag
Varamedlemmer:
Lise Skreddernes, Finnmark Bondelag
Teig Madsen, Nortura SA
Berit Nikolaisen, Troms bonde- og småbrukarlag

Styringsgruppe i FoU 2010/ 2011:
Leder:
Asgeir Slåttnes; Nordnorsk Landbruksråd
Styringsgruppemedlemmer:


Torill Gjølme; Fylkesmannen i Finnmark



Elisabeth Ljunggren; Nordlandsforskning



Bernt Skarstad, Nordland Bondelag



Olaug Bergset, Troms Bonde- og småbrukarlag



Gustav Karlsen, Landbruksrådgivninga Lofoten



Anne-Maren Wasmuth, Tine Nord

Sekretærer:
Odd Arild Finnes
Ajna Nystad
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Tenkeloftet Alta 2011
Landbruket

er den viktigste aktøren for å skape stabile og attraktive lokalsamfunn
i nord. Dette var utgangspunktet for Tenkeloftet i Alta 14. og 15. februar 2011.
Nordnorsk Landbruksråd ønsket å sette fokus på landbruket som en nøkkelfaktor
i forhold til utvikling av andre næringer.
Flere stortingspolitikere var tilstede;
Frank Bakke Jensen, Høyre
Irene Lange Nordahl, Senterpartiet
Kåre Simensen, Arbeiderpartiet
De la frem sine partisyn på hva som er viktige innspill og prioriteringer frem mot
presenteringen av landbruksmeldinga, og årets jordbruksforhandlinger.
I tillegg fikk vi en presentasjon fra FMLA Finnmark ved Hans Magnus Sætra om
det arktiske landbruket, og en presentasjon av prioriteringer rundt jordbruksforhandlinger ved Brita Skallerud fra Norges Bondelag.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2011
Fraktordningene må styrkes
De totale fraktkostnader knyttet til den arktiske produksjonen er en stor økonomisk belastning
for den enkelte bonde, og Nordnorsk Landbruksråd ønsker derfor at økt inndekning på fraktkostnader blir et prioritert tema under jordbruksforhandlingene 2011

Avlingssvikt og overvintringsskader
Nordnorsk Landbruksråd ser behov for at egenandelsprosenten ved overvintringsskader blir
halvert, og ser på dette som et viktig tema som må gjennomgås i årets forhandlinger. Egenandelen ved avlingssvikt er også for høy, og må justeres. I tillegg ser vi det som nødvendig at kronetilskuddet per fôrenhet økes, som en permanent ordning.
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Økt kapitaltilgang
Manglende kapitaltilgang medfører etterslep på oppgradering av driftsbygninger, og man oppnår ikke en optimal drift. Lønnsomheten og investeringsmulighetene i næringa henger sammen
med rekruttering og fremtidsvisjoner i en næring som er preget av høy gjennomsnittsalder. Økt
kapitaltilgang gir bønder muligheten til å investere i fremtida og skaper optimisme i landbruket
og Nordnorsk Landbruksrådd mener dette må være et prioritert satsningsområde i forhandlingene.

Velferdsordninger
Gode velferdsordninger i landbruket er viktig for å lette generasjonsskifte og nyetablering.
Sykdoms- og svangerskapsordninger må være gode nok for å imøtekomme yngre bønders behov, og da spesielt rekrutteringsgruppen kvinner under 35 år.
I tillegg ønsker Nordnorsk Landbruksråd at man kan endre avtalens punkt som omfatter utbetling av avløsertilskudd. Det er helt nødvendig å få til en refusjonsordning som åpner for minst to
utbetalinger per år.

Skogbruk i Nord-Norge
Det er store muligheter for å øke aktiviteten innenfor hogst og ressursoppbygging i skogbruket i
Nord-Norge. Dette forutsetter ei styrking og videreføring av de statlige virkemidlene som skogfondsordning, flisstøtteordning og skattemessig fradrag på skogbruksinntekt.

