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3. Fylkesstyret i Troms Bondelag 2009
Leder

Asgeir Slåttnes
Slåttnes
9100 Kvaløysletta
Tlf: 77 69 60 77
Mobil: 905 93 465
slattnes@frisurf.no

Nestleder

Styremedlem

Svein Olav Thomassen
Nordstraumen
9162 Sørstraumen
Tlf: 77 76 84 33
Mobil: 952 49 819

Jorun Bekkvik Nordahl
9420 Lundenes
Tlf: 77 07 92 74
Mobil: 906 33 370
tro-dahl@online.no

svein.thomassen@kraftlaget.no

Styremedlem

Styremedlem

Ranveig Johansen
Andersdal
9027 Ramfjordbotn
Mobil:907 30 788

Bjarne Leonhardsen
Russelv
9068 Nord-Lenangen
Tlf: 77 71 31 08
Mobil: 976 59 203

ranveig.j.solheim@gmail.com

bjarne@russelv.no

1. Vara

Styremedlem

Daniel Arne Hansen
9420 Lundenes
Tlf: 77 07 91 46
Mobil:901 91 628
daniel.hansen@online.no

Jorunn Sande Karlsen
Gausvik
9430 Sandtorg
Tlf: 77 07 21 70
Mobil: 480 35 650
sande-ka@tele2.no
Representant for Troms
Bygdekvinnelag
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4. Utvalg og representanter i 2009
L-HMS kontakt i Troms Bondelag

4.1 Utvalg i regi av fylkeslaget

Ranveig Johansen. Andersdal, 9027 Ramfjordbotn

Aksjonsutvalg
Fylkesstyret.

Styringsgruppen for landbruksfaglig senter på
Gibostad
Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 NordLenangen
vara: Jørn Agersborg
Verdiskapningsprogrammet for småskala mat
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Representant i styringsgruppen for prosjekt
”Verdifulle opplevelser”
Jorun Bekkvik Nordahl, 9420 Lundenes

4.2 Representanter
Representantskapet i Norges Bondelag
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
(frem til mars 2009)
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
(fra mars 2009)
Vara til representantskapet i Norges Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
(frem til mars 2009)
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
(fra mars 2009)
Valgkomiteen i Norges Bondelag 2010
Asgeir Slåttnes 9100 Kvaløysletta, (felles representant for Nordland, Troms og Finnmark)
Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Aksjonsutvalg i Norges Bondelag 2010
Asgeir Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Styret i Troms Bygdekvinnelag
Jorun Bekkvik Nordahl, 9420 Lundenes
Styret i Troms Utmarkslag
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Stiftelsen Troms Landbruksselskap

4.3 Valgkomité til årsmøte i Troms
Bondelag 2008
1. Osvald Rafaelsen, Rødberg, 9440 Evenskjer (for
årsmøtene 2008 - 2010)
2. Leif Heimro, 9056 Mortenhals (for årsmøtene 2009
- 2011)
3. Vidar Marvik, 9151 Storslett (for årsmøtene 2010 2012)

vararepresentanter for 1 år:
1. Inge Aspevoll
2. Kristen A. Figenschou
3. Brynhild Forseth, Bardu
4.4 Årsmøteledere

Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Åse Heim, Tennes, 9050 Storsteinnes
Troms Bondelags representant i HV 16
Odd Johan Movinkel, Østerdalsv., 9360 Bardu
Etterutdanningsutvalget for bønder i Troms (EButvalget)
Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 NordLenangen
Kompetansesenter for geit, Gibostad
Erstatter funksjon til tidligere geitforum.
Bjarne Leonhardsen, reresentant for Tine Meieriet
Nord (også styremedlem i Troms Bondelag)
Landbrukets HMS-tjeneste, region Troms og
Nordre Nordland
Ranveig Johansen. Andersdal, 9027 Ramfjordbotn

2009/2010:
Jens Olav Løvlid, Hansvoll, 9050 Storsteinnes
Personlig vara: Åse Heim
2010/2011:
Daniel Arne Hansen, 9420 Lundenes
Personlig vara: Jorun Bekkvik Nordahl
4.5 Utsendinger
Årsmøte i Norges Bondelag
2008/2009 Bjarne Leonhardsen
2008/2009 Åse Heim
2009/2010 Svein Olav Thomassen
vara i nummerorden:
1. Jorunn Bekkvik Nordahl
2. Bernhardt Halvorsen
3. Daniel Arne Hanssen
4. Jørn Agersborg
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4.6 Revisor

Årsmøte i Troms Bygdekvinnelag i 2010
Jorunn Bekkvik Nordahl
Inge Aspevoll

PricewaterhouseCoopers, statsautorisert revisor

Vara:
1. Erik Torheim
2. Severin Øverli

Helmer Torsteinsen, Tromsøysund Bondelag
Astrid Hokland, Kvæfjord Bondelag

4.7 Æresmedlemmer

5. Styrets arbeid
5.1 Generelt
Styret har i 2009 behandlet 72 saker. Aktiviteten har vært god.
Følgende styremøter har vært avholdt i 2009:
14.
3.
10.
12.
23.

Januar (Fylkeshuset, Tromsø)
Mars (telefonstyremøte)
Mars, (Grand Nordic Hotel, Tromsø)
Mars (Grand Nordic Hotel, Tromsø)
April (Fylkeshuset, Tromsø)

4.
19.
7.
17.
14.

Juni (Grand Nordic Hotel, Tromsø)
August (Gausvik, Jorunn S. Karlsen)
Oktober (Fylkeshuset, Tromsø)
November (Rica Ishavshotellet, Tromsø)
Desember (Fylkeshuset, Tromsø)

Arbeidet i 2009 har som vanlig vært variert og aktiviteten i fylkeslaget har vært god i 2009. Mange av
våre 24 lokallag har et sterkt engasjement og bredden i aktivitetene er stor. Lokallagene er ”grunnfjellet”
i organisasjonen vår og verdien av arbeidet som legges ned er vanskelig å tallfeste. Påvirkning av opinion og lokale politikere er avgjørende for å sikre grunnlaget for å videreføre landbruket med den struktur
og det mangfold vi har i dag. Fylkesstyret føler at det har god kontakt med lokallagene gjennom deltagelse på lokale årsmøter, regionmøter og arrangement i regi av fylkeslaget. Det kan imidlertid synes som
om aktiviteten i enkelte av lokallagene er noe svakere i 2009 enn tidligere år.
Lokallagsstrukturen har ikke endret seg i 2009. I Troms er relativt mange av lagene små og derfor sårbare. Sammenslåing er ikke noen garanti for å sikre velfungerende lag, men kan være nødvendig for i det
hele tatt å få valgt styrer. Harstad og Trondenes Bondelag startet en prosess med sammenslåing høsten
2009 med sikte på å fullføre sammenslåingen vinteren 2010.
Stemningen i lokallagene varierer. Det er tydelig at enkelte lag sliter med avgang av aktive produsenter
og dette virker naturlig nok inn
på lokallagsarbeidet.
I enkelte kommuner er det interesse for å investere, produksjonsvolumene opprettholdes og stort
sett alt av jordbruksarealer er i
drift. Andre steder i fylket er det
derimot også i 2009 en merkbar
endring i negativ retning. Det er
mest sannsynlig flere hovedfaktorer som ligger bak. Viktige
stikkord kan være lønnsomhet
innen landbruket i forhold til
andre næringer/yrker og relativt
god tilgang på annet arbeid. Virkningene av finanskrisen har antagelig ikke slått inn for full tyngde Det har utviklet seg en tradisjon for at ”augustmøtet” avholdes hjemme hos
i forhold til bygg- og anleggssek- et av styremedlemmene. I år inviterte Jorunn Karlsen fylkesstyret og kontoret til Gausvik og vi fikk bli med på hyttetur i strålende høstvær.
toren.
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Det er særlig bekymringsfullt at aktive produsenter med mange år foran seg i næringa velger å avvikle
og gå over i annet arbeid.
Fylkesstyret har også i 2009 deltatt på mange arrangement og samlinger innen næringa eller knyttet til
Troms-landbruket. Dette er viktig for å bygge nettverk og for å påvirke rammene for næringa vår. Vi har
valgt å delta aktivt på samlinger for hele landsdelen blant annet i regi av Nord norsk landbruksråd. Kontakten mellom næringsorganisasjoner, forvaltning, forskning og politiske miljøer kan derfor sies å være
god.
5.2 Internasjonalt arbeid
Arbeidsåret 2009 har vært preget av relativt lite fokus på internasjonalt arbeid. Norges Bondelag har
fulgt utviklingen i forhold til WTO og i forhold til EU. Fylkeslaget har vært orientert uten at det har vært
nødvendig med spesielle aksjoner eller markeringer. I forhold til EU synes det som om det er et relativt
stabilt flertall i opinionen for et nei-standpunkt. EU-spørsmålet har vært noe fremme i media knyttet til
finanskrisen og situasjonen på Island.
5.3 Påvirkning og nettverksbygging
Påvirkning mot både de politiske miljøene og opinion er grunnleggende for å nå de mål vi arbeider for i
Norges Bondelag. Likedan er påvirkning mot forvaltningen nødvendig for å nytte de muligheter som gis
gjennom avtaler, lovverk og forskrifter. Fylkeslaget har også i 2009 fulgt opp den regionale forvaltningen gjennom god kontakt med Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge. Nytt
av 2009 er at Troms fylkeskommune forbereder seg på å overta deler av forvaltningsansvaret innen landbruk fra Fylkesmannen i Troms. Fylkesstyret og fylkeskontoret har aktivt søkt å bedre kontakten med
begge disse institusjonene høsten 2009. Dette er gjort blant annet gjennom samrådingsmøter.
Tilsvarende har fylkeslaget pleiet kontakten med de politiske miljøene. I forbindelse med oppstarten av
arbeidet med en ny stortingsmelding har fylkesstyret diskutert innspill og forberedt disse allerede i november og desember 2009. Det er viktig å gi innspill tidlig i prosessen da dette er en avgjørende fase i
forhold til innretning og målsetting for en ny stortingsmelding.
I tillegg til direkte kontakt med fylkespolitikere har fylkeslaget fulgt opp samarbeidet i regi av Nord
norsk landbruksråd med faste møter med stortingspolitikere fra landsdelen.
5.3.1 Representasjon 2009
Fylkeslaget har deltatt på følgende møter og aktiviteter i 2009:
Dato:
05.02.2009

