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1. Leders side!
Carpe diem, grip dagen, er et gammelt uttrykk. For landbruksnæringa er det brennaktuelt for tida. Vi har vel aldri hatt en slik posisjon og slike muligheter de siste 60 årene. Utviklinga i matvaremarkedet, både nasjonalt og internasjonalt, gir oss et handlingsrom som vi
må utnytte.
I juni 2007 gikk det internasjonale matvaremarkedet fra en overskuddssituasjon til en underskuddssituasjon nesten over natta. Samtididg opplever vi at vi i det nasjonale markedet har underdekning på kjøtt, lett underdekning på melk, og stort potensiale for økning på grønt og poteter i
landselen.
Hva gjør vi med dette? Nå er det tida for å satse! Mulighetene ligger foran oss, og det er opp til oss selv om vi klarer å utnyte dem. Selv om det er
en del flaskehalser i form av tilgang på investeringskapital, så må vi utnytte driftsapparatet vårt maksimalt, vi kan ikke kjøre for halv maskin
når mulighetene er slik som nå.
Samtidig vet vi at mange bønder sliter med å få lønnsomhet og ei anstendig inntekt av bruket sitt. Kommende jordbruksforhandlinger blir
derfor avgjørende for mange av oss. Skal vi kunne forsyne markedet med
de produktene som trengs, må vi tjene penger på det. Regjeringa kan ikke
regne med at vi kan ha ei hel næring som skal få til rekruttering og satsing på framtida , med ei inntekt som bare er halvparten av gjennomsnittsinntekta i landet. Så i år ligger det store forventninger til jordbruksforhandlingene. Skjelden har vi registrert et så stort trykk fra
grunnplanet i bondelaget som i år.
Men det forplikter! Alle som har vært med og formulert årets store krav fra
næringa, må også være klar til å aksjonere dersom vi ikke oppnår et akseptabelt resultat. Folk flest har oppdaga den alvorlige situasjonen vi er
inne i med hensyn til global matvareforsyning, og en kan være tilbøyelig
til å påstå at de eneste her i landet som ikke har erkjent alvoret, er de
som sitter i storting og regjering. Vi har derfor alle en stor oppgave med å
påvirke politikere på alle nivå, forklare dem matvaresituasjonen nasjonalt og internasjonalt, og forklare dem inntektssistuasjonen, avgangene
på bønder og mangelen på rekruttering i næringa.
Klarer vi å få politikerne til å forstå dette, så tror jeg at vi lan se fram til
et godt oppgjør til våren som skal legge grunnlaget for ei god framtid for
landbruket i Troms! Så min oppfordring til dere alle er at nå må vi brette
opp ermene og stå på for næringa. Nå skal vi gjøre en god jobb mot myndighetene, og vi skal utvikle næringa videre. Vi må starte med begge delene nå! Matproduksjon skal være en pillar i næringslivet i Troms også i
framtida.
Bjørn Mathisen
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3. Fylkesstyret i Troms Bondelag 2007
Leder

Nestleder

Styremedlem

Bjørn Mathisen
Hundstad
9475 Borkenes
Tlf: 77 09 29 50
Mobil: 913 73 997
bjorn.mathisen@hlink.no

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

Ann Kristin Mortensen
Fagerfjell
9300 Finnsnes
Tlf: 77 83 58 09
Mobil: 906 96 695
amortensen@gipz.no

Styremedlem

Styremedlem

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

Åse Heim
Tennes
9050 Storsteinnes
Tlf: 77 72 45 13
Mobil: 905 67 740

bjarne@russelv.no

gardheim@online.no

1. Vara

Styremedlem

Svein Olav Thomassen
Nordstraumen
9162 Sørstraumen
Tlf: 77 76 84 33
Mobil: 952 49 819
sothomas@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 2006
L-HMS kontakt i Troms Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Styringsgruppen for landbruksfaglig senter på
Gibostad
Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 NordLenangen
vara: Jørn Agersborg

4.1 Utvalg i regi av fylkeslaget
Aksjonsutvalg
Fylkesstyret.

4.2 Representanter
Representantskapet i Norges Bondelag
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Vara til representantskapet i Norges Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Leder i styringsgruppen for Nord norsk landbruksråd
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes (frem
til november 2007)
Styret i Troms Bygdekvinnelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Styret i Troms Utmarkslag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Bygdefolkets Studieforbund Nord Norge
(felles representant for Nordland, Troms og Finnmark Bondelag)
Åse Heim, Tennes, 9050 Storsteinnes
Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Hestepolitisk utvalg i Norges Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Prosjekt Utmarksbasert reiseliv
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Verdiskapningsprogrammet for småskala mat
Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes

4.3 Valgkomité til årsmøte i Troms
Bondelag 2008
1. Anfrid Guleng, 9320 Moen, Målselv Bondelag
(for årsmøtene 2006 - 2008)
2. Laila Agersborg, Grubli, 9151 Nordreisa Bondelag
(for årsmøtene 2007 - 2009)
3. Osvald Rafaelsen, Rødberg, 9440 Evenskjer (for
årsmøtene 2008 - 2010)

Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Ann Kristin Mortensen, Fagerfjell,
9300 Finnsnes
Innovasjon Norge - Troms
Brita Kjelstrup Køhl, Haugen, 9360 Bardu
(frem til høsten 2007)
Troms Bondelags representant i HV 16
Odd Johan Movinkel, Østerdalsv., 9360 Bardu
Etterutdanningsutvalget for bønder i Troms (EButvalget)
Bjarne Leonhardsen, Russelv, 9068 NordLenangen
Geitforum Troms
Eldbjørn Pettersen, 9050 Storsteinnes
Landbrukets HMS-tjeneste, region Troms og
Nordre Nordland
Asgeir Slåttnes (leder i regionrådet), Slåttnes,
9100 Kvaløysletta

vararepresentanter for 1 år:
1. Bente Heiskel, 9064 Oteren
2. Erik Torheim, Vik, 9475 Borkenes
3. Leif Heimro, 9056 Mortenhals

4.4 Årsmøteledere
2007/2008:
Astrid Hokland, 9475 Borkenes
2008/2009:
Jorunn Bekkvik Nordahl, 9420 Lundenes
(valgt i 2007)

personlig vara for Hokland:
Åse Heim, Tennes, 9050 Storsteinnes
personlig vara for Nordahl:
Geir Haugland, Hauglandv., 9360 Bardu
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3. Jørn Agersborg, org.sjef Troms Bondelag
Årsmøte i Troms Bygdekvinnelag i 2007

4.5 Utsendinger
Årsmøte i Norges Bondelag
2006/2007 Åse Heim
2006/2007 Bjarne Leonhardsen
2007/2008 Asgeir Slåttnes
vara:
for Leonhardsen: Svein Olav Thomassen
for Heim: Ann Kristin Mortensen
for Slåttnes: Ellinor S. Jensen
vara i nummerorden:
1. Bernhardt Halvorsen, 9465 Tennevoll
2. Laila Agersborg, Grubli, 9251 Storslett

4.6 Revisor
Berg og Hammervik AS, statsautorisert revisor
4.7 Æresmedlemmer
Helmer Torsteinsen, Tromsøysund Bondelag
Astrid Hokland, Kvæfjord Bondelag

5. Styrets arbeid
5.1 Generelt
Styret har i 2007 behandlet 58 saker. Aktiviteten har vært god selv om det har vært avholdt flere styremøter på telefon enn normalt tidligere år.
Følgende styremøter har vært avholdt i 2007:
26. Februar (Harstad, fylkeskontoret)
9. Mars (telefonstyremøte)
19. Mars, Tromsø
5. Mai (telefonstyremøte)
16. Mai (telefonstyremøte)
5. Juni (fylkeskontoret)

8. Oktober (telefonstyremøte)
15. Oktober (telefonstyremøte)
17. Oktober (Tromsø, fylkeshuset)
20. - 21. August (Tromsø, Slåttnes)
13. November (Tromsø)
12. Desember (Harstad, fylkeskontoret)

Arbeidet i fylkesstyret har som vanlig vært variert og styret har i 2007 behandlet innkomne saker fra lokallag, Norges Bondelag og eksterne henvendelser. Det har vært brukt en relativt stor andel av ressursene på arrangement i regi av laget.
Vi er fremdeles i en situasjon i Troms der vi har mange og aktive lokallag. Det er fungerende lag i alle
kommuner med en viss jordbruksaktivitet. I 2007 har lokallagsstrukturen ikke endret seg og prosessen
med sammenslåing fra noen år tilbake ser ut til å ha stoppet opp. Fylkesstyret har i 2007 videreført tradisjonen med å besøke lokallagsårsmøtene. Gjennom å delta på årsmøtene får fylkesstyret en svært god
oversikt over hvilke saker det arbeides med lokalt og en direkte tilbakemelding på arbeidet i regi av fylkeslaget. Hovedinntrykket for 2007 er at vi har mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som ser positivt på fremtiden for landbruket i fylket. Når dette er sagt er det også opplagt at utfordringene i forhold
til å bedre lønnsomheten og fornying av driftsapparatet er svært store.
Fylkesstyret har også i 2007 hatt god kontakt med de øvrige landbruksorganisasjonene som er aktive i
landsdelen. Samlingene i regi av Nord norsk landbruksråd har befestet stillingen som den viktigste fellesarenaen for landbruket i landsdelen. Det er svært positivt at denne møtearenaen blir brukt av både
landbrukets egne organisasjoner, forvaltningen og forskningsmiljøene. Vi har også i 2007 fått svært
gode tilbakemeldinger på arbeidet fra sentralt hold i Norges Bondelg og Norsk landbrukssamvirke. Aktiviteten i regi av Nord norsk landbruksråd er nærmere beskrevet i kapittel 10.
Fylkesstyret har også i 2007 arbeidet aktivt mot presse og media. Vi har oppnådd gode oppslag i både
aviser og radio (NRK Troms) i 2007, men ser at hvilke øvrige dagsaktuelle saker som kommer opp er
helt avgjørende for om vi oppnår omtale. Gode kontakter innen presse og media er avgjørende i forhold
til å nå frem med saker som ellers ikke er av en karakter som gjør dem ”selvselgende”. I forbindelse med
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ledermøtet høsten 2007 lyktes vi i å oppnå mediedekning i NRK-troms. Vi la da en strategi der utforming av program, valg innledere og målbevisst ”salg” direkte mot enkelte journalister gav uttelling. Natur og Ungdom ble intervjuet sammen med fylkesleder Bjørn Mathisen om ettermiddagen første dag av
ledermøtet. Representanten for Natur og Ungdom fremhevet da betydningen av å styrke lønnsomheten
innen landbruket. Arbeidet med å styrke nettverket inne presse og media må fortsette og vi må kontinuerlig søke å forbedre arbeidet vårt på dette feltet.
5.2 Internasjonalt arbeid
Troms Bondelag har i 2007 fulgt arbeidet med de pågående WTO-forhandlingene uten at det har krevd
direkte tiltak gjennom arrangement eller andre aktiviteter. Det har vært liten bevegelse i WTO forhandlingene og det er uklart når en ny avtale kan være klar.
EU-saken har i 2007 vært preget av en sterk nei-side. Fylkeslaget har likevel fulgt arbeidet i Nei til EU
og vært beredt til å stille opp dersom situasjonen krevde dette.
I Troms Bondelag har det internasjonale arbeidet vært preget av flere aktiviteter. Den klart største av disse var den
circumpolare landbrukskonferansen i
2007 som ble avholdt i Canada. Det er
det internasjonale nettverket CAA Circumpolar Agricultural Association som arrangerer konferanser annethvert år.
Konferansen for 2010 skal avholdes i Norge og landbruksdirektør i Finnmark, Øystein Ballari, ble valgt til president i forumet. Fra Troms Bondelag deltok fylkesleder Bjørn Mathisen og konsulent Unni Hellebø Andreassen på konferansen i Canada. CAA ble stiftet i 1995 etter at den første circumpolare konferansen ble avholdt i
1992. CAA skal jobbe for følgende:
♦ to organize Circumpolar Agricultural Conferences;
♦ to encourage the exchange of information, material and technology of agriculture and rural development in circumpolar areas;
♦ to circulate a newsletter for agriculture and rural development in circumpolar
areas;
Unni Hellebø Andre♦ to establish and maintain relations with other organizations whose interests
assen informerte om
are related to the objectives of the Association.
nord norsk landbruk.
Foto: Gunnar Lund

