2014
Årsmelding Troms Bondelag

Lederen har ordet
Gode bondelags medlemmer.
Vi er nå godt i gang med 2015 og det er på tide å se seg litt tilbake.
Det er nå gått et år siden forrige årsmøte i Troms bondelag og jeg vil
takke dere medlemmer for et godt samarbeid i året som har gått. 2014
ble det første hele året med den nye regjeringa. Det var nok mange
som var spent på hva det ville innebære med en minister fra
Fremskrittpartiet. Svaret kom, vil mange s, i tilbudet til landbruket
under jordbruksforhandlingene våren 2014. Et tilbud som ikke vitnet
om en reell vilje til å øke norsk matproduksjon slik
regjeringserklæringa la opp til, og bruddet var et faktum. Det er i
slike stunder vi ser hva som bor i Norges Bondelag. Jeg vil takke alle
dere for innsatsen i mai med å vise den styrken som ligger i
fellesskapet. Her i Troms hadde vi både organiserte og uorganiserte
aksjoner, og det er slik det skal være. Vi var også en stor og kampklar
gjeng som dro til Oslo for å vise vår fortvilelse sammen med
mangeandre bønder fra resten landet.
Så er det bare å håpe på et bedre år i 2015.
Med dette lille tilbakeblikk vil jeg ønske dere alle et godt og fruktbart
år slik at vi kan få gjøre det vi egentlig vil, produsere ren og trygg mat
til det norske folk.

Med vennlig hilsen
Asgeir Slåttnes.
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Fylkesstyret i Troms Bondelag 2014

Navn
Asgeir Slåttnes
Svein Olav Thomassen

Verv
Leder
Nestleder

Mette Pedersen
Anfeltmo
Bernhardt Halvorsen
Daniel Arne Hansen
Tone Rubach
Brita Kjelstrup Køhl

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
Styremedlem
Representant for Troms
Bygdekvinnelag

Mobilnummer/epost
90 59 60 77/slattnes@frisurf.no
96 24 98 19/
svein.thomassen@kraftlaget.no
91 73 72 68/panfelt@online.no
91 66 07 41/bernbygglavangen.net
90 19 16 28/da-arha@online.no
48 13 47 45/toneru1980@hotmail.com
95 06 86 38/famkohl@online.no

Utvalg og representanter
Utvalg i regi av fylkeslaget
Aksjonsutvalg
Bernhard Halvorsen, leder og presseansvarlig. Daniel Arne Hansen, nestleder. Morten
Fredriksen, Arild Heim og Marit Øverås, utvalgsmedlemmer. Anita Skånhaug og Unni
Hellebø Andreassen, sekretærer.
Representanter
Representantskapet i Norges Bondelag
Asgeir Slåttnes, Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Vara til representantskapet i Norges Bondelag
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Grøntutvalget i Norges Bondelag
Geir Tore Berg, Kraknes, 9302 Rossfjordstraumen
Styret i Troms Bygdekvinnelag
Mette Pedersen Anfeltmo, Elverum, 9336 Rundhaug
Styret i Troms Utmarkslag
Bitten Hanstad, Sørdalen 9360 Bardu
Bernhard Halvorsen, Moan, 9357 Tennevoll
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Stiftelsen Troms Landbruksselskap
Daniel Arne Hansen, 9420 Lundenes
Vara: Brita Kjelstrup Køhl, Hauglandveien, 9360 Bardu
Troms Bondelags representant i HV 16
Brita Kjelstrup Køhl, Hauglandveien, 9360 Bardu
Troms Landbruksfaglige senter
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Landbrukets HMS-tjeneste, region Troms og Nordre Nordland
Tove Hanssen, Moan, 9470 Gratangen
L-HMS kontakt i Troms Bondelag
Tove Hanssen, Moan, 9470 Gratangen
Verdiskapningsprogrammet for småskala mat
Asgeir Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Representant til referansegruppen ”Grønt Reiseliv”, FMLA Troms
Brita Kjelstrup Køhl, Hauglandveien, 9360 Bardu
Vara: Ajna Nystad
Representant til styringsgruppen i prosjektet ”Dyr i Drift”
Bernhard Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
Rovviltkontakt
Bernhardt Halvorsen, Moen 31, 9357 Tennevoll