Formål og representant:
Møte om regional miljøplan for Troms i regi av Fylkesmannen i Troms, fylkesleder
Bjørn Mathisen
Forum for kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen i Troms, fylkesleder Bjørn Mathisen
18.02.2009
Temamøte om finansieringsordningene i landbruket i regi av Troms Bondelag, fylkesleder Bjørn Mathisen, Jørn Agersborg og Unni H. Andreassen
23.-24.02.2009 Tenkeloftsamling i regi av Nord norsk landbruksråd, fylkesleder Bjørn Mathisen, nestleder Asgeir Slåttnes, Unni H. Andreassen og Jørn Agersborg
25.02.2009
Ekstraordinært representantskap i Norges Bondelag om ny markedsordning for kjøtt,
fylkesleder Bjørn Mathisen
27.02.2009
Årsmøte i Norsvin Troms, styremedlem Jorun Bekkvik Nordahl
12.03.2009
Møte for rovviltkontakter i Norges Bondelag, styremedlem Svein Olav Thomassen
13.03.2009
Årsmøte i Troms Bygdekvinnelag, styremedlem Jorunn Bekkvik Nordahl
19.03.2009
Møte i strategigruppa for BU-midler i Troms, fylkesleder Asgeir Slåttnes, nestleder
Svein Olav Thomassen, Jørn Agersborg
25.03.2009
Regionmøte i Tine Meieriet Nord, nestleder Svein Olav Thomassen
26.03.2009
Representantskapsmøte i Norges Bondelag, fylkesleder Asgeir Slåttnes
08.05.2009
Årsmøte i Troms Utmarkslag, nestleder Svein Olav Thomassen og Jørn Agersborg
Side 9

Årsmelding 2009 for Troms Bondelag

19.05.2009
25.05.2009

Temamøte om rovvilt i Bardu, nestleder Svein Olav Thomassen
Møte om Senja videregående med FMLA, Senja vdg, Lenvik kommune, Troms Bondeog Småbrukarlag m.fl., fylkesleder Asgeir Slåttnes, styremedlem Bjarne Leonhardsen
og Jørn Agersborg
09.06.2009
Representantskapsmøte i Norges Bondelag, fylkesleder Asgeir Slåttnes
10.-12.06.2009 Årsmøte i Norges Bondelag, fylkesleder og utsendinger
26.-28.06.2009 Landbruksmessa i Balsfjord, fylkesleder Asgeir Slåttnes, nestleder Svein Olav Thomassen, styremedlem Jorun Bekkvik Nordahl, Unni H. Andreassen
18.08.2009
Møte med landbruksminister Lars P. Brekk, fylkesleder Asgeir Slåttnes
25.08.2009
Møte om etablering av kompetansesenter for geit på Gibostad, nestleder Svein Olav
Thomassen representerte Troms Bondelag
22.09.2009
Innledning på kurs for kundebehandlere i Sparebank 1 Nord Norge i regi av Tine Meieriet Nord, fylkesleder Asgeir Slåttnes
30.09.2009
Representantskapsmøte i forskningsfondet for landbruket i Troms og Finnmark, fylkesleder Asgeir Slåttnes
02.10.2009
Planleggingsmøte mellom fylkesledere og org.sjefer i Nordland, Troms og Finnmark
06.10.2009
Temamøte om ny samvirkelov i regi av Fylkesmannen i Troms, fylkesleder Asgeir
Slåttnes
26.10.2009
Samrådingsmøte om ny stortingsmelding, fylkesleder Asgeir Slåttnes og Jørn Agersborg
03.11.2009
Ledermøte i Norges Bondelag, fylkesleder Asgeir Slåttnes
10.11.2009
Samrådingsmøte med Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune, fylkesleder
Asgeir Slåttnes og Jørn Agersborg
11.11.2009
Orienteringsmøte om regionalt rovviltprosjekt i Troms og Finnmark, Bjarne Leonhardsen representerte Troms Bondelag
23.11.2009
Møte med Sørreisa kommune og Fylkesmannen i Troms angående rutiner for søknad
om produksjonstilskudd, Jørn Agersborg
24.11.2009
Fagdag ved Senja videregående, fylkesleder Asgeir Slåttnes
29.11.2009
Hurtigruteseminar i regi av Bioforsk Nord, fylkesleder Asgeir Slåttnes, nestleder Svein
Olav Thomassen, Unni H. Andreassen, Jørn Agersborg
Landbruksmessa i Balsfjord 2009
Troms Bondelag deltok tradisjonen tro på landbruksmessa i Balsfjord 27. -28. juni. Nytt av året var en
”rundebordskonferanse” fredag i forkant av messedagene i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. Fylkesmann Svein Ludvigsen deltok selv og hadde på forhånd aktivt deltatt i utarbeiding av programmet.
Rammen for konferansen var utviklingen i næringa i Troms. Fylkesmannen har fra sin side uttrykt ønske
og behov for et ”taktskifte”. Av tema som ble fremhevet var generasjonsskifte og behovet for bedre oppfølging av den lokale forvaltningen.
Fylkeslaget hadde felles stand med Gjensidige og Troms Bygdekvinnelag og dette fungerte svært godt.
Landbruksmessa var generelt godt besøkt og vi hadde mange interesserte innom på vår stand. Fylkesleder Asgeir Slåttnes nyttet messedagene til
både å stå på stand og til å besøke andre
organisasjoner og på den måten styrke
nettverket til fylkeslaget.
Mange av de som besøkte fylkeslagets
stand var opptatt av å få informasjon om
medlemsfordeler. Aktiviteten
”melkespannholding” var også svært populær og trakk mange innom. For fylkeslaget er messa en fin anledning å møte
medlemmer, tillitsvalgte og ikke minst
profilere landbruksnæringa i fylket. Deltagelsen krever en del ressurser, men er vel
Styremedlem Jorun Nordahl og fylkesleder Asgeir Slåttnes står
verdt innsatsen.
på stand for Troms Bondelag
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5.3.2 Høringssaker og uttalelser
Fylkeslaget har i løpet av 2009 behandlet følgende
høringssaker/ avgitt følgende uttalelser:
Høring om regionalt miljøprogram for Troms
2009 - 2012, avgitt til Fylkesmannen i Troms
Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2009,
avgitt til Norges Bondelag
Prinsipprogram for Norges Bondelag perioden
2009 - 2013, avgitt til Norges Bondelag
Strategi for satsing på lokal mat fra Troms,
avgitt til Fylkesmannen i Troms
Stortingsmelding nr. 39, Klimautfordringene landbruket en del av løsningen, avgitt til Norges Bondelag
Rapport om brede landbruksmaskiner på vei,
avgitt til Norges Bondelag
Vernehjemmel i jordlova, avgitt til Norges
Bondelag
Endring i naturskadeloven, avgitt til Norges
Bondelag

Over: Barn gir ofte klart uttrykk for hva de liker og
Nora Winje syntes det var moro med melkespannkonkurranse.
Under: Fylkesleder Asgeir Slåttnes deltok i panelet
på rundebordskonferansen.

Den viktigste enkeltsaken har også i 2009 vært arbeidet med rammebetingelsene og vi har derfor valgt å
gjengi uttalelsen foran forhandlingene våren 2009 i
helhet.

Uttalelse fra Troms Bondelag foran jordbruksforhandlingene 2009
Uttalelsen baserer seg på uttalelser fra lokale bondelag og andre organisasjoner, samt styremøte i Troms
Bondelag 10.03.09. Argumentasjon for og ytterligere utdyping av forslagene, samt flere enkeltforslag,
utdypes i det videre notat.
Hovedprioriteringer:
Innretting av krav: Det trengs mer til budsjettmidler i 2009. Få har tro på at uttak i markedet kan gi
grunnlag for tilstrekkelig inntektseffekt.
Troms Bondelag vil formidle følgende overordnede prioriteringer i forhandlinger 2009:
1. Inntektsvekst. Det trengs en generell bedring av bondens økonomi. Det er nødvendig med et inntektsløft som reduserer den kronemessige forskjellen i inntekt mellom jordbruket og andre grupper. Troms
Bondelag mener det trengs tiltak som vil gi direkte inntektsvekst, dette er første prioritet i årets forhandlinger.
2. Investeringsvirkemiddel rammene må økes for tradisjonelt landbruk. Landbruket har ikke vært tilgodesett med et øre i statens krisepakker. Troms Bondelag mener det er nødvendig med en krisepakke
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til landbruket også. Denne må komme
som budsjett utover rammene til jordbruksavtalen.
Velferdsordningene må styrkes på følgende
områder:
Avløsning ved sykdom og svangerskap
♦ Flere årlige refusjoner
♦ Åpning for administrasjonstilskudd til
kommunal administrering av landbruksavløser.
♦

Utvikling i Troms:
Det har skjedd en rask strukturutvikling i melkeproduksjon de siste årene. Troms Bondelag ønsker at de
som har satset på melkeproduksjon må få stabile rammevilkår. Av de grovfôrbaserte produksjoner vil
Troms Bondelag fremme kumelkproduksjon ved årets jordbruksoppgjør. Melkeproduksjonen må få et
skikkelig løft om den skal reddes i distriktene.