De øvrige internasjonale aktivitetene fylkeslaget har vært involvert i er to besøk i
Russland og Finland ved fylkesleder Bjørn Mathisen samt et besøk i Russland av fylkeskontoret. Det er
laget en egen rapport fra fylkeskontorets studietur til Arkhangelsk.
5.3 Påvirkning og nettverksbygging
Påvirkning mot både de politiske miljøene og forvaltningen er grunnleggende for å nå de mål vi arbeider
for i Norges Bondelag. Fylkeslaget har også i 2007
fulgt opp den regionale forvaltningen gjennom god
kontakt med Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge.
I 2007 har fylkesstyret møtt Troms Senterparti og
Troms Arbeiderparti. I tillegg til dette har det selvfølgelig vært direkte kontakt med representanter
for andre fylkespartier. Fylkesstyret prioriterer arbeidet med å styrke det politiske nettverket. Etter
kommune og fylkestingsvalget høsten 2007 har
det vært nødvendig å etablere kontakt med nyvalgte representanter på kommunenivå og fylkestingsnivå. Det er også tiltrådt et nytt fylkesråd
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i Troms. Arbeidet med å etablere
og styrke nettverket etter valget i
2007 må fortsette i 2008.
Fylkesleder Bjørn Mathisen deltok på et felles møte med stortingspolitikere fra landsdelen våren 2007. Troms Bondelag har
god kontakt med flere av våre
stortingsrepresentanter.

Arbeidet mot presse og media
er viktig for å synligjøre resultater. Våre medlemmer har
klare forventninger til at vi når
frem selv om det i praksis kan
være vanskelig i konkurranse
med andre nyheter.
5.3.1 Representasjon 2007
Fylkeslaget har deltatt på følgende møter og aktiviteter i 2007:
10. Januar
17. Januar
17. 19. Januar
23. - 24. Januar
24. Januar
29. Januar
6. Februar
12.-13. Februar

15. Februar
16. - 17. Februar
19. Februar
21. -22. Februar
23. - 24. Februar
24. - 25. Februar
24. Februar
12. Mars
16. Mars
17. - 18. Mars
19. Mars
22. Mars
23. Mars

Forum for kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen, fra Troms Bondelag deltok
nestleder Asgeir Slåttnes, styremedlem Åse Heim, Jørn Agersborg
Møte om regional utviklingsplan for Troms i regi av Troms fylkeskommune, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
Temasamling i regi av Norsk Landbrukssamvirke
”Ny giv” konferanse i regi av Tine Meieriet Nord, Bodø, styremedlem Åse Heim
LHMS-samling, nestleder Asgeir Slåttnes
Møte i strategigruppa for BU-midler, representanter var leder Bjørn Mathisen, nestleder Asgeir Slåttnes og Teig Madsen
HMS-samling i regi av Norges Bondelag, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
Nordområdekonferansen i regi av Nord norsk landbruksråd, Tromsø, leder Bjørn
Mathsien, nestleder Asgeir Slåttnes, Ann Kristin Mortensen, Bjarne Leonhardsen, Jorunn S. Karlsen , Jørn Agersborg, Teig Madsen
Høringsmøte om ny forvaltningsplan for rovvilt (for lokallagene i regionen), representant for fylkesstyret var Ann Kristin Mortensen, Jørn Agersborg
Årsmøte i TSG, Tromsø, hvem deltok???
Temamøte om ny forvaltningsplan for rovvilt i regi av Troms Bondelag, Bardufosstun, representant for fylkesstyret var Ann Kristin Mortensen, Jørn Agersborg
Nordområdekonferanse i regi av Landsdelsutvalget, Bjørn Mathisen
Årsmøte i Troms Sau og Geitalslag, Tromsø, styremedlem Åse Heim
Årsmøte i Norsvin Troms, leder Bjørn Mathisen
Årsmøte Troms Jeger og fiskeforening, seminar om retten til land og vann
(Samerettsutvalget II), nestleder Asgeir Slåttnes
Rovviltkontaktsamling i Norges Bondelag, leder Bjørn Mathisen
Møte om svineproduksjon i Troms og Finnmark, Harstad, leder Bjørn Mathisen,
Teig
Madsen, Jørn Agersborg
Årsmøte i Troms Bygdekvinnelag, Åse Heim
Møte med Troms Senterparti (Irene Lange Nordahl, Kjell-Sverre Myrvoll), Tromsø,
fylkesstyret
Årsmøte i Troms Utmarkslag, Bardufoss, nestleder Asgeir Slåttnes
Møte om etablering av saueprosjekt 23. Mars, Tromsø, representant var Svein Olav
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Thommasen
Representantskapsmøte i Norges Bondelag, leder Bjørn Mathisen
”Nye som bonde” kurs i regi av Fylkesmannen, faglagene og samvirkeorganisasjonenen, representant og innleder var nestleder Asgeir Slåttnes
27. - 30. Mars
Representantskap og fylkesledersamling, Oslo, fylkesleder Bjørn Mathisen
18. April
Gårdsbesøk for lokalpolitikere i Tromsø, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
24. April
Konferanse om ”Inn på tunet” i regi av Fylkesmannen i Troms, representant var
nestleder Asgeir Slåttnes
4. Mai
Møte med Troms Arbeiderparti (med blant andre fylkesleder Bjørn Inge Moe, Tor
Zachcariassen, Paul Dahlø, stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen, partisekretær Bernt Sønvisen), fra Troms Bondelag: leder Bjørn Mathisen, styremedlem Bjarne Leonhardsen, Jørn Agersborg
8. Mai
Møte med Stortingsbenken fra Nord Norge, leder Bjørn Mathisen
21. Mai
Mattilsynets fagsamling, leder Bjørn Mathisen deltok med innlegg
23.-24. Mai
Årsmøte i Norsk Råfisklag, leder Bjørn Mathisen (representerte Norges Bondelag)
30. Mai
Evenes/Tjeldsund/Skånland- landbrukskonferanse, Skånland, Jørn Agersborg
4. Juni
Samrådingsmøte med Troms fylkeskommune v/ fylkesråd for næring Irene L. Nordahl, Bioforsk Nord v/ Olaug Bergseth og Espen Haugland, Fylkesmannen i Troms
v/ Berit N. Nyre og Morten Furunes, Innovasjon Norge v/ Gunnar Kvernenes, Fra
Troms Bon delag: leder Bjørn Mathisen og Jørn Agersborg
5.- 6. Juni
Møte for rovviltkontakter i Statens Naturoppsyn avd. Troms, Setermoen, fra Troms
Bondelag: styremedlem Ann-Kristin Mortensen
11.-12. Juni
Årsmøte i Bygdefolkets Studieforbund Nord Norge, representant Åse Heim
13.-14. Juni
Årsmøte i Norges Bondelag, Bjørn Mathisen, Asgeir Slåttnes, Åse Heim og Teig
Madsen
18.-19. juni
Seminar i regi av arealprogrammet i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd,
representant var leder Bjørn Mathisen
30 Juni - 1. Juli
Landbruksmessa i Balsfjord, nestleder Asgeir Slåttnes og Jørn Agersborg hadde hovedansvar for stand
11. August
Rå videregående skole, 50 års jubileum, leder Bjørn Mathisen
22. August
Samrådingsmøte om økologisk handlingsplan for Troms (i regi av Fylkesmannen i
Troms), representant Svein Olav Thomassen
6. September
Samrådingsmøte om fremtidig organisering av Bygdefolkets Studieforbund på Gardermoen (felles samling for hele landet), representant var Åse Heim
18. September
Møte med Statens Naturoppsyn Troms, leder Bjørn Mathisen og Jørn Agersborg
19. Oktober
Åpning av fjøs i Andersdal, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
23.-24. Oktober
Møte i Nord norsk landbruksråd (ide-seminar), representant var nestleder Asgeir
Slåttnes
7. November
Ledermøte i Norges Bondelag, leder Bjørn Mathisen
8.−9. November
Nordområdekonferanse i regi av forskningsrådet, Bodø, representant for Troms
Bondelag og Nord norsk landbruksråd leder Bjørn Mathisen
20.-21. November Rådsmøte i Nord norsk landbruksråd, representanter var leder Bjørn Mathisen, nestleder Asgeir Slåttnes og Jørn Agersborg
7. Desember
Regiongruppemøte LHMS, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
10. Desember
Temadag ved Senja videregående skole, representant var nestleder Asgeir Slåttnes
12. Desember
Samekonfereanse med tema Samerettsutvalget II ”Retten til land og vann i Nordland og Troms”, representant Jørn Agersborg
27. - 28. Mars
28. - 29. Mars
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5.3.2 Høringssaker og uttalelser
Fylkeslaget har i løpet av 2007 behandlet følgende høringssaker/ avgitt følgende uttalelser:
♦
Forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8, Troms og Finnmark. Uttalelsen er avgitt til
rovviltnemnda i region 8.
♦

Forvaltningsreform - regionale fortrinn - regional fremtid. Uttalelsen er
avgitt til Norges Bondelag.