Valgkomité til årsmøte i Troms Bondelag 2014
1. Brynhild Forseth, Bardu Bondelag (for årsmøtene 2013 - 2015)
2. Birger Theodorsen, Trondenes Bondelag (2014 - 2016)
3. Jon Arne Johansen, Andersdal/Ramfjord Bondelag (2015 - 2017)
Vararepresentanter for 1 år:
1. Jon Olav Angell, Grytøy Bondelag
2. Bjørn Inge Mo, Nordreisa Bondelag
3. Stein Inge Prestbakk, Dyrøy/Salangen Bondelag
Årsmøteledere Troms Bondelag
2014-2015
Oddvar Skogli, Storsteinnes Bondelag
Personlig vara: Widar Skogan, Balsfjord Bondelag
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2015 - 2016
Martin Ness, Midt-Troms Bondelag
Personlig vara: Arnhild Lindholm, Balsfjord Bondelag

Utsendinger Årsmøte i Norges Bondelag
2014 - 2015
Svein Olav Thomassen, Kvænangen Bondelag
Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv Bondelag
Vara i nummerorden:
1. Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag
2. Tone Rubach, Grytøy Bondelag
3. Øystein Iselvmo, Målselv Bondelag
4. Unni Hellebø Andreassen, Fylkeskontoret

Årsmøtet 2014
Årsmøtet ble avholdt 11.-12. mars 2014 på Raddisson Blu Hotel i Tromsø. Blant gjestene var
Jens Johan Hjort (ordfører i Tromsø kommune), Roar Sollied (Venstre), Ivar B. Prestbakmo
(Senterpartiet), Miriam Sandberg (FrP), Widar Skogan (KrF), Håvard Gulliksen (Høyre),
Thorgeir Knag Fylkesnes (SV), Einar Frogner (Norges Bondelag), Yngve Skog Rodal
(Hurtigruten), Mona Lind Richardsen (Senja videregående skole), Berit Nergård Nyre (FMLA
Troms), Margrethe Wikran (Troms Bonde- og småbrukarlag), Kåre Holand (Nordland
Bondelag og Gartnerhallen), Berit Nikolaisen (Troms Pelsdyrlag), Ola Johansen
(Landkreditt), Anne Maren Wasmuth (Tine Nord), Gunnnar Kvernenes (Innovasjon Norge),
Hanne Storteig (Kompetansesenter Geit), Vivi Pedersen (Sametinget), Teig Madsen
(Nortura), Thor Hager Thorkildsen, (Advokatene Rekve og Pleym)

Politisk seminar
Tradisjonen tro ble det avholdt et politisk seminar i forkant av årsmøtet. Her var det deltakere
fra de fleste partiene som er representert på Fylkestinget. Seminaret ble åpnet av Tromsøordføreren, og Hurtigrutens representant ble kåret til Bondevenn, se under.

Yngve Skog Rodal, ansatt i Hurtigruten, gjestet
årsmøtet i Troms Bondelag
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Hurtigruten ønsker å sette maten i fokus for å øke kvaliteten og satse på det unike ved verdens
vakreste sjøreise. Lokalmat er best på smak og gjør Hurtigruten til et mer attraktivt produkt.
Da kan de lage konsepter rundt det å kommunisere historien bak produktet, produsentene og
produksjonsstedet. Dette er steder de seiler forbi, og de prøver å legge serveringen så tett
opptil produksjonsstedet som mulig. Hurtigrutens lokalmatsatsing ble satt pris på, og Yngve
Skog Rodal ble kåret til Bondevenn. Asgeir Slåttnes overrakte han et forkle med denne
påskriften.
Årsmøtet vedtok følgende resolusjoner:
1. Veterinærinstituttet
Årsmøtet i Troms Bondelag er sterkt kritisk til en varslet nedlegging av Veterinærinstituttet i
Tromsø. Instituttets avdeling i Harstad skal bestå, men skal rendyrkes for marin sektor. Ved
mistanke om sykdom eller unaturlige dødsfall må døde dyr dermed sendes til Trondheim for
obdusering. Konsekvensen av dette kan bli at færre dyr blir sendt til obduksjon på grunn av svært
store avstander. Obduksjon av dyr er særdeles viktig for både matsikkerhet og dyrehelse.
2. Bredbånd
Årsmøtet i Troms Bondelag ber fylkesrådet for næring å intensivere arbeidet med full
bredbåndsdekning for hele Troms fylke.
3. Landbruksutdanning i Troms
Årsmøtet i Troms Bondelag er bekymret for landbruksutdanninga i fylket. Årsmøtet ber
Fylkesrådet i Troms sikre fagkompetansen i landbruket ved å opprettholde studietilbudet ved
Senja videregående skole avdeling Gibostad og Rå videregående skole.
4. Til Landbruksministeren
Årsmøtet i Troms Bondelag er bekymret for utviklinga i landbruket i Troms. Over flere år har vi
hatt nedgang i melke- og kjøttproduksjonen i fylket. Vi er ved et kritisk punkt for å opprettholde
leveransene til foredlingsindustrien i Nord-Norge. Årsmøtet i Troms Bondelag er svært urolig
foran årets jordbruksoppgjør. Vi henstiller derfor landbruks- og matministeren på det sterkeste om
å iverksette tiltak for å berge matproduksjonen i Troms.