Troms Bondelag registrerer også i 2008 negativ utvikling i forhold til antall gårdsbruk i drift i Troms.
Distriktsjordbruket har også hatt stor avgang i forrige år, derfor er det viktigere enn noen gang å styrke
dette.
A: Velferdsordningene:
Det er også i år en klar tilbakemelding fra våre medlemmer om at velferdsordningene skal prioriteres
ved årets jordbruksoppgjør.
Troms Bondelag mener at dagens ordning for avløsertilskudd er uegnet og dyre for den enkelte bonde.
Dårlig tilgang på disse ordningene svekker bondens sikkerhetsnett og er nok en årsak til sviktende rekruttering. Den enkeltes bonde sin likviditet svekkes. For å bedre bondens likviditet, ber vi om at maksbeløpet økes og utbetaling til minst tre ganger i året, forskuddsvis.
Bevilgningene til HMS i landbruket videreføres slik de er i dag, og skal ikke gå på bekostning av andre
poster over jordbruksavtalen.
Maksimalt refusjonsbeløp heves til 64 000 kroner (i dag 58 000kr)
Pensjon:
Ordningene for tidligpensjonistene må styrkes:
♦ Det må gis et inntektsløft ved å justere satsene med konsumprisindeksen.
♦ En må gjennomgå ordningen å se spesielt på enkeltelementer som utslag av aldersforskjell.
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B: Rekruttering:
Det må på plass gode økonomiske rammebetingelser for å stimulere til økt rekruttering, næringa må
kunne gi et utbytte som er sammenlignbart med en gjennomsnittlig lønnsmottaker i Norge. En må satse
på levende bygdesamfunn. Det vil si økonomi til å opprettholde landbruksnæringa, uten denne vil bygdesamfunnet etter hvert dø ut.
Det er i dag problemer å få tak i gårdsbruk uten odelsrett.
En må stimulere til at gårdsbruk blir omsatt til egne driftsenheter
Levedyktige driftsenheter må kunne selges til andre enn odelsrettshavere.
C. Investeringsvirkemidler:
Det er et stort behov for investeringsvirkemidler til landbruket i Troms. Behovet er der i alle produksjoner. Noe av bakgrunnen er at myndighetene stiller nye krav til produksjonene. Det gis stadig pålegg om
utbedringer fra det offentlige, som med dagens økonomiske situasjon i næringa er vanskelig å oppnå.
Mangel på tilgang til midler vil bidra til økt nedlegging av gårdsbruk i Troms.
Rammene for investeringstilskudd må økes betydelig. Troms Bondelag mener at en dobling av rammene
for investering til tradisjonelt landbruk er nødvendig for å møte behovet for fornying og å kunne videreføre landbruksnæringa på samme nivå i Troms. Troms Bondelag mener videre at finansieringsordningene bør finansieres utenfor rammen for jordbruksavtalen.
En tiltakspakke må finansieres utenom jordbruksavtalen.
D. Tilskudd
Det er viktig å styrke de ulike typer tilskudd som har direkte inntektsvirkning.
Jordbruksavtalen 2009 må rettes mot økning i budsjettmidler og videre at økningen kommer distriktslandbruket til gode.
Forslag:
Arealtilskudd:
intervallet fra 0-200 økes til 0-300.
Troms Bondelag vil prioritere å øke intervallene fremfor å øke satsene i de eksisterende intervaller.
Kulturlandskapstillegg:
økes til 220kr pr daa.
Distriktstilskuddet på kjøtt og egg:
Troms Bondelag foreslår følgende økninger i distriktstilskuddene:
Geit/storfe 5kr/kg
Sau 3kr/kg
Gris 0,50kr/kg.
Potet 0,15øre/kg
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De øvrige distriktstilskuddene må videreføres på minst samme nivå som i dag.
Fraktordninger:
Frakttilskuddet må opp. Innfrakttilskudd på kraftfôr må prioriteres.
Gode fraktordninger er nødvendig for å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet
Beitetilskuddet:
Troms Bondelag mener denne stimulansen til å bruke utmarka må styrkes. Utmarka er en ressurs som holder på å gro igjen. Man må ta grep for å styrke beitingen, ikke svekke den.
De ulike produksjoner:
Troms Bondelag ønsker i årets forhandlinger å prioritere grovfôrbaserte produksjonene, og derunder spesielt kumelkproduksjonen.
Av de kraftforbaserte produksjonene bør gris prioriteres. Når det gjelder gris i Nord-Norge bør det tildeles
en motiverende andel (investeringsvirkemidler) for å øke produksjon og holde slakterikostnadene nede på
anleggene(les Andslimoen i Målselv).
Svin:
Dette er næring som er viktig for nordnorske slakterier og en må derfor sette i gang tiltak som gjør det
mulig å øke næringa. Siden problemet med nedgang i gris er et distriktsproblem er det først og fremst distriktstilskuddet som må økes.
Norges Bondelag bør gå inn for sterkere strukturdifferensiering av tilskuddet til svin. Dette for å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet med en variert produksjonsstruktur.
Det er viktig med tiltak som gjør at man ikke reduserer svineproduksjonen mer i Troms.
Forslag:
Øke distriktstilskudd for gris med kr. 0,50/kg
Sau:
De løft som har vært gjort for sauenæring de 2-3siste årene er svært positivt mottatt. Det viktigste fremover blir og ”vedlikeholde” utviklinga i saueholdet og lønnsomheten til næringa. Rovdyrproblematikken
blir en stadig større utfordring for næringa.
Økt målpris og økt dyretilskudd er viktige tiltak for å øke produksjonen av norsk sauekjøtt. Økte beitetilskudd er og viktig for å øke produksjon av norsk sauekjøtt.
Storfe:
Økte dyretilskudd og økte investeringstilskudd er de to viktigste tiltakene for å øke produksjonen av norsk
storfekjøtt.
Ku og geitmelksproduksjon:
Troms bondelag mener at det bør åpnes for at samdrifter skal få lov til å leie kvoter opp til 750 000liter.
Kvotetaket settes til det samme. Kvoteordningene må utformes slik at det blir lik mulighet å kjøpe melkekvote fra staten uansett ved stor eller liten drift. Dagens ordning favoriserer de største brukene.
Forslag for melk, ku:
♦ Driftstilskuddet for kumelk må økes (antyde kr. 15000,-), en inntektsøkning bør komme ved hjelp av
tilskudd og mindre bruk må prioriteres. Det er ønskelig med mer fokus på distrikt og struktur.
♦ Innføring av tilskudd på kr. 1000,-/levende født kalv (betingelse knyttet til oppforing?)
Forslag for melk, geit:
♦ Sykdomssanering på geit og sau. Vi foreslår konkret 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 Geiter 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 årsskiftet.
♦ Økonomien i geitmelkproduksjonen må styrkes. Konkret forslås at grunntilskuddet økes med 40 øre
per liter, og beitetilskuddet for utmarksbeite økes med kr. 200/ geit.
♦ Nyetablering/rekrutteringskvoter. Det bør åpnes for nyetablering/rekrutteringskvoter i de etablerte geitmelksområdene. Det vil bety at en i et visst omfang kan gi en ”grunnkvote” til nyetablering.
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Det må tilrettelegges for fellestiltak som samdrifter, fellessetrer og avlstiltak.
Det må finnes stimuleringstiltak for produkt- og markedsutvikling. Vi tenker her spesielt på den industriproduksjonen som i dag foregår på våre meierianlegg.
Vi foreslår konkret at det avsettes et beløp direkte rettet mot utøverne i næringa til kompetansetiltak.
Den statlige oppkjøpsdelen på kr 3,50 bør forbli uendret.
Egg:
I Troms er det fortsatt positiv utvikling i eggproduksjonen, det ble i 2008 satt opp nye driftsbygninger
for egg. Troms Bondelag mener det er viktig å videreføre distriktstilskuddet for egg.
Frukt og grønt:
I Nord-Norge er det bare tre moderne pakkerier igjen. Disse er lokalisert i Grane på Helgeland, Narvik
og Finnsnes (Silsand). Fra Lofoten er avstand til pakkeri opptil 350km, fra Salten 400km pluss ferje og
fra Alta 420km. Innfraktkostnadene til pakkeriet er opptil 90øre pr kg. Med potetens lave kilopris, umuliggjør innfraktene i praksis potetproduksjonen i store deler av Nord-Norge. Det samme har skjedd med
grønnsaker og nedgangen av produsenter har vært stor. Troms Bondelag ber om at det bevilges tilskudd
over jordbruksavtalen til å dekke deler av innfraktkostnadene på poteter og grønnsaker til pakkeri i Nord
-Norge.
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge utvides til også å gjelde grønnsaker levert til godkjente omsetningsledd (gulrot, kålrot og hodekål). Dette for å opprettholde øke produksjonen som er
svært liten, samt å kunne beholde miljøet og kompetansen.
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge heves med 0,15kr.
Målprisen for potet heves med 0,15kr
Målprisen for grønnsaker heves med 5 %.
Bevilgningene til forsøksringene må økes. Forskning på nytt plantemateriale er viktig i framtida. Dette
bla pga hard konkurranse med import. For å imøtekomme konkurranse og klimatiske endringer er det
viktig med et godt plantemateriale.
NB bør arbeide for å få dispensasjoner i produksjoner hvor det mangler effektive plantevernmidler.
Egenandel på 30% ved avlingsskadeerstatning bør ikke senkes til 20% dersom det går ut over andre tilskudd.
Det er ønske om øremerking av tilskudd til bygging av anlegg for lagring, sortering, pakking og omsetning av frukt- og grønt for å sikre forbrukere ferske grøntprodukter med god kvalitet.
F: Miljø og økologisk landbruk
EUs rammedirektiv for vann skal implementeres over hele landet, staten tenker at dette skal gjøres over
regionalt miljøprogram.
Troms Bondelag mener at kostnader ved miljøtiltak i landbruket må miljøverndepartementet være med å
finansiere. Troms Bondelag stiller seg skeptisk til at store, dyre tiltak er med å dra RMP høyt opp.
Troms Bondelag mener at innen økologisk landbruk bør det være mer fokus på produksjon og ikke areal.
En målsetting må være å produsere nok produkt til å dekke etterspørselen i markedet. Merkostnadene til
økologisk landbruk må tas ut i markedet.
G: Skatt og avgift:
Avskrivingsordning: Troms Bondelag støtter Norges Bondelag med å få redusert avskrivingstiden for
bygninger, fra 4 % til 8 %.
Minstegrensen for å være tilskuddsberettiget må ikke reduseres ytterligere.
H: Rovdyr
Troms Bondelag observerer stadig større utfordringer for beitebruken i fylket. Rovdyr er en stor trussel
for lønnsomheten og motivasjonen for småfeproduksjonen i etter hvert mange områder i Troms. Rovdyrproblematikken skaper også økte kostnader hos bonden og forvaltninga. Reduksjon av rovdyrbestander
til de avtalte bestandsmål må prioriteres. Her må det brukes mest mulig effektive metoder for fangst av
overtallige og skadedyr. Det må også bli mer effektivt apparat for skadedokumentasjon.
I: Reiseliv og mat
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For å få flere gode reiselivsprodukter og matspesialiteter ut i markedet bør samarbeidet med norsk gårdsmat og gårdsturisme fortsette. Troms bondelag støtter Norges Bondelag i at det fortsatt skal settes av midler til utviklingsprogrammet for mat. De viktigste tiltak bør være å stå bak produsentene og gi støtte, bidra
til regelverk etc for å gjøre det enkelt å komme i gang og inn på markedet med lokale spesialiteter.
J: Inn på tunet
Troms bondelag mener at det er viktig at Norges Bondelag fortsetter å tilrettelegge for denne typen virksomhet på gårdsbruk.
K:Energi og klima
Troms Bondelag mener at bioenergiprogrammet bør få videreført sin ramme på dagens nivå.
Når det gjelder produksjon og salg av biobrensel, biogass og småkraftverk bør disse prosjektene stå uten
støtte fra avtalemidlene.