♦

Ny modell for forvaltning av regionale bygdeutviklingsmidler. Uttalelsen er
avgitt til Norges Bondelag.

♦

Forslag til tiltak og strategier rettet mot økologisk produksjon. Uttalelsen
er avgitt til Norges Bondelag.

♦

Fremtidig organisering av Bygdefolkets Studieforbund. Uttalelsen er avgitt til Norges Bondelag.

♦

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2007. Uttalelsen er avgitt til Norges Bondelag.

Uttalelsen fra Troms Bondelag foran jordbruksforhandlingene 2007 er gjengitt i helhet da den gir det
beste bildet av de næringspolitiske vurderinger fylkesstyret har gjort mens de øvrige uttalelsene kan bestilles hos fylkeskontoret i Troms Bondelag.

Til styret i Norges Bondelag

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2007
Sammendrag
Ramme og innretning av krav:
Vi har registrert betydelige forventninger fra medlemmene i Troms om økte inntektsmuligheter gjennom
vårens jordbruksoppgjør. Forventningene begrunnes ut fra regjeringens tiltredeleseserklæring, uttalelser
i forbindelse med behandling av oppgjøret i 2006 og ut fra den generelle økonomiske utviklingen i Norge de siste år. Årets oppgjør vil være den avgjørende prøven på regjeringen Stoltenbergs vilje til å styrke
inntektsmulighetene innen landbruket sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Troms Bondelag
mener på bakgrunn av forventningene og på bakgrunn av regjeringens uttalelser at årets krav må være
betydelig høyere enn fjorårets resultat. En svært forenklet kalkyle med mål om å redusere gapet til andre
grupper med 10% og lønnstillegg fra 2006 til 2007 på ca 5% vil kreve i størrelsesorden 2,4 milliarder i
økt ramme.
Medlemmer i Troms gir i tillegg uttrykk for at strukturutviklingen må bremses opp. Avgangen av produsenter har vært på ca 100/år i fylket og vi ser nå tegn på at de gjenværende produsenter ikke er i stand til
å opprettholde produksjonsvolumet. Utformingen av årets krav bør være egnet til å bremse strukturutviklingen og samtidig prioritere ”familiebruk”.
Prioriterte områder:
Fylkesstyret i Troms Bondelag vil prioritere å videreføre de eksisterende ordninger innen jordbruksavtalen med spesiell vekt på distriktstilskudd og sonetillegg da disse utgjør grunnlaget for å opprettholde et
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aktivt landbruk i landsdelen.
Målprisheving:
Produksjonstilskudd:

kjøtt: småfe (kr. 5,-/kg), storfe (kr. 2,-/kg)
melk: ku og geit minimum 30 øre/liter
heving av beitetilskudd (heving til kr. 30,-/dyr for småfe og til kr. 150,-/
storfe og hest)
innføring av et Nord Norges tillegg for grønnsaker med kr. 1,-/kg
heving av Nord Norges tillegg for potet med kr. 0,50/kg
ingen avgrensning i form av øvre tak for produksjonstilskudd

Velferdsordningene:

økt tilskudd til avløsning for ferie og fritid ved heving av refusjonsbeløpet
til inntil kr. 60 000,-

Finansieringsordningene:

betydelig økning i rammen for investeringstilskudd til tradisjonelt landbruk

Kvoteordningen for melk:

videreføring av dagens regelverk for omsetning av melkekvoter

Korn og kraftforordningene: styrking av fraktilskuddsordningene
økt prisnedskrivning for korn
Utviklingstiltak:
Avsetning av 1 million over en periode på to år til utvikling av svineproduksjon i Troms og Finnmark.

Ramme/innretning av krav:
Troms Bondelag vil fremme følgende synspunkter på ramme og innretning av rammen i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2007:
1 Årets krav må ha en ramme som kan redusere gapet i inntektsmuligheter mellom landbruket og andre grupper i samfunnet.
2 Økte inntektsmuligheter må være realiserbare uavhengig av produksjon og fase av yrkeskarriere. Etter vår vurdering vil dette innebære et krav med sterkt vekt på økt budsjettstøtte.
3 Målprisene bør heves (se omtale av de enkelte produksjoner).
4 Årets krav må synliggjøre behovet for betydelig økte rammer for finansieringsordningnene. Det er et
særlig misforhold mellom tilgjengelige midler og omsøkte midler innen tradisjonelt landbruk. Finansieringsordninger utenfor jordbruksavtalen bør tas opp i forbindelse med årets forhandlinger.
5 På bakgrunn av signaler fra lokallagene i Troms må styrking av velferdsordningene prioriteres høyt.
Fylkesstyret er inneforstått med at en styrking av velferdsordningene ikke er enkelt å forene med
ønsket om å øke inntektsnivået, men det må like fullt settes av midler til å styrke velferdsordningene.
6 I forbindelse med produksjonstilskudd bør beitebruk prioriteres. Vi begrunner dette med at det vil
innebære en styrking av økonomien for sau og ammeku samtidig som en slik prioritering vil ha støtte
i politiske miljøer og opinion.
7 Lokallagene i Troms er samstemte i forhold til at skatt som virkemiddel ikke må prioriteres høyt i
årets forhandlinger. Med det inntektsfradraget som nå er etablert vil det være vanskelig for mange
medlemmer å utnytte en ytterligere økning.
8 I forhold til hvilke bruksstørrelser som skal prioriteres bør ordningene styrkes på en slik måte at
”familiebruk” premieres.
Strukturutvikling:
Bruksavgangen i Troms har de siste år vært ca 100 bruk årlig. Til tross for en slik sterk bruksavgang har
produksjonsvolumene stort sett vært opprettholdt. Vi ser nå tydelige tegn på at de gjenværende bruk ikke
lenger evner å kompensere for bruksavgangen. I tillegg til redusert volum har fortsatt bruksavgang en
svært negativ effekt på produsentmiljøene. Troms Bondelag vil derfor fremheve betydningen av å bremse strukturrasjonaliseringen i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.
Produksjonstilskudd generelt:
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Produksjonstilskuddene vil være sentrale virkemidler for bedre inntektsmulighetene innen landbruket i
årets forhandlinger. Troms er et ”husdyrfylke” og vi er avhengige av å høste relativt store arealer. I tillegg
er vi avhengige av ordninger som kan kompensere for ulemper som følge av klima og topografi/store geografiske avstander (eks. frakttilskudd). Troms Bondelag er på bakgrunn av disse forhold avvisende til å
innføre tak på tilskudd. Vi vil gi følgende synspunkter knyttet til produksjonstilskudd:
• Troms Bondelag er negative til å innføre tak på produksjonstilskudd
De enkelte produksjoner
Svin:
Svineproduksjonen i Troms har hatt en negativ utvikling de senere år (se figurer for utvikling mhp antall
produsenter, purker og slaktegris produsert). Det er ikke gjennomført noen nærmere undersøkelser i produsentmiljøet som kan forklare utviklingen men rådgivere og direkte tilbakemeldinger fra medlemmer i
Troms Bondelag tyder på følgende:
 utbredt oppfatning av at det er svak lønnsomhet innen svineproduksjon generelt og i landsdelen
spesielt. Antagelsene om svak lønnsomhet i landsdelen begrunnes ofte med lav utbetalingspris og
høyere kostnader på innsatsfaktorer som kraftfor, strø, energi m.m.
 utbredt med holdninger som tilsier at en utbygging for svineproduksjon er avhengig av betydelig
investeringsstøtte for å kunne gi lønnsom drift. Det synes videre som om mange vurderer svineproduksjonen som svært risikofylt ut fra markedssvingninger. Oppblomstringen av svineprodusenter i Lyngen kommune tidlig på 90-tallet var i stor grad produsenter som nyttet eksisterende bygningsmasse og som dermed investerte lite i produksjonen. Disse produsenten var dermed i liten
grad bundet opp til å fortsette produksjonen i perioder med markedsoverskudd.
På bakgrunn av de holdninger vi mener å ha registrert og på bakgrunn av erfaringene med et utviklingsprosjekt i 1989/1990 vil Troms Bondelag foreslå å etablere et nytt utviklingsprosjekt for svineproduksjon
i Troms og Finnmark. Troms og Finnmark er ”marginale” fylker i forhold til den nasjonale svineproduksjon og et utviklingsprosjekt kan neppe sies å være en trussel i forhold til å opprettholde markedsbalanse.
Et visst volum av svinekjøtt vil derimot ha stor betydning for videreføring av en lønnsom slakte og foredlingsindustri i de to fylkene.
Troms Bondelag vil fremme følgende synspunkter og forslag i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger:
1 Den negative utviklingen innen svineproduksjon i Troms (og Finnmark) må snus slik at vi kan beholde et livskraftig svinemiljø i de to nordligste fylkene.
2 Økt distriktstillegg på svin må vurderes sammen med en økning i dyretilskudd i intervallet 0 – 35
årspurker
3 I forhold til målpris støtter fylkesstyret opp om vurderingene fra markedsregulator
4 Etablering av et utviklingsprosjekt for svineproduksjon i Troms og Finnmark med en ramme på kr. 1
million over 2 år.
Melk, ku
Utviklingen innen melkeproduksjon på ku i Troms preges på den ene siden av en viss optimimse da investeringene har økt de siste årene. På den andre siden ble det i 2006 solgt 14 kvoter mot 12 i 2005. Kumelkprodusentene i Troms står overfor store investeringer i årene fremover blant annet for tilfredsstille nye
krav til husdyrhold. For å kunne opprettholde produksjonen og produsentmiljøene vil det være avgjørende
å styrke økonomien i produksjonen. Troms Bondelag vil forslå følgende i forbindelse med årets forhandlinger.
1 Maks driftstilskudd heves med 20000
2 Målpris heves med 30 øre/liter
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3 beitetilskudd heves til kr. 150,-/dyr
4 Innslagspunktet for fullt driftstilskudd bør vurderes hevet til 10 årskyr
Melk, geit
Troms har fortsatt flest geitprodusenter og størst produksjonsvolum på geit. Det har vært en positiv utvikling de senere år i forhold til satsning på kvalitetstilskudd og sanering av sykdommer. Det vil imidlertid være nødvendig med fortsatt styrking av økonomien innen geiteholdet for å sikre produksjonen og
produsentmiljøene. Troms Bondelag foreslår følgende i årets forhandlinger:
1 Økning i beitetilskudd til kr. 284,-/dyr
2 Viderføring av innsats for sanering av husdyrsykdommer på geit, og herunder endring av regelverk
slik produsenter i en saneringsfase er sikret samme nivå på husdyrtilskudd som før sanering
3 Styrking av grunntilskudd for geitmelk med kr. 0,20/ liter
4 Prioritere utvikling av kje-kjøtt produksjon
5 Endring av intervall for produksjonstilskudd for melkegeit slik at første intervall dekker 0 – 140 melkegeiter.
Storfekjøtt:
Den spesialiserte storfekjøttproduksjon ser ut til å ha stabilisert seg på mellom 90 og 100 produsenter og
mellom 800 og 900 årskyr. Gjennomsnittsbesetningen har i løpet av de 5 siste år vokst en del. Økonomien innen produksjonen er ennå svak sammenlignet med for eksempel melkeproduksjon. Storfekjøttproduksjon er viktig å videreføre av hensyn til å dekke etterspørselen i markedet, utnyttelse av foredlingsanlegg, positiv innvirkning på kulturlandskapet og av hensyn til å opprettholde aktive produsentmiljøer.
Troms Bondelag forslår følgende for å styrke økonomien i produksjonen:
1 Øke målpris
2 Beitetilskudd bør økes til kr. 150/dyr (tilsvarende økning bør gjelde også for hest)
3 Senke innslagspunkt for fullt driftstilskudd til 20 dyr
Sau og lam:
Sau er en viktig produksjon i Troms. Sauenæringa har over mange år hatt svake resultat økonomisk. I
tillegg sliter næringa med store problemer knyttet til rovvilttap i store deler av fylket. Det vil være avgjørende for utviklingen av saueholdet i Troms å styrke økonomien i produksjonen. Troms Bondelag foreslår følgende i forbindelse med årets forhandlinger:
1 Prioritere økt målpris (kr. 5/kg), vise til prognoser om nedgang i volum/dyretall
2 Økt beitetilskudd til kr. 134,-/dyr
3 Styrking av kvalitetstillegg for lam (generell styrking samt flytting av kvalitetstillegg fra de dårligste
klassene til klasse O og bedre)
4 Program for sanering av sykdom
5 Styrke produksjonstilskudd for sau/geit i intervallene 76-200 og 201 - 300 med kr. 150,-/dyr
Egg:
Troms Bondelag vil foreslå følgende for å styrke økonomien i eggproduksjonen i Troms:
1 beholde distriktstilskudd på egg
2 øke målpris på egg med kr. 0,35/kg
Grønt:
Troms Bondelag vil foreslå følgende for å styrke økonomien innen grønproduksjon:
• Øke nord norges tillegg for potet til kr. 1,50
• Øke målpris for potet
• Øke kvalitetstillegg
• Midler bør brukes på produksjonstillegg/kvalitetstillegg
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• Innføring av frakttilskudd i Nord Norge
Kvoteordningen for melk:
Lokallagene i Troms har viet mye oppmerksomhet til kvoteordningen for melk. Innspillene har dels vært
sprikende, men i forhold til å videreføre ordningen med kjøp og salg av kvoter er det enighet om at dette
er riktig. Fylkesstyret i Troms har vurdert innspillene fra lokallagene og vil fremme følgende:
Dagens fordeling på 50% mellom offentlig og privat salg bør videreføres
Pris på statlig omsatt kvote bør videreføres som i dag (kr. 3,50/l)
Dagens antallsbegrensning opprettholdes ut fra hensynet til å bremse strukturutviklinga
Fylkesstyret i Troms er negative til kvoteleie. Fylkesstyret ønsker en ”ryddig” ordning med færrest
mulig usikkerhetsmomenter for kjøp og salg av kvote.
5 Ordningen med sovende melkekvoter bør vurderes, regelverk må sikre at sovende kvoter ikke går
over i en leieordning, sovende kvoter bør kunne selges i perioden kvoten ligger sovende (sikrer at
produksjonen holdes innen fylket, stimulere til salg fremfor å vente ut perioden)
6 Negative til å øke kvotetaket på samdrifter