Møte med stortingspolitikere
Det har blitt en tradisjon at Nordnorsk Landbruksråd inviterer til et frokostmøte med stortingspolitikere fra vår landsdel i forkant av jordbruksforhandlingene.
I et uformelt møte over en god frokost får man anledning til å presentere prioriteringer som er
felles for alle deltakere i Nordnorsk Landbruksråd, og som ønsker politikerne kan ha i bakhodet
før politisk behandling.
I 2011 er det også ventet en ny Stortingsmelding som skal gi retningslinjer for landbruket i landet i flere år fremover, og i den forbindelse har vi tidligere gitt et skriftlig innspill till LMD. Nå
har meldinga latt vente på seg, så vi laget litt ekstra materiell på bakgrunn av våre ønsker til innhold i landbruksmeldinga, og presenterte en enkel brosjyre på møtet i Oslo.
Vi var 8 personer som representerte Nordnorsk Landbruksråd og vi ble møtt av 8 stortingspolitikere som representerte alle de tre nordligste fylkene, og følgende partier: Arbederpartiet, Høyre, SV og SP.
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FoU-programmet
Bakgrunnen for programmet er todelt. Det er behov for ny kunnskap for å styrke
utviklinga i en landbruksnæring i nedgang og det er behov for å styrke og samordne FoU-miljøene i landsdelen slik at de blir mer konkurransedyktige og også mer
relevante for næringsutviklinga i regionen.
Bioforsk Nord Holt er sekretariat sammen med Nordnorsk Landbruksråd. Programmet har utviklet en arbeidsform med felles prosesser i næring, forvaltning og
Fou-miljøene som leder fram til prioriterte tema for nye søknader.

Prosjektoversikt
Prosjekter som er i gang
Optimalisering av kvalitet som kan stimulere til økt forbruk av økologiske
grønnsaker. Bioforsk og Matforsk. 2007
- 2011

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan
nitrogenmineraliseringsmønsteret i aktuelle organiske gjødselslag er under nordnorske forhold, og hvordan dette påvirker avling og kvalitet på økologiske grønnsaker

Ingunn Øvsthus, Bioforsk

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/

Bruk av lokalprodusert flis som underlag for husdyr (Bioforsk Nord og Jord
og miljø). 2008 –

Hovedmålet med prosjektet er å optimalisere bruk av lokale
ressurser gjennom utvikling av bedre tallematerialer for husdyrhold, særlig med vekt på dyrevelferd, resirkulering av
energi og næringstoffer og økonomiske og miljømessige forhold.

Christian Uhlig

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/
prosjekt?p_document_id=9380
Kvalitetsmelk for kvit geitost (UMB,
Bioforsk, Nofima Mat) 2008
Tormod Ådnøy, UMB

Hovudmål å finna avls- og fôringsstrategiar som sikrar optimal og stabil geitmjølkskvalitet for osteprodukt som forbrukarane ønskjer.
Feltforsøk, bl a beiteforsøk ved Senja vgs
http://www.umb.no/iha/artikkel/quality-goat-milk-forcheese-production-kvalitetsmjolk-for-kvit-geitost

Norsk miljøvernbyråkrati, implemente- Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om ulike fakring og etterlevelse på regionalt og
torer som former miljøpolitikken på nasjonalt, regionalt og
nasjonalt nivå. 2008 lokalt nivå.
Jostein Vik, Norsk Senter for Bygdeforskning
http://www.bygdeforskning.no/m/prosjekter/?
mid=m445&id=12&vn=736&pt=4&ps=1&pro=167
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Utfordringer ved generasjonsskifte I gårdsbruk og
småbedrifter I distriktene
Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning

Hva skjer i en eierskifteprosess og hvilke
faktorer har betydning for en vellykket
overføring av eierskapet
http://nordlandsforskning.no/forskning/
entreprenorskap-innovasjon-og-regionalutvikling/pagaende-prosjekter/1080?

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkingsog klimaforhold

Øke dyrking av engbelgvekster i kaldt klima.

Ievina Sturite, Bioforsk

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/

Genetisk og fysiologisk grunnlag for tilpasning av
flerårige fôrvekster til endret klima i Norge.