Arbeidsplan 2014
- Følge opp politiske kontakter
- Rovdyr
- Rekruttering (konkretisere tiltak)
- Bedre og styrke samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark Bondelag.
- Styrke samarbeid innad i næringen i Troms
- Unge bønder kurs
- Verving
- Lokallagsarbeid
- Brannverndag i lag med Gjensidige
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Styrets arbeid

Det har vært avholdt 7 styremøter i meldingsåret. Styret har behandlet til sammen 62
forberedte saker. Troms Bondelag har gjennom møteaktivitet med Sametinget og Troms
fylkeskommune vært i dialog rundt jordbruksforhandlingene, og hvilke prioriteringer som er
viktige for landbruket i Troms fylke fremover.
Politiske møter med:
Venstre
Troms Bondelag ved fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef møtte Trine Skei Grande,
Irene Dahl og Grandes rådgiver på Norturas anlegg i Målselv 20. januar. Møtet ble arrangert i
forbindelse med Grandes rundtur i Troms i anledning Troms Venstres årsmøte. Troms
Bondelag tok initiativ til møtet.
Venstres leder var svært interessert i å høre om matproduksjonen i Troms, og hadde en del
spørsmål å komme med. Blant annet var hun interessert i å høre om hvordan tromsbøndene
opplever rovdyrutfordringene.
Fylkesleder Slåttnes gav også en presentasjon av næringsmiddelindustrien i Troms.
Venstres leder var klar på at Venstre kom til å arbeide for et sterkt jordvern og driveplikt,
boplikten mente hun derimot at kommunene kunne håndtere.
Grande mener at det er på tide å innrømme at det faktisk skjer en effektivisering i landbruket.
Hun er klar på at Venstre ikke ønsker en idealbonde, men at bonden skal tørre å innrømme at
dette er hva jeg har, dette er ressursgrunnlaget og ut i fra dette skal jeg produsere så lønnsomt
som mulig.
Etter møtet fikk Trine Skei Grande med seg en jubileumsgave fra Nortura Målselv, samt en
smak av Thulefjordprodukter.
Høyre
13. oktober hadde AU i Troms bondelag møte med en stortingsrepresentant fra Høyre i
Troms, Regina Nargis Alexandrova. Det var et godt møte hvor begge parter fikk lagt frem
sine synspunkter på hva som må til for å få et godt og bærekraftig landbruk i Troms. På en del
saker har man dessverre i stor grad ulik oppfatning om hva som må til for å utvikle
Tromslandbruket. Det eneste punktet hvor man var helt enig var oppfølging av rovviltforliket,
der mente også stortingsrepresentanten at det arbeidet må bedres. Stortingsrepresentanten vil
svært gjerne møte Troms bondelag igjen og det er allerede avtalt møte vinteren 2015.
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Kristelig Folkeparti
Troms KrF inviterte til møte med landbruk som tema på Storsteinnes mandag 7.april. Fra
Oslo kom stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal. Hun fikk presentert Tromslandbruket
med sine muligheter og utfordringer. Hun var klar på at landbruk skal man ha i hele landet og
Troms skal ta sin del av den norske matproduksjonen.
Widar Skogan er gårdbruker og lærer i Balsfjord, og sitter som KrFs representant på
Fylkestinget i Troms og i hjemkommunen. Han har vært innom departemenssystemet som
politisk rådgiver. Grunnen til at han ble utnevnt til Bondevenn, er hans engasjement for et
økonomisk løft for landbruket i Troms.