1
2
3
4

Korn og kraftfor:
Korn og kraftforordningene er grunnleggende for å kunne videreføre landbruket i den form vi i dag har i
Troms. Fylkesstyret i Troms Bondelag mener at det i år er nødvendig å styrke fraktordningene og øke
prisnedskrivingen av korn. I tillegg vil vi på bakgrunn av erfaringene sommeren 2006 med til dels store
overvintringsskader foreslå å etablere en såvareberedskap.
1 styrke fraktordningene (mellomfrakt og stedsfrakttilskudd)
2 styrke prisnedskrivning av korn
3 etablering av en såvareberedskap
Velferdsordningene:
En styrking av velferdsordningene har vært prioritert høyt fra lokallagene i Troms flere år på rad. Selv
om det ble gjennomført en viss styrking av ordningene i 2006 er signalene klare i forhold til at dette ikke
var tilstrekkelig. Troms Bondelag vil derfor foreslå følgende:
1 Øvre grense for refusjon for ferie og fritid heves til kr. 60 000,2 Statlig administrasjonstilskudd til kommunene må frigis slik at det kan nyttes til å kjøpe tjenester fra
avløserlag
3 Satsene for tidligpensjon bør økes med minimum 10%
4 Aldersgrensen for tidligpensjon bør senkes til 60 år
Finansieringsordningene:
Det har vært en gledelig utvikling i Troms de senere år i forhold til pågang av søknader om investeringsstøtte i forbindelse med nye driftsbygninger. Rammen for investeringsstøtte innen tradisjonelt landbruk
strekker på langt nær til. Fylkesstyret anser det som svært viktig å prioritere arbeidet med å øke rammene i en tid med økende interesser for å investere. Troms Bondelag vil på bakgrunn av situasjonen foreslå
følgende:
• Rammene for investeringsstøtte innen tradisjonelt landbruk bør økes betydelig
• Etablering av finansieringsordninger utenom jordbruksavtalen bør fremmes i forbindelse med årets
forhandlinger
• Ordningen med regionale BU-strategier bør videreføres som i dag
Samdrifter:
I Troms fylke har det ikke vært like sterk vekst i etableringen av samdrifter som i enkelte andre regioner.
Et annet trekk som skiller utviklingen i Troms fra andre regioner er at samdrifter i Troms har relativt få
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5.3.3 Prosjekter
Tenkeloft Arktisk landbruk
Troms Bondelag er formelt eier
av prosjektet Tenkeloft arktisk
landbruk. Oppdraget er imidlertid
gitt av styringsgruppen for Nord
norsk landbruksråd og prosjektet
er å anse som en felles satsning
fra både faglag og samvirkeorganisasjoner i landsdelen. Denne
koblingen kommer klart frem
gjennom at styringsgruppen for
Nord norsk landbruksråd også er
styringsgruppe for prosjektet. For
en nærmere beskrivelse av prosjektet og arbeidet som er utført i
2007 viser vi til kapittel 10.
Prosjekt Utmarksbasert Reiseliv
Troms Bondelag er med i Prosjekt Utmarksbasert reiseliv i Troms. Prosjektet dekker en region som strekker seg fra Møre og Romsdal i sør til Troms i
nord. Det er organisert med en styringsgruppe for hele regionen
og flere prosjektledere
som er lokalisert i hvert enkelt fylke. I Troms har Kjersti Lunde
fra Balsfjord fungert som prosjektleder med et Prosjekt Utmarksbasert reiseliv er eid av Allskog og deres datterselskap Din tur AS.
Prosjekter under utarbeidelse
Troms Bondelag har gjennom Geitforumet som ble etablert deltatt i arbeidet med å etablere et utviklingsprosjekt for geit i Troms og Nordland. Det arbeides videre med prosjektbeskrivelse og realisering i 2008.
I likhet med geit ser vi et behov for å utvikle saueholdet
i fylket og Troms Bondelag har derfor sammen med
blant andre Fylkesmannens landbruksavdeling, Nortura
og Geitalslag tatt et initiativ for å
etablere et prosjekt for sau. Vi håper å kunne starte opp prosjektet i
2008.
Som det fremgår andre steder i årsmeldingen har Troms Bondelag tatt
et initiativ i forhold til den negative
utviklingen innen svineproduksjonen i Troms og Finnmark (og
Nordland nord for Saltfjellet). Fylkesmannen, Innovasjon Norge,
Nortura, Norsvin og Troms Bondelag er enige om at det er behov for
å finne frem til tiltak som kan styrke produsentmiljøet for gris og rekruttere nye produsenter. Det er
håp om kunne gjennomføre arbeidet i prosjektform i samarbeid med
Bioforsk og at planene kan realiseres i 2008.
Side 18

og Troms Sau

Årsmelding 2007 for Troms Bondelag

5.4 Arrangement
5.4.1 Årsmøte 2007
Årsmøtet i Troms Bondelag 2007 ble holdt 20. -21. mars på Grand Hotel i
Tromsø. Det var som vanlig invitert gjester fra samarbeidende organisasjoner,
offentlig forvaltning og politiske miljøer til årsmøtet. Følgende gjester hilste
til årsmøtet:
 Troms Bygdekvinnelag v/ leder Jorunn Sande Karlsen
 Troms Bonde- og Småbrukarlag, v/ leder Berit Nicolaisen

Ved navneopprop var det 28 utsendinger fra de lokale bondelag og bygdevkvinnelag til stede. Fra Norges Bondelag møtte styremedlem Steinar Klev.
Spesielt inviterte gjesteinnledere i tillegg til Klev var:
♦
♦
♦

Fylkesleder Bjørn Mathisen
åpner årsmøtet 2007.