Utvikle kunnskap, metodikk og genetisk
material som grunnlag for sortsutvikling I
utvalgte gras- og kløverarter basert på genetisk og fysiologisk regulering.

Odd Arne Rognli, UMB
Hvordan kontrollere hundekjeks – biologiske tiltak og fellestiltak i samfunnet.
Espen Haugland, Bioforsk

Produsere kunnskap om hvordan man kan
kontrollere etablering og vekst av hundekjeks ved fokus på biologiske og samfunnsmessige tiltak
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/
tjenester/prosjekt?p_document_id=68631

Scenarier for klimaendringer i nordnorsk landbruk (Cicero, Nordlandsforskning, Bioforsk
Ingrid Kvalvik, Nordlandsforskning

Prosjektet skal vurdere hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for nordnorsk
landbruk, og hvilken kapasitet næringen
har til å tilpasse seg slike endringer.
http://nordlandsforskning.no/forskning/
entreprenorskap-innovasjon-og-regionalutvikling/pagaende-prosjekter/966?
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Prosjekter som er avsluttet
Arktisk lammekjøtt, - konkurransefortrinn i et nasjonalt og internasjonalt
marked. Matforsk, Nordlandsforskning
og Bioforsk. 2006 – 2010

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om
hvordan nordlige og alpine vekstbetingelser påvirker
kvaliteten i lammekjøtt, og hvordan dette kan utnyttes i markedsføreingen nasjonalt og internasjonalt.

Espen Haugland, Bioforsk

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/tjenester/
prosjekt?p_document_id=9210

Internasjonalisering av landbrukspolitikken. NILF og Nordlandsforskning

Konsekvenser for jordbrukssektoren i Nord-Norge.
Sluttrapport:
http://www.nilf.no/Publikasjoner/Rapporter/
Bm/2007/R200706Innhold.shtml

Innovative bygder

Prosjektresultater publisert i bokform
http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0991-0

Verneareal som ressurs for kyst- og
bygdeutvikling, PROBUS. Nordlandsforskning, Høgskolen i Bodø og Bioforsk. 2006 –

Formålet med prosjektet er å utdype forståelsen av
hvordan regelverk, verneplanprosesser, fylkesdelplanprosesser og løsning av arealkonflikter påvirker mulighetene for næringsaktivitet i vernede områder.

Tone Magnussen,Nordlandsforskning

http://nordlandsforskning.no/forskning/
entreprenorskap-innovasjon-og-regional-utvikling/
avsluttede-prosjekter/755?task=view

Nordlandsforskning

Foto: Svein Olav Thomassen
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Agronomiprosjektet
Prosjekteiere:
Nordnorsk Landbruksråd, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, Fmla i Finnmark, Troms og
Nordland og Bioforsk Nord eier prosjektet i fellesskap. Bioforsk Nord ivaretar det formelle prosjektansvar og sekretariat.
Styringsgruppe:
Agronomigruppa til Nordnorsk Landbruksråd. Følgende institusjoner er representert: Norsk
Landbruksrådgiving, Fmla (Nordland), Tine og Bioforsk Nord.
Prosjektgruppe:
En prosjektgruppe på to eller tre personer fra Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivinghar ansvaret
for gjennomføring av prosjektplanen og den daglige drift. Denne løsningen forutsetter god planlegging og god intern kommunikasjon. Bioforsk har koordineringsansvar.
Prosjektperiode:
To år med oppstart høsten 2011 og avslutning innen utgangen 2013. Det er viktig å komme i gang
med prosjektet så snart som mulig og at det ikke brukes mer tid på oppstartsfase enn nødvendig.
I tråd med delmål 4 forutsettes det at prosjektarbeidet videreføres i et nasjonalt prosjekt
Agronomiseminar i Bodø 20. og 21. oktober 2011
Fagseminaret er starten på agronomiprosjektet som har som mål å bedre jord- og plantekultur for
å oppnå gode og årssikre avlinger. Jord- og plantekultur har fått for liten oppmerksomhet de seinere år, og dette resulterer i at store deler av jordbruksarealet er i dårligere forfatning og dårligere
rustet til å takle de påkjenninger som endra klima kan medføre. Det må en god nordnorsk dugnad
til for å snu utviklingen.
Agronomiprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk og Tine. Rådgivere og interesserte bønder og alle som ønsker å bidra i prosjektet var invitert til seminar. Her ble
det gjennomført grupperarbeid for å avklare hva som skal gjøres og hvordan det kan gjøre det best
mulig for å bedre agronomien i det nordnorske landbruket. Seminaret vil ga også nyttig faglig informasjon, blant annet om Varclimprosjektet som er igangsatt for å utvikle bedre plantemateriale
for arktiske forhold.
Pressedekningen var god i for- og etterkant av seminaret, og ble blant annet presentert både i
Norsk Landbruk og Landbrukstidende.
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Studietur til Sveits 5.- 9. september 2011