5.3.3 Aksjonsdag i forbindelse med
jordbruksforhandlingene 2009
Troms Bondelag deltok i den landsomfattende aksjonsdagen 21. april foran jordbruksforhandlingene 2009. Fylkeslaget
koordinerte utdeling av informasjon i
Tromsø og i Harstad. I Tromsø stod fellesstyret ved leder Ellinor S. Jensen for den
praktiske tilretteleggingen. Vi inviterte på
forhånd Tine Meieriet Nord med på et
samarbeid med sikte på å nå ut med kunnskap om landbruket i fylket og da spesielt
melkeproduksjonen. Tine Meieriet Nord
stilte med smaksprøver av youghurt og
fakta om melkeproduksjon. Samarbeidet
var vellykket. De som stod for utdelingen
Styremedlem Jorun B. Nordahl, lokallagsleder Birger Theorapporterte tilbake om en positiv opplevelse. Det er imidlertid en praktisk utford- dorsen i Trondenes Bondelag og lokallagsleder i Harstad
Bondelag, Edmund Ludvigsen i full aksjon på Sjøkanten senring knyttet til at denne type aksjoner
gjennomføres i byene Tromsø og Harstad ter i Harstad.
og at det ofte er de samme tillitsvalgte
som må stille opp for å planlegge og gjennomføre markeringene.
5.3.4 Prosjekter
Tenkeloft Arktisk landbruk
Troms Bondelag var formelt eier av prosjekt Tenkeloft Arktisk landbruk. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet videreføres med samlinger
i regi av Nord norsk landbruksråd. Arbeidet i Nord norsk landbruksråd
er nærmere beskrevet i kapittel 11.
Prosjekt Verdifulle opplevelser i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag,
Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Dette regionale prosjektet skal samhandle nært med det sentrale prosjektet med samme navn etablert av Norges Skogeierforbund og Norges
Bondelag. Det regionale prosjektet er utviklet av Allskog, men fylkeslagene av Norges Bondelag er invitert med på samarbeid om gjennomføring. Styremedlem, Jorun Bekkvik Nordahl, i Troms Bondelag deltar
som representant i styringsgruppen for prosjektet.
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Det regionale prosjektet har følgende mål:
Det overordna målet for dette prosjektet er å rekruttere nye grunneiere og aktører i bygde-Norge til lønnsom satsing i natur- og kulturbasert reiseliv, og i virksomhet som står i naturlig forbindelse
med dette.
Det strategiske målet for prosjektet er å etablere en fast og strukturert arbeidsmodell for motiverende informasjonsarbeid, og der informasjonens innhold er basert på oppdatert markedsinformasjon
til enhver tid.
Det volummessige og konkrete målet for prosjektet er basert på
Din Tur AS’ utviklings- og forretningsplan som viser behov i markedet for en tilgang på ca 100 nye leverandører hvert år i de nærmeste årene. Vårt mål er at minst ¾ av denne veksten skal komme i
Allskog sitt område. Dette gir følgende mål for volum og verdiskaping:
5.3.5 Presse og media
Arbeidet mot presse og media er viktig for å nå ut til opinion og beslutningstagere med våre budskap. Fylkeslaget har gjennom intervjuer og uttalelser nådd frem blant annet gjennom NRK-Troms. Det er likevel
nødvendig å styrke arbeidet mot avisene og bygge et nettverk mot journalister som har ansvar for og interesse av å dekke saker knyttet til landbruk. Vi må anse det som positivt at aviser som Troms folkeblad, Nye
Troms, Harstad Tidende og Nordlys har tatt inn relativt mange saker knyttet til landbruk i året som har
gått. Det kan også synes som om utfordringene med svak lønnsomhet er kommet bedre frem enn tidligere
år.
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Presse og media er interessert i hva
som skjer i Troms-landbruket.
Mange tillitsvalgte er flinke til å nå
frem med et budskap på vegne av
næringa. Vi må imidlertid godta at
det ikke alltid er de sakene vi selv
ønsker å belyse som havner som
førstesidestoff.
Over til venstre: Arild Heim, leder i
Balsfjord Bondelag
Over til høyre: Bjørn Mathisen, leder i Troms Bondelag frem til mars
2009.
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5.4 Arrangement
5.4.1 Årsmøte 2009
Årsmøtet i Troms Bondelag 2009 ble holdt 11. -12. mars på Grand NordicHotel i Tromsø. Det var som vanlig invitert gjester fra samarbeidende
organisasjoner, offentlig forvaltning og politiske miljøer til årsmøtet. Følgende gjester hilste til årsmøtet:
♦

Berit Nikolaisen, Troms Bonde- og Småbrukarlag

♦

Einar Kristiansen, Tine Meieriet Nord

♦

Jorunn S. Karlsen, Troms Bygdekvinnelag

♦

Jon Arne Johansen, Nortura

Ved navneopprop var det 30 utsendinger fra de lokale bondelag og bygdevkvinnelag til stede. Fra Norges Bondelag møtte styremedlem og Berit
Hundåla. Spesielt inviterte gjesteinnledere i tillegg var:
Ørjan Olsvik, Nofima
Sigurd Jorde, Utviklingsfondet
Ørjan Olsvik innledet om temaet ”Matproduksjon i nord norsk landbruk:
fra nasjonalromantikk til bedriftsøkonomi”

Avtroppende fylkesleder Bjørn
Mathisen holder leders tale
2008.

Olsvik holdt et svært engasjerende innlegg med en klar oppfordring om å
gripe mulighetene og et budskap om at det er liv lage for nord norsk landbruk også i fremtiden.
Jorde innledet på sin side om utviklingen i verdens matproduksjon. Han kom også inn på prosjektet Matrett
i regi av Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Utsendingene gav sin
fulle støtte til dette arbeidet.
Fra Norges Bondelag orienterte styremedlem Berit Hundåla om situasjonen i forkant av jordbruksforhandlingene 2009.
Følgende arbeidsplan i punktform ble vedtatt på årsmøtet:
♦
♦
♦

Politisk påvirkning og nettverksbygging
Landbruksmessa i Balsfjord/ Landbruksdagene i Balsfjord 2009
Medlemsverving

Under valg ble Asgeir Slåttnes valgt som leder for et år. Svein Olav Thomassen ble valgt til nestleder for 1
år. I tillegg ble Jorun Bekkvik Nordahl og Bjarne Leonhardsen valgt til styremedlemmer for 2 år og Ranveig Johansen som styremedlem for 1 år.
Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner:
1. Egen matproduksjon har en verdi!
Årsmøte i Troms Bondelag vil fremheve verdien av egen matproduksjon.
Gjennom innlegg av direktør for Nofima, Ørjan Olsvik, og Sigurd Jorde
knyttet til Utviklingsfondet, har vi fått belyst utfordringene globalt med
hensyn på å brødfø verdens befolkning i fremtiden. Konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer synlig gjennom ekstrem nedbør og tørke i
store deler av verden. Verdens matproduksjon er sårbar og vi har et etisk
og solidarisk ansvar for å produsere mat i Norge.
Etter utsagn fra Ørjan Olsvik er det bare Trygve Hegnar som ikke har
skjønt at norsk landbruk har vært en suksesshistorie. Norsk landbruk har
levert trygghet i form av sikker tilgang på mat i tillegg til en lang rekke
andre samfunnsgoder. Hegnar er ikke i stand til å tallfeste faktorer som
landskapspleie, spredt bosetting, kulturarv og solidaritet med de deler av
verden som lider av sult og hungersnød.
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Vi vil nytte mulighetene til å produsere mat i Troms og solidarisk levere goder knyttet til egen matproduksjon dersom storsamfunnet ønsker dette!
2. Regjeringen må følge opp lovnader om en tiltakspakke for landbruket
I forbindelse med lanseringen av en generell tiltakspakke i januar tidligere i år uttalte Regjeringen at en
tiltakspakke for landbruket skulle behandles i jordbruksoppgjøret 2009. Årsmøtet i Troms Bondelag krever at lovnaden følges opp og at tiltakspakken kommer på plass i årets jordbruksforhandlinger. Troms Bondelag mener det er svært gode grunner til å etablere en slik tiltakspakke. Prognosene tyder på en betydelig
større arbeidsledighet enn forventet i Norge i tiden fremover. En tiltakspakke utformet for å styrke finansieringsordningene innen landbruket vil gi store ringvirkninger innen bygg og anlegg, innen bransjer som
leverer varer og tjenester til landbruket og innen transportbransjen. Den vil også bidra sterkt til å sikre videreføring av matproduksjon i Troms. I så måte vil tiltakspakken også sikre grunnlaget for foredling av
mat og trygge arbeidsplasser i meierier og slakteri.
En tiltakspakke må finansieres utenfor jordbruksavtalen og må inneholde flere elementer enn en styrking
av finansieringsordningene. Vi ser da en dobling av avskrivningssatsen for landbruksbygg fra 4 til 8% som
et annet hovedelement.
Hvis Regjeringen følger opp sine lovnader, skal vi som næring levere
tilbake og sørge for trygge arbeidsplasser i både primærproduksjon og
foredling av mat.
3. Jordbruksoppgjøret 2009 må gjøre det liv laga for bonden!
Uten betaling for arbeidet ”dør bonden”! Avskallingen fra Tromslandbruket er stor, og siden 1995 er det nå bare 1 av 3 bønder igjen. Årsakene til avgangen er nært knyttet til lønnsomheten i næringa. Vi har
vært gjennom en periode med svært god tilgang på godt lønnet arbeid
innen andre sektorer i Norge. Mange gårdbrukere har da valgt å gå inn i
andre yrker. For å snu denne trenden må lønnsomheten innen landbruket
styrkes betraktelig. Dette vil legge forholdene til rette for ungdom som
vil inn i næringa, og sikre mulighet for ferie og fritid på linje med andre
yrkesgrupper.
Troms Bondelag krever at Jordbruksoppgjøret 2009 må innrettes slik at
det legges på bordet betydelige budsjettmidler. Mulighetene gjennom
markedet er vesentlig redusert i forhold til oppgjøret i 2008. De forestående endringene av markedsordningene for kjøtt og egg vil gi rom for å
øke budsjettoverføringene til landbruket. Jordbruksoppgjøret 2009 må
gi styrket lønnsomhet og forutsigbare rammer for den enkelte bonde.
Forutsigbare rammer vil gi bønder tro på en fremtid i næringa og trygghet for å investere i egen arbeidsplass.