Willy Ørnebakk, leder av rovviltnemnda i region 8, Troms og Finnmark
Marius Nilsen, Nortura
Terje Olsen, Tine Meieriet Nord
Willy Ørnebakk orienterte om arbeidet med ny forvaltningsplan for region 8. I tråd med St. melding nr. ?? skal det innføres en differensiert forvaltning av de store rovdyrartene. Sentrale punkter i forvaltningsplanen
har vært plassering og størrelse på sonene der ynglingene av bjørn og
jerv skal foregå. I grove trekk innebar forslaget fra rovviltnemnda at soner for rovdyrene legges til østsiden av E6 i Troms. Fra Troms Bondelag
har vi avvist en soneinndeling prinsipielt ut fra hensynet til beitebruken
innefor sonene som er avsatt til rovdyr. Troms Bondelag frykter at en soneinndeling på sikt vil føre til at beitebruk avvikles innenfor sonene som
er avsatt til rovdyr. Det var stor interesse for temaet fra presse og media.

Marius Nilsen orienterte om etableringen av NORTURA. Nilsen fremholdt at større volumer, større ressurser til produktutvikling og rasjonell
markedsbetjening var avgjørende for å videreføre samvirkebedriftene
Gilde og Prior i et felles selskap. I tillegg til dette orienterte Nilsen om
Leder i rovviltnemnda, Willy Ørnebakk
markedssituasjonen og utviklingen innen de enkelte produksjoner.
orienterer om ny forvaltningsplan.

Terje Olsen orienterte om utviklingen i markedet for meieriprodukter
samt arbeidet med utvikling av nye meieriprodukter og andre alternative
produkter.
Fra Norges Bondelag orienterte styremedlem Steinar Klev om situasjonen i forkant av jordbruksforhandlingene 2007. Klev fremholdt at forventningene var store til årets forhandlinger, men at det var nødvendig
med et solid arbeid i forkant for å sikre et godt oppgjør.
Følgende arbeidsplan i punktform ble vedtatt på årsmøtet:
•
•
•
•
•

Kontakt med de politiske miljøer foran kommune og fylkestingsvalget 2007
Gjennomføring av prosjektene svin og lam i 2007
Skolering av tillitsvalgte
Medlemsverving
Oppfølging av utdanningsinstitusjonene i fylket

Under valg ble Bjørn Mathisen gjenvalgt som leder for et år, Åse Heim
og
Bjarne Leonhardsen gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år, og
Styremedlem Steinar Klev innleder om
Svein Olav Thomassen valgt som 1. vara til fylkesstyret. Asgeir Slåttnes
jordbruksforhandlingene 2007.
ble gjenvalgt som nestleder for et år.
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Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner:
1. Troms Bondelag krever et inntektsløft i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger
Troms Bondelag har sterke forventninger til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsnivået innen landbruket er i dag omtrent halvparten sammenlignet med øvrige grupper i samfunnet. Vi frykter at avviklingen
av bruk vil gå enda raskere uten et betydelig løft i inntektsnivået.
De siste 10 årene har Troms mistet gjennomsnittelig 100 gårdsbruk årlig. Dersom vi setter oss et mål om
å redusere forskjellen i inntektsmulighet mellom landbruket og øvrige grupper i samfunnet med 10% vil
dette innebære at det må tilføres i størrelsesorden 2,4 milliarder kroner. Et mål om å styrke velferdsordninger og finansieringsordninger vil da komme i tillegg.
Norsk landbruk slik vi kjenner det i dag er fundamentert på politisk vilje til å styre utviklingen. Nordmenn bruker i dag omtrent 10% av inntekten sin på å kjøpe mat og Norge som nasjon har aldri tidligere
opplevd en slik materiell velstand. Vår velstand og vårt materielle forbruk står i sterk kontrast til verdens
miljø- og sosiale utfordringer. Vi bør derfor være vårt ansvar bevisst og sørge for å videreføre en bærekraftig norsk matproduksjon.
Troms Bondelag har med glede merket seg uttalelsene fra landsmøte i Senterpartiet og at vi er enige om
hovedtrekkene ved årets jordbruksoppgjør:
♦ betydelig økning i budsjettrammen som grunnlag for å redusere gapet mellom inntektsmulighe-

ter innen landbruket og inntektsnivået for andre grupper i samfunnet
♦ styrking av velferdsordningene
♦ styrking av finansieringsordningene slik at næringa er i stand til å møte vedtatte krav til husdyrhold og nødvendige investeringer i driftsapparat
2. Troms Bondelag krever at myndighetene tar ansvar for rovviltforvaltningen
Rovvilttap er en trussel for framtida til svært mange gårdbrukere som driver beitebruk i Troms. Tapene
har utviklet seg gradvis over en lang periode og rammer en stadig større del av fylket. Enkelte områder
av indre Troms er i dag uten aktivt beitebruk som en direkte følge av rovviltskader.
Våre politikere har gjennom sine vedtak bygd opp bestandene av de store rovviltartene jerv, gaupe,
bjørn og ulv til dagens høye nivå. I tillegg har også bestandene av Havørn og Kongeørn blitt tallrike og
disse står for en stadig større del av de tapene som er innen småfenæring og reindrift. Samtidig har de
samme politikere sagt at konfliktnivået mellom næringsinteresser og rovvilt skulle reduseres. Dette må
håndteres ut fra den vedtatte todelte målsettingen om bærekraftige rovdyrstammer og aktivt beitebruk i
hele landet.
Dagens forvaltningsregime bygger på prinsippet om regulering av rovvilt ut fra dokumenterte bePresse og media viste
stor interesse for saken
om ny forvaltningsplan
for rovvilt. NRK var
opptatt av å få frem konflikten mellom Troms
Bondelag og rovviltuvalget i forhold til soner.
Her er det Severin Øverli
og Einar Johan Dons fra
Ibestad Bondelag som
må svare NRK-Troms.
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standstall. Oppgaven med å gjennomføre registrering er satt til Statens Naturoppsyn som har et nettverk av lokale rovviltkontakter. Tilgang på ressurser for å bruke nettverket av rovviltkontakter samt
organiserte registreringer på vinter/vår er avgjørende for å få et korrekt bilde av rovviltstammene.

Brita Kjelstrup Køhl mottar bilde av styremedlem
Steinar Klev for sin innsats som 1. vara i styret i
Norges Bondelag.

Troms Bondelag krever at regjeringen setter av tilstrekkelige ressurser til en effektiv bestandsregistrering. Rammen må økes betraktelig i forhold til i
dag. Videre må det settes av ressurser til forebyggende tiltak og et effektivt uttak av skadedyr. I de
tilfeller der ordinær jakt ikke gir tilstrekkelige resultater i forhold til å regulere rovviltbestandene
må myndighetene organisere uttak av rovdyr. Et
slikt uttak kan ikke sammenlignes med ordinær
jakt og ei heller baseres på dugnadsinnsats.

Fra næringas side respekterer vi stortingets målsetting om livskraftige rovviltstammer, men vi krever
at myndighetene tar ansvar og sørger for en forvaltning som ivaretar både hensynet til både rovdyr og
beitebruk.

Forskning til nytte for bønder og bygder!
Søtere gulrøtter, villere fjell, større lam, sprekere
geiter, friskere griser, feitere fisker, mer smakfulle
bær og videre utsyn. Næringsutøvere som vil og kan.
Det er ressurser i vårt arktiske landbruk!
Vi utvikler nyttig kunnskap i samarbeid med bønder, landbruksforvaltning og andre dyktige
forskere i Nord-Norge, samt nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker bl.a. på arktisk lammekjøtt, bedre geitost, kløver som overvintrer, bjørk til flis, vitale poteter, sunne blåbær, spiselige alger, næringsopptak i økologiske grønnsaker, lammetap på beite, næring i verneområder, kalver i hytter og oppdrett av røye…
Vi bidrar til tettere nettverk, videre utsyn og spennende møteplasser for læring og samhandling i nordnorsk landbruk.
Bioforsk Nord er faglig delt i fire seksjoner: Arktisk landbruk og kvalitet, Bioproduksjon og
økosystem langs kysten, Miljø og utmarksressurser og Nordnorsk kompetansesenter. Vi har avdelinger på Tjøtta, i Bodø og på Holt.

www.bioforsk.no/nord
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5.4.2 Ledermøte 2007
Ledermøtet høsten 2007 ble holdt på Grand Nordic Hotell i Tromsø 14. og 15.
november 2007. Gjest fra Norges Bondelag var 1. nestleder Eli Reistad.
Programmet for ledermøtet var satt sammen med fokus på matproduksjon og
miljø, et naturlig valg ut fra den voldsomme oppmerksomheten disse temaene
hadde de siste månedene. Ved å følge opp dette og samtidig invitere profilerte
personer og organisasjoner håpet vi på uttelling i presse/media samtidig som at
temaet skulle fenge blant de tillitsvalgte fra lokallagene.
Ane Norgår Brohaug fra
Natur og Ungdom engasjerMat, miljø og muligheter? ved Ane Norgår Brohaug, sentralstyremedlem te med sitt innlegg.

Programmet første dag var satt sammen av følgende tema:
♦

i Natur og Ungdom
♦

Brød eller biler? ved Ivan Kristoffersen, tidligere redaktør i bladet
Nordlys i Tromsø

♦

Hva skjer med verdens matproduksjon? ved Eli Reistad, 1. nestleder i
Norges Bondelag

♦

Muligheter i Kvæfjord! ved Bernt Mikalsen, produsent fra Kvæfjord

♦

Muligheter i Målselv! ved Sverre Hågbo, produsent fra Målselv

♦

Muligheter i Nordreisa! ved Morten Fredriksen, produsent fra Nordreisa

Vi utfordret tre medlemmer fra ulike deler av fylket til å fortelle om deres syn Ivan Kristoffersen gav lepå mulighetene lokalt innen landbruket og å fortelle om prosessen med å utvik- dermøte sitt syn på Eurole eget gårdsbruk. Innleggene ble tatt svært godt imot av ledermøtet. De tre dri- peisk matproduksjon.
ver ulike produksjoner, men felles for alle var en positiv og realistisk holdning.
I tillegg til ovennevnte fikk ledermøtet også en orientering fra Gjensidige forsikring ved Eggen og Reidar Vinje.
Andre dag av ledermøtet var fokusert på vårens jordbruksforhandlinger. Eli
Reistad gav en grundig orientering om den politiske situasjonen og vurderinger
omkring mulighetene i forhandlingene. I tillegg til dette orienterte organisasjonssjef i Tine Meieriet Nord, Ingvald Stensen, om muligheter og utfordringer
innen melkeproduksjon. Tine tildelte i samråd med avtalepartene alle melkeprodusenter en ekstra kvote på 10% ut 2007 og dette resulterte i mange og oppEli Reistad viste både engahetede diskusjoner i produsentmiljøene. Stensen orienterte i sitt innlegg om
sjement
og stor innsikt i inbakgrunn og årsaker til at dette behovet for ekstra melk har oppstått.
ternasjonale forhold.