Rapport

Hele gruppa samlet før hjemreisen.

Foto: Ajna Nystad

Side 43

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

Bakgrunn for turen
Styret i Troms Bondelag har over tid registrert at landbruket i Troms legges ned i større tempo
sammenliknet med andre fylker, og ønsket i den sammenheng å arrangere en motivasjonstur for
bønder, forvaltning og naturbruksskolene i fylket. Turen var ment som en arena for å knytte kollegiale kontakter, og for å skape et tettere samarbeid mellom forvalting og næringsutøvere.
Reisemålet ble valgt på bakgrunn av at landbruket i Sveits har blitt mindre regulert og mer markedsorientert, og det er stadig pågående prosesser for liberalisering av landbrukspolitikken i landet. I den forbindelse er dette et område som byr på muligheter til å besøke bønder som har lykkes med småskalaproduksjon, utvikling av merkevarer og omsetting av unike og gode produkter.
Vi ønsket også et møte med fagorganisasjonen til bøndene i landet, for å bygge kunnskap om deres rolle i forhold til bøndene, og i hvilken grad de har påvirkningsmuligheter på utviklingen av
landbrukspolitikken i landet. Kulturlandskapspleie er også et tema som var naturlig å belyse ved å
besiktige areal både i bynære områder og mer brattlendt landskap.
Prosjektorganisering og finansiering
Troms Bondelag ved Bondelagets servicekontor har organisert turen i samarbeid med tolk Kristin
Brunner Borg, og VIA tours. Kontakten med landbruksforvaltning, bondelag og enkelte gårdsbesøk ble avtalt direkte med kontaktperson ved Servicekontoret. Kristin Brunner Borg har bistått
med å få på plass et gårdsbesøk og enkelte måltider, samt hatt løpende kontakt med våre kontakter i Sveits for bekreftelser og avtaler. Hun har vært til enorm hjelp, da språkbarrieren har vist seg
gjeldene ved flere anledninger. VIA tours har hatt ansvar for booking av flybilletter og hotellrom, i
tillegg til anbefaling av spisesteder.
Troms Fylkeskommune ved næringsetaten, og fylkesråd for næring har bidratt til økonomisk støtte over ”Midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket”, med kr 250.000.
Dette har vært avgjørende for gjennomføringen av en slik studietur.