Glimt fra årsmøte 2009: Over: ordførerne Jorun Nordahl og Jens Løvlid, over til høyre: Berit Hundåla fra Norges Bondelag og nede til høyre: leder i Skånland og Gratangen Bondelag, Osvald Rafaelsen
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5.4.2 Ledermøte 2009
Ledermøte i Troms Bondelag høsten 2009 ble avholdt 18. - 19. november på Rica Ishavshotellet i
Tromsø. Første dag var satt av til en rekke aktuelle tema mens dag to i helhet var viet kurs i regi av Norges Bondelag om arealplaner og lokal påvirkning.
Følgende tema var belyst på første dag:
Politisk arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2010 v/ 1. nestleder Brita Skallerud
♦ Organisasjonsarbeid v/ generalsekretær Per Gunnar Skorge (nytilsatt i juli 2009)
♦ Troms fylkeskommunes rolle i forhold til landbruk fremover v/ næringssjef Kari Mette Aaseth
♦ Utfordringene fremover for kjøttsamvirket v/ konsernstyremedlem Teig Madsen
♦ Oppstart av regionalt rovviltprosjekt i Troms og Finnmark v/ prosjektleder Erlend Winje
♦ Hvordan møte krav og forventninger v/ direktør Trond Nylund fra det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Tromsø
♦ Orientering fra Gjensidige v/ Reidar Vinje
♦ Orientering fra Landkreditt om ny samarbeidsavtale v/ Daniel A. Hansen
På dag 2 innledet Sissel Fykse, Ole Nikolai Skuleberg og Nils Rønningen om temaene:
♦

arealplaner og prosesser
♦ jordvern
♦ medvirkning og påvirkning
På ledermøtets første dag var leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Moe, invitert og hadde takket ja,
men måtte melde forfall på grunn av sykdom. Det er nyttig for både fylkesstyret og lokallagsledere å
bygge nettverk mot forvaltningen og mot partiene og dette er noe som vektlegges i forbindelse med utarbeiding av program for blant annet ledermøtet i fylkeslaget.
♦

Det var gledelig å notere seg for fylkeslaget at næringssjef i Troms fylkeskommune hadde god innsikt i
hvordan situasjonen er i landbruket i fylket vårt. Når det gjelder hovedutfordringen som er svak lønnsomhet måtte hun imidlertid vise til at dette er en oppgave som må løses sentralt.
Teig Madsen, konsernstyremedlem i Nortura, orienterte om arbeidet med å utrede fraktordningene og
henstilte til Troms Bondelag om å følge dette arbeidet nøye og nytte muligheten til å påvirke gjennom
blant annet uttalelsen foran jordbruksforhandlingene 2010.

Fra venstre: Generalsekretær Per Gunnar Skorge lytter til fylkesleder Asgeir Slåttnes, næringssjef i Troms fylkeskommunne Kari Mette Aaseth var klar over utviklingen innen Troms-landbruket, 1. nestleder Brita Skallerud
formidler sine tanker om den politiske situasjonen
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Trond Nylund fra det helsevitenskapelig fakultetet i Tromsø fengslet forsamlingen med et svært engasjert
innlegg. I tillegg til en solid faglig innsikt avslørte Nylund nær kjennskap til Troms-landbruket. Det er ingen tvil om at en stadig mer profesjonalisert landbruksnæring stiller svært tøffe krav til bonden som bedriftsleder, gründer, praktiker. I tillegg kommer da forpliktelsene overfor familie.
Orienteringer fra samarbeidspartnere som Gjensidige og Landkreditt hører med for å kunne ruste fylkesstyret og lokallagsledere til møte med medlemmene. Nytt av året er en ny samarbeidsavtale med Landkreditt
om banktjenester.
Jordressursene er fundamentet for store deler av landbruket i Troms. Tilgang på grovforarealer og spredningsarealer er avgjørende for å kunne utvikle gården innenfor det tradisjonelle husdyrbaserte landbruket.
Mange lokallag opplever møtet med kommunale planprosesser som svært krevende. Med kurset i regi av
Norges Bondelag bør våre lokallagsledere være adskillig bedre rustet til å påvirke arealplaner i egen kommune.
Høstens ledermøte var preget av god stemning. Det var relativt mange nye lokallagsledere som deltok og
det vil bli en viktig oppgave å tilrettelegge ledermøte og årsmøte slik at det blir en god møteplass for våre
lokale tillitsvalgte. Tilbakemeldinger fra
enkelte av deltagerne understreker dette.

Personer i bildet fra venstre:
Ole Nikolai Skuleberg (Norges Bondelag)
Sissel Fykse (Norges Bondelag)
Asgeir Slåttnes (fylkesleder i Troms)
Nils Rønningen (tidligere organisasjonssjef i
Oppland Bondelag)

Til venstre: direktør Trond Nylund (helsevitenskapelig fakultet, UiTø), i midten: konsernstyremedlem i Nortura
Teig Madsen, til høyre: prosjektleder Erlend Winje (Prosjekt Rovvilt i region 8)
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5.4.3 Regionmøter 2009
Følgende regionmøter ble avholdt i 2009:
Grytøy
24. januar
Tromsø
4. februar
Nordreisa
5. februar
Bardufoss
5. februar
Regionmøtene vinteren 2009 ble avholdt etter
”tradisjonelt” opplegg med 4 møter spredt over fylket.
Nytt av året var imidlertid at regionmøtet i Sør Troms
ble avholdt på Grytøy. Dette fungerte imidlertid svært
godt og Grytøy Bondelag hadde lagt vel til rette med
en fin ramme rundt møtet.
Fra regionmøte på Grytøy 24. januar 2009, fylkesleder Bjørn Mathisen innleder for en engasjert forSom vanlig skulle vi gjerne avholdt flere møter for å
samling.
nå enda flere av våre medlemmer. Hovedtemaet med
innledning og diskusjon omkring jordbruksforhandlingene og prioriteringer markerer oppstarten på et viktig studiearbeid som skal munne ut i fylkeslagets
uttalelse. Fremmøte var også i år normalt godt og med engasjerte deltagere.
5.4.4 Temamøte om finansieringsordningene i landbruket
Troms Bondelag arrangerte temamøte om finansieringsordningene i landbruket sammen med Midt-Troms Bondelag kvelden 18. februar på Bardufosstun. Fylkesmann
Svein Ludvigsen var blant deltagerne. Det var godt fremmøte og stort engasjement på møtet. Bakgrunnen for temamøtet var blant annet at fylkesmannen i sin januartale tok
opp behovet for et ”taktsskifte” for landbruket i Troms og
at det var knapphet på midler for å kunne tildele investeringstilskudd til alle som ønsket å fornye driftsapparatet.
5.4.5 Småkraftkurs 4. juni i Tromsø
Troms Bondelag arrangerte kurs for fallrettshavere i samarbeid med prosjekt Småskala kraftverk - næringsveg i
bygdene på Vestlandet, et prosjekt i regi av Norges Bondelag. Kurset ble fulltegnet og det vil derfor være behov for å
arrangere flere lignende kurs for å kunne gi et tilbud til alle
som meldte sin interesse.
5.4.6 Kurs for nye bønder (generasjonsskiftekurs)
november 2009
I samarbeid med samvirkeorganisasjonene arrangerte
Troms Bondelag kurs for nye bønder i Tromsø helga 27. 29. november. Kurset ble holdt på Grand Nordic Hotel.
Programmet var satt sammen av orienteringer fra samvirkeorganisasjonene, faglag, Fylkesmannen i Troms, Landbruk Nord m.fl. Hovedinnleder om juridiske sider ved generasjonsskifte var advokat Jan Bangen fra Norges Bondelag. Spesielt denne delen av programmet ble godt mottatt.
Det var på det meste 16 deltagere til stede (enkelte fulgte
kun deler av programmet).
5.4.6 Temamøte om landbrukspolitikk i Kåfjord
Troms Bondelag inviterte til temamøte om landbrukspolitikk 11. november 2009 på Aja samiske senter. Troms
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Bildene over:
1. Irene Lange Nordahl (stortingsrepresentant
for Troms Sp fra september 2009) og fylkesmann Svein Ludvigsen.
2. Leder i Midt Troms Bondelag Ole Kyrre
Østgaard og fylkesleder Bjørn Mathisen
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Bondelag var praktisk arrangør, men i samarbeid med Kåfjord avløserlag og Kåfjord kommune. Samtlige
søkere om produksjonstilskudd i Kåfjord kommune var invitert. Det møtte 9 personer på møtet og de gav
tydelig uttrykk for at det var behov for møteplasser for gårdbrukere i kommunen. Troms Bondelag har få
medlemmer i Kåfjord kommune til tross for et aktivt landbruk i kommunen. Fra Troms bondelag deltok
nestleder Svein Olav Thomassen og org. sjef Jørn Agersborg.
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 har i 2009 gjennomført samarbeidsutvalgsmøte med utveksling av informasjon om aktuelle saker samt utarbeidelse av arbeidsplan. Hovedpunktet på arbeidsplanen for 2009 var felles stand under
årets landbruksmesse på Storsteinnes i Balsfjord.
Vi hadde i 2009 ellers nær kontakt med Gjensidige i forhold til utbrudd av svineinfluensa. Det var en besetning i Troms som opplevde utbrudd. I tillegg var det også en besetning som opplevde utbrudd av fotråte
på storfe. Erfaringene viser at den enkelte må vurdere nøye behovet for husdyrforsikring og om man er i
stand til å bære det økonomiske tapet ved et eventuelt utbrudd.
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. I 2009 har vi fokusert på kurset Praktisk HMS arbeid. Troms
Bondelag har støttet medlemmer som gjennomfører kurset med kr. 500. Det er gjennomført flere kurs høsten 2009. Landbrukets HMS-tjeneste har vært gjest på årsmøte og ledermøte i fylkeslaget i 2009.
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6. Styrets årsberetning
for
Troms Bondelag 2009
Virksomhetens art og lokalisering
Troms Bondelag er et fylkeslag av Norges Bondelag. Fylkeslaget er således en del av medlemsorganisasjonen Norges Bondelag med samme formål som moderorganisasjonen. Troms Bondelag hadde i 2009 24 lokallag og 924 medlemmer. Medlemstallet er relativt stabilt, men utviklingen er negativ i forhold til at andelen aktive medlemmer registrert som søkere om produksjonstilskudd går ned.
Styret i Troms Bondelag har jobbet for å bedre vilkårene for alle som driver innen landbruket i fylket. De
sentrale jordbruksforhandlingene legger rammer for næringen, men fylkeslaget har vært med å påvirke bruk
av midler og utforming av forvaltningsregler regionalt i Troms. Et overordnet mål for arbeidet fremover vil
være å sørge for så gode rammevilkår at rekrutteringa til næringa minst tilsvarer den naturlige avgangen.
Fortsatt drift
Forutsetningene om fortsatt drift av fylkeslaget er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.
Redegjørelse for årsregnskapet
Troms Bondelag hadde et resultat på kr. 26 775,71 for regnskapsåret 2009. Økonomien i laget er under
kontroll, men styret føler likevel at de tilgjengelige ressursene er knappe i forhold til oppgavene som bør
løses. Troms Bondelag hadde en egenkapital på kr. 434 383,01 ved utgangen av 2009. Egenkapitalen er noe
styrket fra foregående år.
Arbeidsmiljø og likestilling
Troms Bondelag har ikke egne ansatte. Lagets styre består av 6 medlemmer, 3 menn og 3 kvinner.
Ytre miljø
Troms Bondelag’ virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø.
Harstad, 15.03.2010
Asgeir Slåttnes
leder