Ledermøtet høsten 2007 var generelt preget av god stemning og aktiv debatt.
Tilbakemeldingene fra de som deltok var svært positive.

Fra venstre: Bernt Mikalsen som viser sitt hjemsted i forbindelse med sitt innlegg om muligheter i Kvæfjord, Osvald Rafaelsen møtte som leder i Skånland Bondelag, Morten Fredriksen fra Kvæfjord innledet om muligheter i Nordreisa.
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5.4.3 Regionmøter 2007
Følgende regionmøter ble avholdt i Troms Bondelag i 2007:
Reisafjord Hotell
29. januar kl. 20.00 (Asgeir Slåttnes, Svein Olav Thomassen, Jørn Agersborg)
Vollan Gjestestue
30. januar kl. 12.00 (Bjørn Mathisen, Teig Madsen)
Grand Hotell Tromsø
30. januar kl. 20.00 (Bjørn Mathisen, Asgeir Slåttnes, Ann-Kristin Mortensen,
Jørn Agersborg, Teig Madssen)

Bardufosstun

31. Januar kl. 12.00 (Bjørn Mathisen, Asgeir Slåttnes, Ann-Kristin Mortensen,
Jørn Agersborg, Teig Madssen)

Utviklingshuset Dyrøy
31. januar kl. 20.00 (Asgeir Slåttnes, Jørn Agersborg)
Kaffistova, Harstad sentrum 31. januar kl. 20.00 (Bjørn Mathisen, Jørn Agersborg)
Fylkesstyret avholdt i 2007 to ekstra regionmøter i forhold til det som har vært vanlig som en prøveordning. Regionmøtene er fra fylkeslagets side ment å være relativt korte møter med jordbruksforhandlingene som hovedtema. Regionmøtene er således en del av arbeidet og forberedelsene foran de årlige jordbruksforhandlingene. Det er likevel rom for å ta opp saker fra enkeltmedlemmer eller lokallag i tillegg.
Fremmøtet varierte mye på regionmøtene 2007, men engasjementet var likevel svært bra på alle møtene.
5.4.4 Landbruksmessa i Balsfjord 2007
Troms Bondelag deltok tradisjonen tro på landbruksmessa i Balsfjord 2007. Landbruksmessa er en fin anledning til å møte både
medlemmer, potensielle medlemmer og ikke minst et publikum
som har interesse for landbruket og verdiene vi representerer.
I forbindelse med årets messe samarbeidet vi med Gjensidige og
Troms Bygdekvinnelag med en felles stand. Landbrukets HMS
var nærmeste nabo slik at vi i fellesskap utgjorde en ganske vid
”landbruksfamilie”. Vi hadde også denne gang valgt å ha stand
inne ut fra praktiske forhold. Været var bra på spesielt på søndag, men det var likevel mange som tok turen inn i hallen og besøkte oss.
5.4.5 ”Landbruksdag” i Tromsø 18-april
Troms Bondelag inviterte sammen med lokallagene i Tromsø lokale politikere til
gårdsbesøk hos Tove Widding og Tor Arne
Eliassen. Arrangementet var en del av arbeidet mot de politiske miljøene i forkant av
årets forhandlinger. Det var imidlertid også
et viktig mål å etablere tettere kontakt mellom lokallagene og de lokale politikere, samt
å informere om utfordringer og behov innen
landbruket i Tromsø kommune.
Programmet var lagt opp med omvisning på
gården og orientering om produksjonen etterfulgt av innlegg ved Ellinor S. Jensen
(lokallagsleder i Tromsøysund Bondelag) og
Asgeir Slåttnes (nestleder i Troms Bondelag). Jensen innledet om utfordringer ved å
Lokalpolitikere (nr. 1, 5, 7, 8 og 9), Tove Widding (nr.
drive bynært landbruk mens Slåttnes innledet
2), Tor Gunnar Eliassen (nr. 4), lokallagsleder Ellinor S . om resultatene fra en landsdekkende underJensen (nr. 3) og nestleder Asgeir Slåttnes (nr. 6) i Troms søkelse om holdningene til norsk landbruk.
Slåttnes kom også inn på hvilke forventninger landbruket har til årets jordbruksforhandlinger. Tove og Tor Arne hadde som vertskap sørget for
nystekte vafler og dette bidro til en svært trivelig og uformell ramme for møtet.
De fremmøtte politikerne var engasjerte og stilte mange spørsmål knyttet til landbruket lokalt og til utSide 24
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Lokalpolitike
rene fra
Tromsø
koset
seg
både i
fjøsen
og inne.

fordringene innen norsk landbruk generelt. Interessen for temaet arealforvaltning var i tillegg stor. Alle
de fremmøtte var enige om at det hadde vært en nyttig dag og arrangementet burde gjentas. Det møtte
imidlertid ikke frem noen fra presse eller media tross invitasjon på faks/mail og direkte oppfølging telefonisk.

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.
I tråd med det som ble planlagt i samarbeidsutvalgsmøte høsten 2006 deltok vi med felles stand på
Landbruksmessa i Balsfjord sommeren 2007. Deltagelsen på messen er beskrevet i eget kapittel.
I tillegg til dette er det avholdt et nytt samarbeidsutvalgsmøte 13. november 2007. I hovedsak ble da en
felles serie temamøter ført opp som felles aktivitet i 2008. Vi har god kontakt med Gjensidige i regionen
og føler at samarbeidet fungerer godt. Gjensidige var til stede både på årsmøte og ledermøte i 2007.
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6. Økonomi
6.1 Regnskap 2006

RegnskapTroms Bondelag 2007
Driftsinntekter:
Post:
3100
3130
3140
3190
3900
3910
3920
3930
3931
3933

Beskrivelse
Agiftsfritt salg
Kurs-og arr.inntekter
Annonseinntekter
Adm.utg/Kontorhold Tenkeloftet
Rammebevilgning
Tilskudd/ref. andre org.
Ref. NB - Ledermøte 2007
Tilskudd Nordområdekonf.
Tilskudd Tenkeloftet
Brukte midler - Tenkeloftet

Sum driftsinntekter:

Budsjett 2007
1000,00
2000,00
14000,00
15000,00
388000,00
4000,00
40000,00

Alle beløp i kroner
Regnskap
Tenkeloftet
Troms BL
Arktisk
2007
Landbruk
480,00
14000,00
20500,00
388200,00
720,00
41870,00

45600,00

509600,00

465770,00

Totalt
480,00

249782,00
12500,00
72183,91

14000,00
20500,00
388200,00
33861,99
41870,00
249782,00
12500,00
72183,91

367607,90

833377,90

33141,99

Regnskap
Troms BL
2006
2200,00
16000,00
15000,00
380600,00
3500,00
38761,00

456061,00

Driftskostnader:
Post:
4400
5020
5010
5092
5320
5400
5405
6700
6800
6890
1)
7220
7340
7720
7770
7830

Beskrivelse
Kjøp varer
Lønn tilfeldig ansatte
Lønn Tenkeloftet
Avsetn.feriepenger
Møtegodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Aga. Feriepenger
Revisjon
Kontorrekvisita
Kontorhold Tenkeloftet
Andre møtekostnader
Gaver
Bevilgning Nei til EU m.fl.
Gebyrer
Tap på fordringer

Budsjett 2007

Regnskap
Troms BL

Tenkeloftet
Arktisk
Landbruk

Totalt

Regnskap
Troms BL
2006

1000,00

215520,00
9750,00

179800,00
9169,15

6000,00
8000,00

5625,00
7448,10

217980,00
3750,00
1000,00
1000,00

263009,53
5803,00

8000,00
56298,00
5742,00
1130,00
3336,85
292,00
7923,75
15000,00
268255,30
1600,00

8000,00
56298,00
5742,00
180930,00
12506,00
292,00
5625,00
15371,85
15000,00
531264,83
7403,00

149200,00
5662,31
5625,00
5626,97
252981,71
1779,00

486,00
1600,00

72,00

558,00
1600,00

393,00

472940,78

367649,90

840590,68

421267,99

8050 Renteinntekter
8400 Underforbruk leder
8500 Overforbruk leder

7115,41
6306,00

42,00

7157,41
6306,00

3379,86

Årsresultat

6250,63

0,00

6250,63

33998,87

Driftsutgifter Tenkeloftet
Sum driftskostnader

45600,00

509600,00

-4174,00
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6.2 Balanse

Balanse 2006 - 2007
Eiendeler:
2)

1500 Kundefordringer
1501 A.kortsikt.fordringer.
1511 Lån BSF
1512 Norges Bondelag
1920 Foliokonto
1930 Tenkeloftet
1940 Norden-fondet
1950 Skattetrekkskonto
1970 Postbanken
1021 Felleskjøpet
Sum omløpsmidler

2006
kr
kr
kr

39 261,00
8 889,76
12 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

325 251,71
111 656,50
147 865,86
4 676,00
3 296,23
100 405,79
753 302,85

Gjeld og Egenkapital:
2050 Egenkapital
2400 Ledermøte 2007
2600 Forskuddstrekk
2770 Skyldig arb.g.avgift
2785 Pål.aga.feriepenger
2940 Avsetning feriepenger
2989 KSL-midler
2990 Tenkeloftet
2992 Akt.støttemidler
3)
2995 Nordenfondet
2997 Gjeld Tenkeloftet
2998 Kortsiktig gjeld
2999 Velferdsmidler
Sum gjeld og egenkapital

2007
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2006
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

361 705,91
36 158,00
17 764,00
2 567,00
235,14
4 611,32
33 589,70
69 474,59
48 661,57
147 865,86
22 472,76

kr
kr

8 197,00
753 302,85
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86 050,65
11 198,00
12 000,00
6 306,00
232 905,68
42 542,67
152 266,86
14 688,00
4 771,14
105 145,29
667 874,29

2007
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

367 956,54
11 193,00
21 819,00
4 057,00
292,82
5 742,00
33 589,70
(5 810,00)
58 880,57
152 266,86
15 000,00
1 500,00
1 386,80
667 874,29
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6.3 Noter

Noter:
1)

7220 Andre møtekostnader
Kilometergodtgj.
Passasjertillegg
Billetter
Diett
Hotellopphold
Lokallagsandeler
Møterom, reiseutg. m.m.