Program
Den Norske WTO-delegasjonen i Genève
Vi ble møtt av Jonas Schei, Norges landbruksbruksråd og Elin Østebø Johansen, Norges ambassadør i WTO. Der ble vi orientert om deres hovedoppgaver i organisasjonen. De viktigste funksjonene for WTO er å overvåke dagens handelsregelverk, å være et forum for forhandlinger og å bidra
til løsning av handelskonflikter mellom medlemslandene. Mandatet for landbruksforhandlingene
ble gitt på WTOs ministermøte i Doha i 2001. Østebø kunne fortelle at de i hovedsak forhandler
om tollsatser på import- og eksportvarer. Forhandlingene foregår i hovedsak på tre områder:
markedsadgang, intern støtte og eksportstøtte. Forhandlingene har stått stille siden DOHArunden, en forhandlingsrunde som særlig skulle fremme de fattige landene. Der ble man enige om
å holde en lav tollprosent på industrivarer, sammenliknet med landbruksvarer, fisk og tekstil.
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Landbruk er det vanskeligste punktet i avtalen, da Norge ønsker å beskytte landbruket med høy
toll på egenproduserte varer, men samtidig ønsker vi gjerne lav toll på fisk som vi eksporterer i
stor grad. De store aktørene innenfor landbruk, som også eksporterer i stor skala, ønsker gjerne
nye runder med forhandlinger for tollsatsene på varer fra primærnæringene. De vil gjerne beskytte eget landbruk, men for disse landene er tilgangen på verdensmarkedet viktig. På nåværende
tidspunkt vil det ikke være spesielt heldig for Norge å starte reforhandlinger av avtalen. Våre samarbeidspartnere har liberalisert sin landbrukspolitikk med mindre støtte til bøndene og hele den
vestlige verden har målsetning om mindre subsidier til landbruket. Dette er en justering som er
foretatt for å ikke skape så stor overgang hvis ny avtale gir dårligere vilkår for primærnæringsaktørene.

La Maison Du Gryère
Sveits er kjent for sine oster, så vi tok turen innom et ysteri med demonstrasjon av produksjonen.
Dette ysteriet får levert melk fra lokale bønder to ganger per dag. Bøndene har selv forhandlet seg
til leveringsavtale, og de som får levere melk til osteproduksjon oppnår en høyere pris enn de som
leverer melk til konsum. Men det ligger også forpliktelser i avtalen med hensyn til fôring av kyrne.
Det er ikke tillatt å tilsette ensileringsmidler i fôret, kun tørrhøy og grønnfôr er akseptert, dette er
for å unngå bismak på ostene. Ysteriet produserer opptil 48 hjul Guryère per dag, og bruker dagfersk melk i produksjonen.
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Foto: Ajna Nystad

Schweizerischer Bauerverband
Beat Röösli, ansatt i det Sveitsiske Bondelaget møtte oss og holdt en presentasjon av strukturene i
landbruket i Sveits, en næring som har gjennomgått flere reformer for å tilpasse seg marked og
miljøpolitikk.
Tidligere hadde landbrukspolitikken i landet fokus på å sikre bøndene inntekter gjennom høye
priser og beskyttelse av det innenlandske markedet. Men på 90-tallet endret politikken seg, og det
ble klart at det var ønskelig å redusere prisene for å imøtekomme utenlandsmarkedet, og avtaler
som var inngått med EU. Også WTO-forhandlingene har spilt en rolle for å endre reguleringssystemene i det sveitsiske landbruket, som nå har blitt mer markedsrettet. For å kompensere for reduserte priser, har landet innført direktestøtte. Direktestøtte-systemet er utformet slik at det støtter opp om et mer miljøvennlig landbruk, og støtten er innrettet slik at den er uproblematisk i
WTO-sammenheng.
SBV jobber for å videreutvikle dette systemet for direkte betaling, for bedre inngang på markeder
og for å opprettholde selvforsyningsgraden. De ønsker biodiversitet med ulike dyreslag og plantesorter innenfor landbruksproduksjonen for å minske smittepress og ekstensiv drift i et land der
landbruket er under stort press på grunn av fortetting og befolkningsøkning, samtidig som turistnæringen i stor grad er knyttet til landbruket med en verdi på 3mill. CHF per år. Som i Norge,
jobber de kontinuerlig å øke lønnsnivået for sine medlemmer, som ligger på ca. 60 % av gjennomsnittsinntekten i landet.
Foto: Ajna Nystad
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Federal Office of Agriculture
Thomas Maier i FOAG