Svein Olav Thomassen
nestleder

Jorun Bekkvik Nordahl
styremedlem

Bjarne Leonhardsen
styremedlem

Rannveig Johansen
styremedlem

Jorunn Karlsen
styremedlem
(representant for Troms Bygdekvinnelag)
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7. Økonomi
7.1 Resultatregnskap 2009

Note
DRIFSTINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2009

2008 Tenkeloftet

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Rammebevilgning
Tilskudd /ref. NB
Tilskudd nordområdekonf.
Tilskudd tenkeloft
Brukte tilskudd tenkeloftet

23000,00
412630,00
84000,00
34848,00

42056,01
396000,00
54769,00

Sum driftsinntekter

554478,00

492825,01

167792,36

166111,00
369052,57

164690,86
308380,30

85795,36
82032,00

535163,57

473071,16

167827,36

Annen renteinntekt

7461,28

19896,31

35,00

Sum finansinntekter

7461,28

19896,31

35,00

NETTO FINANSPOSTER

7461,28

19896,31

35,00

26775,71

39650,16

0,00

Overføringer annen egenkapital

26775,71

39650,16

0,00

SUM OVERFØRINGER

26775,71

39650,16

0,00

173601,54
-5809,18

Drifstkostnader
Lønnskostnader
Annen driftskostnad

4
5

Sum driftskostnader

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER
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7.2 Balanse pr 31.12.2009
Note

2009

2008

59333,14
34848
2125

210694,9
8846

EIENDELER
Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Troms utmarkslag
Lån BSF
Sum fordringer

3

96306,14

Foliokonto
Landkreditt
Tenkeloftet
Norden-fondet
Skattetrekkskonto
Postbanken
Felleskjøpet
Sum bankinnskudd

8000
227540,9

216502,03
455985,47
3893,27
164547,86
21788
5270,1
117366,92
985353,65

234388,78

1081659,79

756408,55

434383,01
434383,01

407607,3
407607,3

310492,35

47535

23146
3772
26918

17842
3882
21724

Pål. Aga feriepenger
Avsetning feriepenger
Landbr. På dagsorden
KSL-midler
Akt. Støttemidler
Reiseregninger
Kontingent
Nordenfondet
Gjeld tenkeloftet
Kortsiktig gjeld
Velferdsmidler
Sum annen kortsiktig gjeld

0
0
11000
21815,2
78266,97
13997,5
12956
164547,86
0
1500
5782,9
309866,43

418,22
8198

4204
152266,86
23846
1500
3536,9
279542,25

Sum kortsiktig gjeld

647276,78

348801,25

1081659,79

756408,55

1
7

Sum omløpsmidler

3891,27
153295,86
21762
3684,89
111844,85
528867,65

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

3

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arb.avg.
Sum skyldig offentlige avgifter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

33589,7
51982,57

Harstad, 15.03.2010

Asgeir Slåttnes
leder

Svein Olav Thomassen
nestleder

Bjarne Leonhardsen
styremedlem

Jorun Bekkvik Nordahl
styremedlem

Rannveig Johansen
styremedlem

Jorunn Sande Karlsen
styremedlem
(representant for Troms Bygdekvinnelag)
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7.3 Noter

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto
etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Tjenester inntektsføres.
etterhvert som de utføres.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Generelt om vurdering av balanseposter
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 Nordenfondet
Fondet ble etablert etter at Landbrukstidsskriftet Norden ble nedlagt. Midlene disponeres av
styringsgruppen i Nord-Norsk Landbruksråd og skal benyttes til fremming av landbruket i fylket.

Note 2 Fordringer og gjeld
2009

2008

Fordringer med forfall senere enn ett år

0

0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

0

0

Note 3 Egenkapital
Annen
egenkapital
Egenkapital 01.01.2009
Årets resultat
andre endringer
Egenkapital 31.12.2009

407 607
26 775
0
434 382
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Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader

2009

2008

0

70 634

Møtegodtgjørelse

158 050

159 500

Arbeidsgiveravgift

8 061

11 736

0

8 616

166 111

250 486

Lønninger

Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

Troms Bondelag hadde ikke ansatte i 2009. Bondelaget omfattes således ikke av
reglene om obligatorisk tjenestepensjon, og slik ordning er heller ikke etablert.
Det er ingen garantiforpliktelser eller lån fra Bondelaget til ansatte, ledelse eller nærstående parter.
Kostnadsført godtgjørelse til revisor

2009

2008

Revisjon

7 631

6 375

Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor
Beløp er inkl mva

0
7 631

0
6 375

2009

2008

7 631
8 164
344 012
4 131
1 523
365 460
3 592
369 053

6 375
7 761
245 751
6 053
414
266 354
42 026
308 380

Note 5 Spesifikasjon av andre driftskostnader
Revisjon
Kontorrekvisita
Kontorhold Tenkeloftet
Andre møtekostnader
Gaver
Gebyrer
Sum andre driftskostnader
Overforbruk leder
Totalt andre driftskostnader

Note 6 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

2009

2008

Annen finansinntekt

7 461

19 896

Sum finansinntekter

7 461

19 896

2009

2008

Annen finanskostnad

0

0

Sum finanskostnader

0

0

2009

2008

21 788

21 762

Finanskostnader

Note 7 Bundne midler
Herav bundne bankinnskudd
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2008
Tenkeloftet
20 000
62 000
32
82 032
82 032
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7.4 Revisjonsberetning
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8. Lokallagsoversikt
Kapittelet gir en oversikt over tillitsvalgte i Troms Bondelag. Oppføringene er så langt vi har hatt mulighet korrekte etter valg i lokallagene høsten 2009. Forkortelsene foran navnene står for henholdsvis leder (L), kasserer (K)
og studieleder (S).

190101 Trondenes Bondelag
L: Birger Theodorsen, Kilhusvn. 83, 9402 Harstad
K: Solveig Valberg, Kasfjord, 9402 Harstad
S: Monica Storå, Gamnes, 9402 Harstad
190102 Grytøy Bondelag
L: Tone Rubach, 9425 Sandsøy
K: Jørn Jørgensen, Lundenes
S: Kolbjørn Berg, 9425 Sandsøy

77 07 65 94 911 66 129 birger.t@online.no
468 56 947 solveig_arne@hotmail.com
916 05 744
48 13 47 45 online.no
77 09 07 70 91 11 07 70 jorn.jorgensen@hlink.no
kolbjørn.berg@hlink.no

190104 Harstad Bondelag (slått sammen med Trondenes Bondelag fra februar 2010)
L: Edmund Ludvigsen, Klatran, 9419 Sørvik
K: Kristian Torbergsen, 9419 Sørvik
S:
190201 Kvaløy Bondelag
L: Eivind Jenssen, 9100 Kvaløysletta
K: May-Hege Bårdsen, Bakkejord, 9106 Straumsbukta
S: Per Tøllefsen, Tisnes, 9100 Kvaløysletta

77 07 64 30
77 67 65 09

915 87 676 edmundbl@hotmail.com
909 94 091

77 69 31 04
77 69 69 65

970 06 032

77 69 05 35

952 20 143 tone.lakselvnes@start.no

77640766@frisurf.no

190203 Østre Ullsfjord Bondelag
L: Peter F. Lakselvnes, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn
K: Bjørn E. Kristiansen, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn
S: Anita Kristiansen, 9042 Laksvatn
190204 Tromsøysund Bondelag
L: Ellinor S. Jensen, 9103 Skulsfjord
K: Jens J. Jakobsen, 9100 Kvaløysletta
S: Helga Nordgård, Innl.v. 9020 Tromsdalen
190205 Andersdal/ Ramfjord Bondelag
L: Jon Arne Johansen, 9027 Ramfjordbotn
K: Rannveig Johansen, Andersdal, 9020 Tromsdalen
S: Ellinor Skavskogen, Mostad, 9027 Ramfjordbotn
191101 Kvæfjord Bondelag
L: Erik Torheim, Vik, 9475 Borkenes
K: Bernt Mikalsen, Vik, 9475 Borkenes
S: Bernt Mikalsen, Vik, 9475 Borkenes
191301 Skånland og GratangenBondelag
L: Osvald Rafaelsen, Rødberg, 9440 Evenskjer
K: Albert Simonsen, Bjørkbakk, 9445 Tovik
S: Geir Nilsen, Sandstrand, 9445 Tovik
191701 Ibestad Bondelag
L: Einar Johan Dons, 9450 Hamnvik
K: Roy Meland, Ytre Å, 9450 Hamnvik
S: John Egil Vestvik, Bolla, 9450 Hamnvik