41638,00
227,00
57679,24
605,00
343839,00
-16748,00
104024,59
531264,83

2)

1500 Kundefordringer
Nordland, Finnmark BL
Krav NB - ledermøte 2007
Lokallagsandel årsmøte 06
Loklallagsandel årsmøte 07
Kontorhold Tenkeloftet
Lokallagsandel ledermøte 06
Lokallagsandel ledermøte 07

3

16954,80
41870,00
1247,00
822,00
15000,00
496,85
9660,00
86050,65

) Nordenfondet

152 266,86

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.
Kostnadsbærerrapport
10 Fylkeskontoret
11 Styret
12 Årsmøte
14 Ledermøte
15 Årsmelding
19 Valgkomite
20 Regionmøter
21 Diverse møter/kurs
98 Renteinntekter
99 Rammebevilgning
Overskudd

-1 454,20
-273 324,28
-87 086,50
-25 619,80
14 000,00
-1 337,00
-10 765,00
-3 478,00
7 115,41
388 200,00
6 250,63
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6.4 Revisjonsberetning
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7. Lokallagsoversikt
Kapittelet gir en oversikt over tillitsvalgte i Troms Bondelag. Oppføringene er så langt vi har hatt mulighet korrekte etter valg i lokallagene høsten 2005. Forkortelsene foran navnene står for henholdsvis leder (L), kasserer (K)
og studieleder (S).

190101 Trondenes Bondelag
L: Birger Theodorsen, Kilhusvn. 83, 9402 Harstad
K: Birger Theodorsen, Kilhusvn. 83, 9402 Harstad
S: Christian Killengreen, Ervik Gård, 9402 Harstad
190102 Grytøy Bondelag
L: Jorun Bekkvik Nordahl, 9420 Lundenes
K: Jørn Jørgensen, Lundenes
S: Kolbjørn Berg, 9425 Sandsøy

77 07 65 94 911 66 129 birger.t@online.no
77 07 65 94 911 66 129
916 05 744
77 07 92 74 906 33 370 tro-dahl@online.no
77 09 07 70
kolbjørn.berg@hlink.no

190104 Harstad Bondelag
L: Edmund Ludvigsen, Klatran, 9419 Sørvik
K: Kristian Torbergsen, 9419 Sørvik
S:
190201 Kvaløy Bondelag
L: Jim Henrik Slåttnes, Tisnes, 9100 Kvaløysletta
K: Steinar Andreassen, Nordgård, 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 32 09
77 69 69 65

907 31 290 slattnes@frisurf.no
990 01 450
970 06 032

190203 Østre Ullsfjord Bondelag
L: Peter F. Lakselvnes, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn
77 69 05 35 952 20 143
K: Bjørn E. Kristiansen, Lakselvbukt, 9042 Laksvatn
S: Anita Kristiansen, 9042 Laksvatn
77 69 05 65
190204 Tromsøysund Bondelag
L: Ellinor S. Jensen, 9103 Skulsfjord
77 68 87 88 415 00 057
K: Jens J. Jakobsen, 9100 Kvaløysletta
77 69 83 13
S: Helga Nordgård, Innl.v. 9020 Tromsdalen
77 69 42 58 913 66 760
190205 Andersdal/ Ramfjord Bondelag
L: Jon Arne Johansen, 9027 Ramfjordbotn
77 69 43 29 915 15 609
K: Rannveig Johansen, Andersdal, 9020 Tromsdalen
77 69 43 29
S: Tor-Jostein Karlstrøm, Sakariasjord, 9027 Ramfjordbotn 77 69 43 63
191101 Kvæfjord Bondelag
L: Erik Torheim, Vik, 9475 Borkenes
77 09 25 25 412 38886
K:
S: Bernt Mikalsen, Vik, 9475 Borkenes
77 09 25 15 481 84 782
191301 Skånland og GratangenBondelag
L: Osvald Rafaelsen, Rødberg, 9440 Evenskjer
77 08 72 73 911 18 417
K: Albert Simonsen, Bjørkbakk, 9445 Tovik
77 08 76 11
S: Geir Nilsen, Sandstrand, 9445 Tovik
77 08 77 45
191701 Ibestad Bondelag
L: Einar Johan Dons, 9450 Hamnvik
77 09 51 21 976 40 360
K: Roy Meland, Ytre Å, 9450 Hamnvik
77 09 72 36 976 33 510
S: John Egil Vestvik, Bolla, 9450 Hamnvik
77 09 69 65 918 50 867

tone.lakselvnes@start.no

heimtun.gaard@c2i.net
helga.nordgaard@tiscali.no
jonarj@online.no

erik.torheim@hlink.no
benmikal@start.no
osemiraf@online.no

e.j.dons@online.no

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

7717 52 39

916 60 741 bernbygg@lavangen.net

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: Eli Irene Grimsbø Moe, 9325 Bardufoss
S: Grete Sofie Byberg, Vestvang, 9336 Rundhaug

77 83 73 88 905 52 757 temlynga@online.no
77 83 75 82
arnenmoe@online.no
77 83 75 91 478 05 768

192403 Midt-Troms Bondelag
L: Ole Kyrre Østgaard, Fagefjell, 9300 Finnsnes
K: Kato Johansen, 9302 Rossfjordstraumen
S: Jørn H. Lundberg, Nordisvn. 350, 9310 Sørreisa

77 83 68 31 908 78 139 yvole@frisurf.no
77 84 67 81 970 44 817
77 86 12 10 934 61 210

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: Arnulf Øvergård, 9042 Laksvatn
77 72 57 95

193304 Balsfjord Bondelag
L: Kjell Oddvar Skogli, Skjæret, 9050 Storsteinnes
K: Ronald Niva, Hansvold, 9050 Storsteinnes
S: Marit Gåre, Markenes, 9050 Storsteinnes

77 72 44 01 975 35 083 koskogli@start.no
97170 748 e-mhansv@online.no
480 66 123 mga@fmtr.no

193801 Lyngen Bondelag
L: Jens-Richard Robertsen, Lenangsøyra, 9064 Svensby 77 71 35 88 911 20 680 jerro@online.no
K: May-Kjellaug Pettersen, Jægervatn, 9064 Svensby
913 65 974
S: Janne Leonardsen, Russelv, 9068 Nord-Lenangen
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: Pål Halvor Bjerkli, Straumfjordnes, 9151 Storslett
S: Odd-Erik Hansen, Krakenes, 9151 Storslett

414 38 795 ivarje@online.no
77 76 78 46 916 06 162
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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8. Medlemsoversikt for Troms Bondelag

Medlemstall ved utgangen av årene:
2007

LOKALLAG

Medlemmer

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
Sum

72
53
30
41
15
48
20

2006

Antall søkere
om prod.
tilsk.

116
(inkl. Bjarkøy)

106

2005

Medlemmer

2004

2003

2002

2001

2000

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

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

78
51

79
48

14
44
17

14
44
15

14
44
14

66
62

75
58

63
61

61
61

60
60

60
57

61

62

66

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

26
19
57
98

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

13
12
51
56

13
12
50
55

69
36
63
81
15

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

40
51
10
99
4
29
20
5
49
13

43
46
11
105
4
22
23
4
49
15

43
46
12
112
4
25
23
6
49
15

1239

978

949

934

918

941

970

975

957

*
56

*
213
*

* Antall søkere om produksjonstilskudd er ikke mulig å oppgi da lokallagets geografiske område ikke
følger kommunegrenser.
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9. 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
Ansvar: leder av fylkeskontoret, saksbehandling for fylkesstyret
Mobiltelefon: 412 18329
e-post: jorn.agersborg@bondelaget.no
Teig Madsen
Ansvar: saksbehandling for fylkesstyret, Den grønne skolen, Åpen Gård
Mobiltelefon: 916 01465
e-post: teig.madsen@bondelaget.no
Unni Hellebø Andreassen
Ansvar: saksbehandling for Nordnorsk landbruksråd
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
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10. Nord norsk landbruksråd