Foto: Atle Aronsen

Maier hold en presentasjon for å synliggjøre organiseringen av de nasjonale tjenestene knyttet til
det sveitsiske landbruket. FOAG fungerer som et kompetansesentrum for landbrukssektoren, og
de konfererer med næringsdepartementet, som ligger et nivå høyere, for å synliggjøre behovene
for direktestøtte til landbruket i landet. I Sveits, som i Norge, ser man behovet for en differensiering av støtteordningene for å opprettholde antall bruk med ulike utgangspunkt og behov. Også i
Sveits har man utfordringer i forhold til press på bynære arealer og gjengroing av skogen. Det blir
færre som driver med seterdrift, men ved å kanalisere direktestøtte til brattlendte gårder håper de
på å opprettholde dagens nivå., som i dag ligger på ca.7000 sommerseter-enheter. Melk som produseres på fjellbeite i sommersesongen er en nasjonalt etterspurt vare som oppnår høyere pris i
markedet.
FOAG utarbeider også nye konsepter for videreutvikling av landbruket, og har kontakt og eierskap knyttet til forskningsinstitusjoner i landet – under paraplyen Agroscope.
I likhet med SBV, ønsker de å sikre forsyningen av høykvalitets produkter, lokalprodusert mat til
egen befolkning, de ønsker en bærekraftig drift, pleie av kulturlandskapet og de ønsker å opprettholde en desentralisert bosetting over hele landet.
Bio Hof Heimenhaus
Gårdbesøk på en økologisk gård i nærområdet til Bern. Driver grønnsaksproduksjon i kombinasjon med melk, som foredles på egen gård. Produkter fra gården formidles gjennom et abonnementsystem, der medlemmer betaler inn en gitt sum per måned, og gården bringer da ut varer for
denne summen annen hver uke.

Foto: Atle Aronsen

De har i tillegg noen få griser som brukes som råvarer til kafè og catering, som er en tilleggs-
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næring knyttet til gården.

Highland Gurten

Foto: Ajna Nystad

Gård som ligger på fjellet Gurten, som er byfjellet til byen Bern. Driver med skotsk høylandsfe,
men på grunn av små arealer og dermed en liten besetning, ønsket de å skape seg tilleggsinntekter på gården. De har derfor laget et konsept med matservering på låven, leker i hagen og whisky i
redskapshuset. Dette har gitt gården en god økonomisk utvikling, og muligheter til nyinvesteringer.
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Foto: Atle Aronsen og Ajna Nystad

Foto: Atle Aronsen

Denne kvelden arrangerte vi også ledermøte med temaet kommunikasjonsstrategi, og Guro
Bjørnstad fra informasjonsavdelingen i Norges Bondelag holdt et inspirerende innlegg. Deretter
var alle deltakere inkludert i gruppearbeid, og resultatene ble presentert muntlig.

UNESCO Biosphere Entlebuch

Foto: Atle Aronsen

Pios Hofstetter, en sann norgesvenn, med felterfaring fra Bjørnefjell/Narvik, ga en orientering om
biosfærereservatet Entlebuch. Innbyggerne i Entlebuch har innsett at status som reservat på
UNESCOs verdensarvliste har gitt dem muligheten til å sette sitt eget nærmiljø på kartet, og utnytte de mulighetene som byr seg i et område som er pålagt visse restriksjoner. De ønsker å beholde kulturlandskapet slik det har vært pleid i generasjoner, men de ønsker også videre næringsutvikling. Reservatet er delt inn i tre soner; kjernesonen er vernet for inngrep, pleiesonen er der
lokale bønder har inntekter på å pleie kulturlandskaper og en utviklingsone som har mindre restriksjoner og åpner for industriutvikling. Etter at regionen fikk verdensarvstatus har befolkningen
i området fått nytt fokus på egen identitet, og et forsterket ønske om å produsere og formidle lokale produkter har blitt innfridd. Både restauranter, butikker og lokale markeder har gått sam-
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men for en næringsutvikling som er forankret i lokale tradisjoner. Området er kjent for sin osteproduksjon, men som i Norge, er stadig flere avhengig av å skape seg nye næringer i tillegg til
melkeproduksjonen. Familiegårdene må ha flere bein å stå på, og nisjeprodukter fra kjøtt eller
melk, og agroturisme gir gode tilleggsinntekter.
Emscha sauemeieri
Peter og Heidi Hofstetter driver et sauemeieri på gården sin, merkevaren Emscha. De produserer
19 ulike typer saueyoughurt og kvark, i tillegg til ti typer ost, sauepølse og tørket sauekjøtt. De har
begrenset med jordbruksareal og gjennom tiden gjennomgått flere endringer, de har drevet med
melkekyr, svin, urter, egg og til slutt endte de på melkesauer. De har importert sauer av rasen Lacaune fra Frankrike, som er ullfri på magen, noe som er praktisk i forhold til renhold i melkeproduksjonen. Rasen produserer 430 liter melk per år, og dyrene er gruppert i forhold til påsett og
lamming slik at de alltid har tilgang på frisk melk til produksjonen. Etter en litt tung start går nå
bedriften svært godt, og har også vunnet den Sveitsiske innovasjonsprisen innenfor kategorien
nye landbruksnæringer.
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Alpenheim