77 69 05 65
77 68 87 88
77 69 83 13
77 69 42 58

415 00 057 heimtun.gaard@c2i.net

77 69 43 29
77 69 43 29

915 15 609 jonarj@online.no
907 30 788 ranveig.j.solheim@gmail.com
413 20 001 ellska@wavelan.no

77 09 25 25
77 09 25 15
77 09 25 15

412 38 886 erik.torheim@hlink.no
481 84 782 bermikal@start.no
481 84 782 benmikal@start.no

77 08 72 73
77 08 76 11
77 08 77 45

911 18 417 osemiraf@online.no

77 09 51 21
77 09 72 36
77 09 69 65

976 40 360 e.j.dons@online.no
976 33 510
918 50 867

7717 52 39

916 60 741 bernbygg@lavangen.net

913 66 760 helga.nordgaard@tiscali.no

191801 Lavangen Bondelag
L: Bernhard Halvorsen, Sandmo, 9465 Tennevoll
K: Anne Strømmesen, 9357 Tennevoll
S: Karin Lind, 9357 Tennevoll

192201 Bardu Bondelag
L: Rune Håkstad, Bonesveien, 9360 Bardu
K: Roger Simonsen, Krogseng, 9360 Bardu
S: Karl Anders Krey, Tromsøvn. 9360 Bardu

77 18 41 82 916 88 522 rune.hakstad@c2i.net
77 18 17 00 roger.simonsen@sensewave.com
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192301 Dyrøy og Salangen Bondelag
L: Dag Agnar Solbakk, Framnes, 9311 Brøstadbotn
77 18 84 12 913 61 185 dagagnso@online.no
K: Bengt K. Andreassen, Hundstrand, 9411 Brøstadbotn 77 18 81 99
S: Håkon Hofstad, 9350 Sjøvegan
77 17 31 89

192401 Målselv Bondelag
L: Tor Lyngås, Kirkesdal, 9325 Bardufoss
K: Anfrid Guleng, Luneborg, 9321 Moen
S: Grete Sofie Byberg, Vestvang, 9336 Rundhaug

77 83 73 88 905 52 757 temlynga@online.no
77 83 75 91 478 05 768

192403 Midt-Troms Bondelag
L: Ole Kyrre Østgaard, Fagefjell, 9300 Finnsnes
K: Einar Nikolaisen, Nordlilv. 30, 9310 Sørreisa
S: Sverre Hågbo, 9321 Moen

77 83 68 31 908 78 139 yvole@frisurf.no
77 86 18 94 924 63 400 einarrog@online.no
995 58 966

193102 Gisund Bondelag
L: Gjermund Klaussen, Grasmyrskogen, 9303 Finnsnes
90 52 00 01 vegstad@online.no
K: Johan Fr. Bjørkli, 9303 Silsand
77 85 31 80
S: Bengt F. Olsen, Flagstadvåg, 9395 Kaldfarnes
974 19 938

193301 Malangen Bondelag
L: Leif A. Heimro, Krokstad, 9056 Mortenhals
K: Leif A. Heimro, Krokstad, 9056 Mortenhals
S: Leif A. Heimro, Krokstad, 9056 Mortenhals

77 72 71 40 481 53 958 lheimro@c2i.net
77 72 71 40 481 53 958 lheimro@c2i.net
77 72 71 40 481 53 958 lheimro@c2i.net

193303 Selnes Bondelag
L: Inger Skensved Thorwarth, Hestnes, 9042 Laksvatn 77 72 57 57 911 04 176 thorwarth@online.no
K: Ronald S. Nordheim, Selnes, 9042 Laksvatn
77 72 57 33 907 37 667
S: Elin Norheim, Luneborg, 9042 Laksvatn
77 72 57 95

193304 Balsfjord Bondelag
L: Arild Heim, Tennes, 9050 Storsteinnes
K: Ronald Niva, Hansvold, 9050 Storsteinnes
S: Marit Gåre, Markenes, 9050 Storsteinnes

77 72 45 13 913 74 044 gardheim@online.no
97170 748 e-mhansv@online.no
480 66 123 mga@fmtr.no

193801 Lyngen Bondelag
L: Arild Ribe, Mellemjord, 9060 Lyngseidet
K: May-Kjellaug Pettersen, Jægervatn, 9064 Svensby
S: Janne Leonardsen, Russelv, 9068 Nord-Lenangen

913 65 974
77 71 31 08

193901 Storfjord Bondelag
L: Atle Aronsen, Brenna, 9046 Oteren
K: Kurt-Are Nymo, Signaldal, 9046 Oteren
S: Lill T. Leirbakken, Stubbeng, 9046 Oteren

77 71 47 94 916 46 687 ataro@online.no
947 45 716
77 71 41 47 482 41 623 liltole@start.no

194201 Kåfjord Bondelag
K: Otto Skogheim, 9144 Samuelsberg

77 71 62 97

194201 Nordreisa Bondelag
L: Morten Fredriksen, Loppevoll, 9151 Storslett
K: Jan-Harald Tørfoss, Tørfoss, 9151 Storslett
S: Odd-Erik Hansen, Krakenes, 9151 Storslett

414 38 795
77 76 74 52
77 76 71 16

194301 Kvænangen Bondelag
L: Svein Olav Thomassen, Buktenes, 9161 Sørstraumen 77 76 84 33
K: Alfon S. Jacobsen, Storstein, 9161 Burfjord
77 76 83 84
S: Harald Kaasen Jr., 9161 Burfjord
77 76 84 89
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9. Medlemsoversikt for Troms Bondelag

Medlemstall ved utgangen av årene:
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

74
53
31
38
14
49
17

72
53
30
41
15
48
20

71
52
30
44
15
50
22

68
50
24
43
14
47
25

63
48
23
44
12
45
22

65
51
22
44
13
42
18

70
49

63
57

66
62

63
61

61
61

60
60

60
57

61

12
9
48
86
52
31
39
40
7
99
4
25
22
4
58
14

12
9
53
87
53
33
43
43
7
102
6
23
24
7
54
14

13
9
53
75
60
29
44
40
7
102
5
24
26
4
52
13

12
10
50
80
60
32
40
44
8
97
4
24
25
4
54
13

11
10
49
78
42
31
42
49
8
94
4
27
21
4
50
13

13
10
49
55

14

12
10
48
84
49
24
37
34
8
96
4
26
21
5
59
15

1121

928

957

978

949

934

918

941

2009

LOKALLAG

Med- Antall søkere Medom prod.
lemmer
lemmer
tilsk. **

Trondenes
Grytøy
Harstad
Kvaløy
Østre Ullsfjord
Tromsøysund
Andersdal/
Ramfjord
Kvæfjord
Skånland og Gratangen
Ibestad
Lavangen
Bardu
Målselv
Midt-Troms
Dyrøy og Salangen
Gisund
Malangen
Selnes
Balsfjord
Ringvassøy
Lyngen
Storfjord
Kåfjord
Nordreisa
Kvænangen

77
52
31
37
16
50
20

Sum

924

93
(inkl. Bjarkøy)

92

64
58

65

9
10
53
85
44
23
33
30
12
92
4
27
24
6
53
14

26
18
52
88

53

*
52

*
190
*
66
30
60
72

14
44
17

40
51
10
99
4
29
20
5
49
13

* Antall søkere om produksjonstilskudd er ikke mulig å oppgi da lokallagets geografiske område ikke
følger kommunegrenser.
** Tall fra Statens landbruksforvaltning ut fra antall søkere om produksjonstilskudd 31. juli 2009
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10. Fylkeskontoret i Troms
Adresse: Troms Bondelag
Postboks 3021
9498 Harstad

Telefon:
Telefaks:
e-post:

77 00 20 30
77 00 20 31
troms@bondelaget.no

Kontonummer bank: 47602154056
Kontonummer post: 05400800997

hjemmeside: http://www.bondelaget.no

Ansatte:
Jørn Agersborg (frem til 20. mars 2010)
Ansvar: leder av fylkeskontoret, saksbehandling for Troms Bondelag
Mobiltelefon: 412 18329
e-post: jorn.agersborg@bondelaget.no
Unni Hellebø Andreassen (overtar for Agersborg fra 20. mars 2009)
Ansvar: saksbehandling for Nordnorsk landbruksråd, saksbehandling for Troms Bondelag
Mobiltelefon: 920 34556
e-post: unni.hellebo.andreassen@bondelaget.no
Anita Skånhaug
Ansvar: regnskap, medlemsregister, kontakt med regnskapskontorene i Troms og Finnmark
Mobiltelefon: 997 96886
e-post: anita.skanhaug@bondelaget.no

11. Troms Utmarkslag
Styret i Troms Utmarkslag har i 2009 bestått av følgende:
Svein Olav Thomassen, leder (representant for Troms Bondelag)
Anne-Britt Hanstad, nestleder (representant for Allskog)
Åse Elisabeth Heim, Storsteinnes
Erik Torheim, Vik, 9475 Borkenes
Thorleif Brandskogsand, 9321 Moen
Fra våren 2009 har sekretariatsfunksjon blitt overført til fylkeskontoret til Troms Bondelag. Tilrettelegging av kurs skal imidlertid skje gjennom Landbruksfaglig senter på Gibostad.
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12. Nord norsk landbruksråd