2007 har vært et år med stor aktivitet. Høydepunktet har vært konferansen Landbruk i et Nordområdeperspektiv, som gikk av stabelen i Tromsø i februar. Det tør påstås at konferansen levde opp til sine forventninger og det ble svært god deltakelse både fra næring, politikere, forvaltning og noe presse. Det var
ca 160 deltakere på konferansen og enda mange som kom innom for å se og høre en stund.
Leder Bjørn Mathisen har hatt et år med mye reising. Det har vært mange som ønsker å få høre hva
Nordnorsk Landbruksråd er opptatt av, hva det arbeides med og hvordan det jobbes for å nå mål. Det har
blitt knyttet enda flere samarbeidsparter og stadig er det nye arbeidsoppgaver som venter.
Styringsgruppen:
Styringsgruppen har i 2007 bestått av:
Leder: Bjørn Mathisen, Troms Bondelag
Vara: Wenche Kristiansen, Nordland Bondelag
Øvrige styringsgruppemedlemmer:
Gunnar Johnsen, Finnmark Bonde-og Småbrukarlag
Vara: Anne-Tove Mo Carstens, Troms Bonde-og Småbrukarlag
Tore Ruud, Felleskjøpet Agri
Vara: Ole Martin Pettersen, Tine MN
Styringsgruppemøter:
Styringsgruppen har i 2007 hatt fire telefonmøter
Møter/arbeid i 2007:
Presentasjon av organisering av Tenkeloft Arktisk Landbruk og Nordnorsk Landbruksråd til Hordaland
og Sogn og Fjordane Bondelag i februar.
Arrangør av konferansen Landbruk i et Nordområdeperspektiv i
samarbeid med Landsdelsutvalget, Fylkesmennene i Nordland,
Troms og Finnmark. Til sammen begge dagene var det ca 160
registrerte deltakere på konferansen. Landbruksminister Terje
Riis Johansen var et av trekkplastrene.
Deltakelse på konferansen Landbruk i Barents, i regi av Bioforsk Nord.
Møte med stortingsbenkene i Nordland, Troms og Finnmark
i mai.
Deltakelse på Mattilsynets fagsamling med et innlegg omkring utfordringer
ikring dyrevelferd sett fra næringens side.
Deltakelse på Norges Forskningsråd /Arealprogrammet til Steigen for å presentere FoU prosessen.
Deltakelse på Rådsmøtet til Landsdelsutvalget.
På dette møtet ble det bevilget 400 000kr til prosjektet Tenkeloft Arktisk Landbruk og FoU prosjektet.
Det ble også bevilget 15 000kr i støtte til Nordnorsk Landbruksråd deltakelse i Circumpolar konferanse
i Canada i september/oktober 2007.
Deltakelse på Circumpolar Agriculture konferanse i Happy Valley , Goose Bay, Canada.
Det var den sjette circumpolare landbrukskonferansen som ble avholdt , den første ble avholdt i 1992 i
Canada. Øystein Ballari, Landbruksdirektør i Finnmark, ble valgt til ny president.
Deltakelse på Forskningsrådets Nordområdekonferanse i Bodø i november. Bjørn holdt innlegg på land-
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brukssesjonen.
FoU prosjektet:
Nye deltakere i styringsgruppen er representanter for Forsøksringene i landsdelen, medlemskapet ble
vedtatt i styringsgruppemøte.
Styringsgruppen har i 2007 bestått av følgende:
Leder: Bjørn Mathisen, Nordnorsk Landbruksråd
Vara: Wenche Kristiansen, Nordnorsk Landbruksråd
Øvrige styringsgruppemedlemmer:
Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms
Vara: Øystein Ballari, Fylkesmannen i Finnmark
Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning
Vara: Gry Alsos, Nordlandsforskning
Mari Trosten, Finnmark Bondelag
Vara: Fred Johansen, Finnmark Bondelag
Ann-Christine Theodorsen, Nordland Bonde-og Småbrukarlag
Gustav Karlsen, LFR
Vara: Ingrid Myrbostad, LFR
Ole Martin Pettersen, Tine MN
Vara: Tore Ruud, Felleskjøpet Agri
Sekretærer:
Olaug Bergset, Bioforsk Nord
Unni Hellebø Andreassen, Nordnorsk Landbruksråd
Følgende prosjekt er finansierte:
1. Innovative bygdesamfunn
2. Arktisk lammekjøtt – konkurransefortrinn i nasjonale og internasjonale markeder
3. Bruk og vern – verneområder som kyst- og bygderessurs
4. Internasjonalisering av landbrukspolitikken –konsekvenser og muligheter for det Arktiske landbruket
5. Optimalsering av kvalitet hos økologiske grønnsaker som kan stimulere til økt forbruk.
Nye arbeidsgrupper:
1. Jordkultur, leiejord og hundekjeks i et samfunnsperspektiv
2. Pedagogikk, kompetanse
3. Forutsetninger for produktutvikling fra gården fra alger, tang og tare
4. Talle, plastringsflis, torv,papp
5. Tap av sau og lam på beite
6. Antibiotikabruk/Arktisk kvalitet
7. Generasjonsskifte i Nord- Norge/Eiendomsstruktur
8. Sortsutvikling i Barentsperspektiv
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11. Orientering fra TINE Meieriet Nord BA 2007
Besøksadresse: Skogvegen 18 9480 Harstad
E-post: firmapost.tmn@tine.no
Tlf +47 77 05 80 00 fax: +47 77 05 80 90
Adm.direktør Clement Roaldstveit, Harstad
Styreleder Einar Kristiansen, Sortland
Drift og hovedtrekk 2007
Grunnlaget for TINEs virksomhet i Nordland, Troms og Finnmark er både kvalitet og mottatt volum
av ku- og geitemelk. I de nordnorske fylkene har bøndene levert som forventet hva angår kumelk
og mot slutten av året benyttet mange muligheten til å hente mergevinst ved at det ble tillatt å
produsere inntil 10% utover kvote. De seks nordnorske anleggene fikk økte volum å skape verdier
av.
Nord-Norge har mest geitemelk i landet. I en periode av året var nedgangen betydelig, men selskapets og konsernets signaler om økt ressursbruk på tiltak i hele verdikjeden for geiteholdet gjorde at nedgangen i nord ikke ble så stor.
Leveransene av geitemelk ble 98 % av året før. Det oppfattes positivt. Konsernets offensive geitemelkstrategi har gitt gode tiltak og utslag i Nord-Norge. At Norges Forskningsråd har gitt 8 mill til
forskning i geiteholdets verdikjede har påvirket stemningen også i nord. TMN Storsteinnes har fått
en styrket rolle i konsernet. Arbeidet med å styrke alt fra råvarekvalitet til produktutvikling og produktkvalitet er noe selskapet engasjerer seg i sammen med kompetansemiljøene ellers i TINE. Det
knyttes forventninger til økt anvendelse av geitemelk.
De seks produksjonsanleggene i Tana, Alta, Storsteinnes, Harstad, Sandnessjøen og Sømna har
tatt hånd om melkevolumet til sine produksjoner. Kvaliteten på produktene har vært jevnt god. I
deler av året ble melk også sendt til Midt-Norge der melkebehovet fra aktører utenfor TINE påvirket hvor melka ble sendt. TINEs rolle som markedsregulator slo derved ut i volum selskapet selv
kunne håndtert.
I den store struktursaken i 2007 ble det avklart hvor hvitost skal produseres. Som ellers i landet
jobbet medlemsorganisasjonen og bedriften svært grundig med disse spørsmålene. Sikring av beslutningsgrunnlaget var det viktigste.
Konsekvensen for TMN av Konsernstyrets beslutning kan deles i to: 1) All ledig produksjonsmelk
nord for Vestfjorden skal anvendes ved TMN Storsteinnes. 2) TMN Sømna skal satses på som hvitostanlegg for TINE. Beslutningene er viktige for landsdelen og historiske ved at all melk fra nordnorske melkeprodusenter blir anvendt til økt verdiskaping i TMNs anlegg. Beslutningene gir store
reduksjoner i TINEs transportkostnader.
Politiske beslutninger om landbrukets rammer gir store utslag i Nord-Norge og påvirker derved TINEs virksomhet. Bøndenes og samvirkets innsats for å sikre verdiskaping fra jord til bord bidrar til
at Nord-Norge ser ut og utvikler seg som det gjør.
Gjennom Rådgivingsløftet og andre tiltak har TINEs rådgivere styrket sitt tilbud til medlemmene.
Selskapet har gjennom samme avdeling fortsatt arbeidet med å styrke bøndenes kompetanse som
bedriftsledere, innovatører m.m. Dette har gitt bøndene bredere grunnlag for å å investere og
samarbeide. Fra 1. august 2007 ble organiseringa i Tine Rådgiving og Medlem i selskapet endret. Vi
gikk over fra seks til tre distrikter. Gjennom denne organiseringa regner vi med å utnytte kritisk
kompetanse bedre, og å øke fokus på ledelse i avdelinga.
I en lang landsdel er logistikk et viktigt fag. Her har effektivisering tatt nye skritt ved bedre materiell og effektive løsninger med lavere kostnader og færre biler både på inntransport og distribusjon.
Jobben med å selge transporttjenester har fortsatt.
Viktigste utfordringer i 2008
Bygging og iverksetting av virksomheten i Sentrallager Nord i Harstad er spennende og kanskje
med på å påvirke hvordan konsernet skal løse sine distribusjonsoppgaver i framtida. Det er god
fremdrift og i løpet av året skal lageret overta lager- og plukkfunksjonene for lagrene i Tana, Alta,
Tromsø Bodø og Sandnessjøen.
Oppfølging av konsernstyrets vedtak om økt hvitost på Storsteinnes og videre satsing på TMN
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Sømna. Dette gir nye store investeringer og utfordringer for våre ansatte. Omlegging gir store reduksjoner i TINEs transportkostnader.
TINEs satsing på økt produksjon og salg av økologiske meierivarer gir TMN en ekstra utfordring på
dette området. Det er innenfor selskapets område kun grunnlag for å tappe økologisk melk ved
TMN Sandnessjøen. Selskapet vil øke innsatsen ytterligere for å prøve å innfri de overordnede målene.
Nøkkeltall TINE Meieriet Nord BA:
Medarbeidere:
346 fast ansatte
Kvinner:
111
Menn:
235
Sykefravær:
7,92%
Mottatt kumelk:
160,2 mill
Mottatt geitemelk:
7,4 mill
Mottatt økologisk:
Medlemmer/eiere:
1815
Produsenter geitemelk:
170
Produsenter kumelk:
1514
Produsenter både ku- og geit:
1
Antall samdrifter:
118
( 2004: 58, 2005: 69, 2006: 102)

Produsenter av økologisk melk:
12
Mottatt økomelk:
0,69 mill
Meierianlegg:
6
Terminaler:
2 (Tromsø og Bodø)

TINE Meieriet Nord Storsteinnes
9050 Storsteinnes
Meierisjef: Finn Fagerbakk
(Ny meierisjef 1. mars 2008: Jan Vidar Olsen)
Ansatte: 48
Melkemengde:
-Ku 24,39 mill liter
-Geit 7,27 mill liter
Produksjon: Brunost, nøkkelost, hvit geitost, Balsfjordost, kasein
TINE Meieriet Nord Harstad
9480 Harstad
Meierisjef: Lillian Bjørklund
Ansatte: 62
Terminal Tromsø: 22
Terminal Bodø: 11
Melkemengde: 34,87 mill
Produksjon: konsummelk, skolemelk, rømme, juice, distribusjon
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Styrets årsberetning
for
Troms Bondelag 2007
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 2007
23 aktive lokallag og 957 medlemmer.
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. Vi ser en klar utfordring i at antallet aktive produsenter har gått tilbake de senere år. Et overordnet mål for arbeidet fremover må være å
sørge for så gode rammevilkår at rekrutteringa til næringa at rekrutteringen minst tilsvarer den naturlige
avgangen.
I tillegg til lønnsomhet er det flere utfordringer for næringa som skaper stor usikkerhet i enkelte produksjoner. Rovviltproblematikken er en slik utfordring innen saueholdet.
Troms Bondelag hadde et resultat på kr. 6 250,63 for regnskapsåret 2007. Økonomien i laget er under
kontroll, men styret føler likevel at de tilgjengelige ressursene er for små i forhold til arbeidet som bør
gjøres. Troms Bondelag hadde en egenkapital på kr. 367 956,54 ved utgangen av 2007. Egenkapitalen
har ikke endret seg vesentlig de senere år.
Forutsetningene om fortsatt drift av fylkeslaget er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Bjørn Mathisen
leder

Asgeir Slåttnes
nestleder

Åse Heim
styremedlem

Bjarne Leonhardsen
styremedlem

Jorunn Karlsen
styremedlem

Ann-Kristin Mortensen
styremedlem

(representant for Troms Bygdekvinnelag)
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