Beat og Rita Wigger driver en geitegård på 1200 moh, og tok i mot oss for en omvisning på gården
som ligger i sonen for brattlendte terreng som gir høyeste sats for direkteutbetalinger. Tross i tilskuddsordninger, ga ikke gården inntekter i en slik størrelse at det var mulig å leve av det, og Beat
jobbet i halv stilling utenfor gården, som montør av melkeanlegg. Geitemelka ble levert til et ysteri en times kjøretur unna gården, og bonden måtte selv besørge levering av melka. Gården lå som
nevnt i brattlendt terreng, og også der var en økende rovdyrstamme blitt et problem for bønder
med beitedyr i utmark.

Foto: Atle Aronsen

Bruffhof

Det siste gårdsbeøket var lagt til Rita og Franz Bruffhof som driver med urteproduksjon for Ricola, som bruker 13 ulike urter i sine produkter. Bruffhof blant annet timian og peppermynte, og
kunne fortelle at det sveitsiske urtefirmaet helt ønsket at deres leverandører skulle drive i det
små, og opprettholde imaget som de har bygget opp rundt produksjonen i alpelandskap. Ekteparet på gården drev også med selskapsarrangementer og middagsservering, i tillegg til overnatting
i halmen.
Formålet med turen var å gi motivasjon for bønder, forvaltning og bondeorganisasjoner i fylket,
samt knytte kontakter mellom disse. Troms Bondelag ønsket å gi inspirasjon til å drive videre innenfor landbruket i Troms, og å vise frem nye muligheter i tilleggsnæringer og nisjeprodukter.
Troms Bondelag mener at turen fikk gitt innblikk i utvikling av merkevarer, småskalaprodusenter
som har lykkes og gitt muligheter til å knytte kontakter mellom kollegaer, og mellom næringsutøvere og forvaltning.
Side 51

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

Foto: Ajna Nystad

Konklusjon

Formålet med turen var å gi motivasjon for bønder, forvaltning og bondeorganisasjoner i fylket,
samt knytte kontakter mellom disse. Troms Bondelag ønsket å gi inspirasjon til å drive videre innenfor landbruket i Troms, og å vise frem nye muligheter i tilleggsnæringer og nisjeprodukter.
Troms Bondelag mener at turen fikk gitt innblikk i utvikling av merkevarer, småskalaprodusenter
som har lykkes og gitt muligheter til å knytte kontakter mellom kollegaer, og mellom næringsutøvere og forvaltning.

REGNSKAP STUDIETUR TIL SVEITS 5.-9. SEPT. 2011

Fly
Hotell
Buss/guide/tolk
Lunsj/middager
Revisjon
Gaver, porto, gebyr
Planlegging 207 timer/450,-

42% off. tilskudd
Mottatt
Rest til utbetaling

Regnskap

Budsjett

kr 287 508,57
kr 94 852,00
kr 50 873,16
kr 40 167,24
kr
7 500,00
kr
2 330,80
kr 93 150,00
kr 576 381,77

kr 200 000,00
kr 85 000,00
kr 120 000,00
kr 100 000,00

kr
kr
kr

242 080,34
-187 500,00
54 580,34

Side 52

kr 95 000,00
kr 600 000,00

Årsmelding 2011 Troms Bondelag

Foto: Svein Olav Thomassen
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