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Landbruket i Troms og i 
Møre og Romsdal har 
mange likheter og felles 
utfordringer. Mandag og 
tirsdag var styrene i 
Troms Bondelag og 
Møre og Romsdal 
Bondelag på besøks-
runde her i fylket. 
Gøran Rønning
goran.ronning@driva.no

I fjor var styret i Møre og Romsdal 
Bondelag på besøk i Troms, og 
denne uka har styret i Troms 
Bondelag gjengjeldt besøket. 

– Sjøl om det er langt herfra til 
Troms ser vi at disse to fylkene har 
mange felles utfordringer. Mye er 
likt; blant annet at det er hovedsa-
kelig grovforbasert, mange små 
bruk, og at det er nedgang i 
produksjonen – spesielt storfepro-
duksjon, men også melkeproduk-
sjon, forteller nyvalgt leder i Møre 
og Romsdal Bondelag, Oddvar 
Mikkelsen. Mandag og tirsdag 
besøkte de flere ulike produsenter, 
hovedsakelig på Nordmøre. Det 
startet med gardsbesøk hos melke-
produsent Øyvind Krakeli på Istad 
før turen gikk videre til Sunndals-
potet på Grøa. 

– Det er mye potetproduksjon i 
Troms, så besøket syntes blant 
annet det var interessant å høre 
hvordan produsenter her organi-
serer seg for å holde kostnader 
nede, forteller Mikkelsen.

Etterpå inntok de lunsjen ved 
Trædalsstuene, der blant annet 
geitekjøtt fra Utistu Gikling og 
poteter fra Sunndalspotet ble 
servert. 

– Til stor inspirasjon
Mandagsrunden ble avsluttet med 
besøk på Kårvatn i Todalen, der 
Gudmund Kårvatn sjøl var vert. 
Her fikk de blant annet høre litt 
om historien og om dagens drifts-
form på garden, med kjøttfepro-
duksjon i tillegg til butikk og 
satsing på turisme. 

– Her ligger et levende gardsbruk 
til grunn for satsing på andre 
områder. Akkurat dette er kanskje 
ikke overførbart til så mange, men 
det at Gudmund tok tak i noe han 
hadde lyst til å drive med og lyktes 
med det, det er likevel til stor inspi-
rasjon og motivasjon for andre 
som har lyst til å satse utradisjo-
nelt, sier Mikkelsen.

Populære fjøs
Etter frokost og møter ved Thon 

Hotel Vårsøg tirsdag formiddag, 
var det tid for gardsbesøk hos 
ammekuprodusent og leder i 
Surnadal Bondelag, Sivert Mauset, 
som nylig fikk satt opp nytt massiv-
trefjøs, der selve treet i seg sjøl 
utgjør isolasjonen.

– Her er spesielt fjøskonstruk-
sjonen interessant å høre mer om; 
et trebasert fjøs med mange 
fordeler, som går raskt å sette opp 
og som også er rimelig. Og så er det 
artig for oss å kunne vise fram at 
lokale leverandører kan levere slike 
bygg, også nordover, sier 
Mikkelsen. – Med en underproduk-
sjon på 14 000 tonn storfekjøtt i 
Norge, er det også artig å se at noen 
satser og klarer å drive på en slik 
måte at det blir lønnsomt, legger 
han til. 

Leder ved elementavdelingen på 

Møre-Tre, Nils Ove Bruset, forteller 
om bra respons på slike massivtre-
fjøs.

– Så langt har vi vel solgt rundt 
ti fjøs med massivtrevegger, og vi 
skal også levere noen utover våren, 
forteller han. Fjøsene er levert til 
både Østfold og Vestfold i sør – til 
Harstad i nord.

– Veldig lærerikt
Sivert, som per i dag har 116 dyr, 
fortalte gjerne om både fjøs og 
drift, og han fikk også lokket fram 
latteren hos gjestene da han takket 
for besøket.

– Positivt at fylkeslagene besøker 
hverandre, når en leser i Bonde-
bladet ser man i alle fall at det 
finnes potensial til å bli uenige, 
gliste han.  

Leder i Troms Bondelag, Asgeir 
Slåttnes, er svært godt fornøyd med 
rundreisen.

– Vi har hatt en veldig lærerik og 
interessant tur i et fantastisk vær. 
Dette er et typisk landbruksfylke 
som vi føler oss hjemme i, med 
spredte bruk og variert terreng. 
Med så mange felles utfordringer er 
det viktig at vi oppretter – og pleier 
kontakt, det er nyttig for arbeidet i 
Norges Bondelag. Turen har 
virkelig svart til forventningene, 
fastslår han.

Etter besøket hos Mauset rakk de 
et kort besøk på sauebruket til 
Solmund Solstad på Solem, før 
siste programpost på turen; besøk 
i det nye, store melkekufjøset hos 
Jan Erik Glåmen. 

Landbruket i Troms og på Nordmøre:

– Har felles utfordringer

Gardsbesøk: Styrene i Troms – og Møre og Romsdal Bondelag besøkte denne uka ulike produsenter her i fylket, her er de i fjøset hos Sivert Mauset (t.h.). Leder i Møre og Romsdal 
Bondelag, Oddvar Mikkelsen (t.v.), syntes det var litt artig å få vise fram et lokalprodusert massivtrefjøs. 

Takket for seg: Som takk for seg overrakte både Mikkelsen (t.v.), og 
leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes (t.h.) hver sin gave til kjøttfepro-
dusent og leder i Surnadal Bondelag, Sivert Mauset.

Fjøsleverandør: Leder ved elementproduksjonen ved Møre-Tre, Nils 
Ove Bruset (t.v.) og Elmer Talgø, som er en av eierne i Talgø, tok turen 
innom for å fortelle gjestene mer om slike massivtrefjøs.