Nordnorsk Landbruksråd har også dette året hatt bra aktivitet. Hovedtyngden til NNL`s aktivitet og arbeid har vært videreføring av FoU prosessen for arktisk landbruk og naturbruk, samt tilrettelegging for
årlige tenkeloftsamlinger og møte med stortingsrepresentantene i Nordland, Troms og Finnmark. CAC
konferansen skal arrangeres i Alta i september neste år, Nordnorsk Landbruksråd er allerede med i forberedelsene og skal være medarrangør til konferansen. Sekretær har sammen med Espen Haugland,
forskningssjef Bioforsk Nord Holt, vært og besøkt Troms og Nordland Fylkeskommune for å fortelle
om, selge inn og få invitert fylkeskommunene inn til FoU samarbeidet.
Styringsgruppen har i 2008/2009 bestått av følgende:
Leder; Wenche Kristiansen, Nordland Bondelag
Vara; Lise Skreddernes, Finnmark Bondelag
Øvrige styringsgruppemedlemmer:
Einar Kristiansen, Tine MN
Vara; Aase Berg, Nortura SA
Berit Nicolaisen, Troms Bonde-og Småbrukarlag
Vara; Ann-Christine Theodorsen, Nordland Bonde-og Småbrukarlag
Sekretær: Unni Hellebø Andreassen
Møter NNL styringsgruppe:
Styringsgruppen har hatt et møte i Harstad i januar og to telefonmøter til dd i 2009.
Saker som har vært tatt opp er blant annet:
Sammensetning FoU styringsgruppe og saker inn til FoU programmet.
Tenkeloftsamlinger i Bodø og Tromsø
Deltakelse på konferanser
Møte med stortingsrepresentantene i landsdelen
Årets første tenkeloftsamling og rådsmøte ble arrangert i Bodø og tok blant annet for seg ”Hvordan skal
nordnorsk matproduksjon utvikles i fremtiden”, jordbruksforhandlingene 2009, Tine MN sin rapport om
Melk i Framtida, og oppdateringer for markedsordninger for kjøtt og egg.
Årets andre og siste tenkeloftsamling er enda ikke avholdt men vil ta for seg ”Hvilke utfordringer står vi
overfor innen driftsteknikk og driftsmåter i et fremtidig klima”, og ”Rismark eller grønne enger”, som
vil først og fremst ta for seg drenering. Videre skal Nortura SA få gi en oppdatering på deres situasjon
og de fellese utfordringer som ligger fremover.
Aktiviteter 2009:
Januar:
-Møte styringsgruppa NNL i Harstad.
Februar:
-Møte FoU styringsgruppe, Tromsø
-Tenkeloftsamling, Bodø
-Årsmøte Norsvin, Bodø
-Årsmøte Norsvin, Harstad
April:
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-Konferansen Landbruk i Barents/ Agro Artic, Tromsø.
-Årsmøte Allskog, Stjørdal
-Møte med stortingsrepresentantene, Oslo
-Landbruksbygg konferansen i Alta
August:
-Pressekonferanse ang situasjonen i Landbrukssamvirke og Nortura spesielt
-Telefonmøte styringsgruppa NNL
September:
-Seminar arealforvaltning.
- Møte med styringsgruppa FoU programmet
- Jubileumsseminar Nordlandsforskning, Bodø
Desember:
Tenkeloftsamling, Tromsø
FoU-programmet:
FoU programmet er et direkte resultat av samarbeidet mellom samvirke, bondeorganisasjoner, forvaltning og forskningsinstitutt i landsdelen.
Arbeidsmetoden i FoU-programmet er at ideer og problemstillinger hentes blant annet fra Arktisk tenkeloft og temaseminarer. Tenkeloftet arrangerer samarbeidsrådet to ganger i året og tar for seg aktuelle
tema. Ideene blir så videre ”testet” i workshop, før de blir tatt med til styringsgruppen for FoU. Styringsgruppen ledes av leder i Nordnorsk Landbruksråd.
Styringsgruppen bestemmer prosjekt, prosjektledelse og samarbeidende instanser. Det blir satt ned bredt
sammensatte arbeidsgrupper til alle prioriterte tema. Arbeidsgruppene er involverte hele veien, søknad,
prosjektgjennomføring og publisering- kunnskapsspredning.
Alle involverte parter er lojale mot prosess og arbeidsform.
Styringsgruppa fungerer som et talerør for næring i landsdelen i spørsmål omkring forskningsmål og
strategier.
Det har i år vært 3møter i FoU styringsgruppa.
I år er det sendt syv søknader inn til forskningsprogrammet.
Søknadene sendt i 2009 er:
”Utfordringer ved generasjonsskifte i gårdsbruk og småbedrifter i distriktene”, Nordlandsforskning
”Proteinrik engbelgvekster under ulikedyrkings-og klimaforhold”, Bioforsk Nord.
”Styring og forvaltning av flerbruksutnyttelse av utmarksressurser”, Nordlandsforskning.
”Genetisk og fysiologisk grunnlag for tilpasning av flerårige fôrvekster til endret klima i Norge”,
Bioforsk Nord.
”Hvordan kontrollere hundekjeks- biologiske tiltak og fellestiltak i samfunnet”, Bioforsk Nord Holt.
”SOS- Save Our Sheep!- Tapsårsaker, tapssammenhenger og forebyggende tiltak, Bioforsk, UMB,
NINA,HiNT, NVH og USDA(National Wildlife Reaserch Centre, Fort Collins, USA.
”Effekt av diett på ekslusjon av Shiga toxin-produserende Escherichia coli i tarm hos sau og rein i
Norge, Bioforsk Nord. Prosjekteier: Norges Veterinær høgskole. Prosjekt gr: NVH, Bioforsk,
Universitetet i Tromsø, UMB, Vet.inst, Universitet i Illinois.
Prosjekter som er i gang:
1.”Arktisk lammekjøtt- konkurransefortrinn i et nasjonalt og internasjonalt marked.”, Matforsk, Bioforsk
og Nordlandsforskning. 20062.”Optimalisering av kvalitet som kan stimulere til økt forbruk av økologiske grønnsaker”, Bioforsk og
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Matforsk. 20063.”Verneareal som ressurs for kyst-og bygdeutvikling”, PROBUS, Nordlandsforskning, Høgskolen i
Bodø og Bioforsk. 20064.”Bruk av lokalprodusert flis som underlag for husdyr”, Bioforsk Nord og Jord og Miljø. 20085.”Kvalitet i geitmelk for osteproduksjon”, UMB og Bioforsk, 20086. ”Norsk miljøvernbyråkrati, implementering og etterlevelse på regionalt og nasjonalt nivå”. 20087.”Vitaminer og antioksydanter i økologisk husdyrprodusjon”. 2009-2012
8.”Scenarier for klimaendringer i nordnorsk landbruk”, Cicero, Nordlandsforskning, Bioforsk.
Sendt til SLF i juni 2008, 2009-20.
Prosjekter som er avsluttet:
1.”Internasjonalisering av landbrukspolitikken”, Nilf og Nordlandsforskning. 2005-07.
2.”Innovative bygdemiljøer”, Nordlandsforskning og UITØ. 2005-2008.
Resultater så langt:
- Sendt 19 søknader (hvorav 7 er sendt i år- ventes tilbakemelding i nov/des), hvorav 10 innvilget. Ca
50mill samla budsjett i de innvilga prosjektene.
- 5postdoc og 6 stipendiater til nordnorske forskningsmiljø
- Forskning og utviklingsplan for geit.
- Samarbeid på tvers av landsdelen, i og utenfor verdikjeden
- Mange ulike aktører er dradd inn i prosessen og prosjektene
- Bøndene i Nord-Norge er blitt aktive deltakere i FoU arbeidet og legger klare føringer.
- Nettverket arbeider i lag også i andre saker, jfr Nordområdesatsingen.
- Forskningsrådet med flere liker måten vi arbeider på.
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Om Tine Meieriet Nord 2009
Nøkkeltall:
Leveranse av geitmelk
Leveranse av kumelk

2009
7,8
154,7

2008
7,4
157,6

Tall for 2009:
Fylke:
Nordland

Levert liter
kumelk

Antall
leverandører

Levert liter
geitmelk

Antall
leverandører

102 904 836

891

2 046 894

30

Troms

32 994 918

303

5 719 626

111

Finnmark

18 810 005

147

0

0

Antall ansatte: 321
Meierianlegg 31.12.2009:
Sømna:
Norvegia, hvitost for andre
Sandnessjøen:
konsummelk, smør, tørrmelk, distribusjon
Harstad:
konsummelk, rømme, juice, terminaldrift i Bodø og Tromsø, distribusjon
Storsteinnes:
Norvegia, nøkkelost, Balsfjordost, kvit geitost, brunost, kasein
Alta:
konsummelk, distribusjon
Tana:
konsummelk, kulturmelk for hele Nord Norge, smør, Sans Kesam, TINE Rømme
ekstra lett, Melkeringe, distribusjon
Sentrallager Nord: pakking og distribusjon av alle tilførte meieriprodukter for hele landsdelen nord for
Saltfjellet (fra februar 2010 for hele Nord Norge)
Drift og hovedtrekk for 2009:
♦ Kumelkproduksjonen sank 3 mill liter mens geitmelkleveransene økte 0,3 mill liter
♦ Nord Norge hadde høyeste andel elitemelk for ku for hele TINE
♦ Helt år med Norvegia-produksjon på Storsteinnes. Anlegget har sammen med FoU jobbet aktivt med
kvalitet på produktet.
♦ Norvegia-produksjonen ved anlegget i Sømna stanset i noen måneder på høsten fordi ysteriet installerte
helt nytt utstyr for brukssyre og ysting. Kapasiteten er dermed tilpasset dagens produksjonsvolum.
♦ TMN Sømna hadde null i sykefravær i september og har oppnådd HMS-resultater som selskapet vil forsøke å utnytte in arbeidet med å senke fraværet for alle.
♦ TMN Harstad er det største konsummeieriet i landsdelen og fikk installert nytt tapperiutstyr med økt
kapasitet og mulighet for kork.
♦ Sykefraværet for TMN er lavest i TINE-industrien med 6,7 prosent og sank dermed med 20 prosent fra
2008 til 2009.
♦ Sentrallager Nord har i løpet av året fått ansvaret for hele Nord-Norge fra Saltfjellet og nordover og det
et god samhandling med terminalene i Bodø, Harstad,Tromsø, Alta og Tana. Leveringsgraden ligger på
ca 99 prosent.
♦ Melk i Framtida er en aksjon iverksatt av styret i TMN i 2008. Aksjonen har hatt stor aktivitet i medlemsmassen i hele Nord-Norge og sju av 10 gårdsbruk har satt i gang arbeidet med fremtidsplanene for
gården. Aksjonen støttes av fylkene i Nord-Norge og finansnæringen og TINE Meieriet Nord samarbeider tettere enn noen gang.
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