Regionmøter i regi av Troms Bondelag 2014
Regionmøtene i 2014 ble arrangert 27. januar i Nordreisa og i 29. januar i Bardu og Harstad.
Alle plasser foruten Bardu hadde godt oppmøte. Innovasjon Norge hadde hatt møte i Bardu
dagen i forveien, så det kan ha vært en del av forklaringen på at det bare møtte 8 medlemmer.
I Nordreisa var det et tema angående friluftslivskart som lages i alle kommunene i Troms, og
innlemmes i kommunenes planarbeid. Troms og Hordaland er to fylker som er satt som
prøvefylker for registrering av friluftslivskart. Arbeidet gjennomføres hos Troms
Fylkeskommune, hvor det er ansatt en prosjektleder.

I Balsfjord var det mange som møtte, rundt 20 stykker. Bønder i Balsfjord viste engasjement,
framtidstro og ønsket gjerne å gjøre en innsats i forhold til eventuelle aksjoner. I Harstad var
det også stort engasjement og mye folk. Deltakerne på møtet var helt klar på at de ikke ville
bli diktert til hvilken størrelse de skulle ha på gården. Det er ikke alle som har ressursgrunnlag
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til å bli så store. Medlemmene fryktet at det under ny regjering ville bli vanskelig å drive
videre de små brukene, som det er mange av i Troms fylke.
Regionmøterunden ble gjennomført i løpet av to dager, og fylkesleder og organisasjonssjefen
deltok på alle møtene. Møtene er svært viktige for kontakten mellom enkeltmedlemmer og
fylkesstyret, slik at styret kan jobbe videre med de sakene som medlemmene er opptatt av.

Partnerskapsmøte
27. februar var det partnerskapsmøte i Tromsø. Asgeir Slåttnes deltok fra Troms Bondelag.
Fylkesmannen i Troms innkaller årlig til møter i partnerskapet. Regionalt
bygdeutviklingsprogram ble diskutert.
Bondevenn-kampanjen

En del av Bondevenn-kampanjen var en brosjyre som presenterte bønder fra ulike
produksjoner, og fra hele landet. Fylkesstyrets nestleder, Svein Olav Thomassen var en av de
som fikk plass i reklamemateriellet, med følgende tekst:
Å produsere mat i Troms på 70 grader nord er noe for seg selv. Vi har lange vintre og korte
somre, men når sesongen først melder sin ankomst med dagslys døgnet rundt, skjer ting fort.
Gjennom generasjoner har bøndene her lært hvordan vi skal utnytte denne perioden til å
produsere flotte nordnorske råvarer. Skal vi ha nok norsk mat også i framtiden, må vi bruke
de ressursene vi har. Da er vi avhengige av all den bondekunnskapen som finnes rundt om i
det langstrakte landet vårt.
Åpen Gård
Balsfjord Bondelag var også i år vert for Åpen Gård. De er lokallag som har lange tradisjoner
for dette, og satser annet hvert år på å vide frem landbruket til lokalbefolkning og tilreisende
fra ulike gårder. Det var 15. gang de ønsket folk velkomne til natursti, ridning, underholdning,
konkurranser, god mat og bålkos. I 2014 var Elvevoll gård på Sletta i Balsfjord, ved Mona og
Terje Løvheim, vertskap for arrangementet.
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Artic Race of Norway 2014
For tredje gang i historien var Nord-Norge vert for The Arctic Race of Norway, verdens
nordligste landeveisritt. 18. august 2014 var sykkelrittet i gang på veiene i Tromsø-området,
og både norske og internasjonale syklister testet landveiene i nord. Troms bondelag benyttet
anledningen til å kombinere et besøk til fylkeslederen, med et styremøte og en oppstilling
langs løypa for å vise frem Bondelaget og bøndene til de passerende syklistene.

Fylkesstyret på plass på Kvaløysletta under Artic Race
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Utdanningsmesser
7. og 8. oktober var det utdanningsmesse i Tromsøhallen. Senja videregående skole hadde
stand sammen med Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. Skolene promoterte
begge naturbruk, men ulike retninger. Senja videregående skole tilbyr grønt studieløp, men
Skjervøy har tilbud innefor de blå fagene.
Troms Bondelag ønsker å støtte rekrutteringsarbeidet, og var derfor behjelpelig under dette
arrangementet, og sto også på stand for å vide frem tilbudene på naturbruk til ungdommene
som skal ut av ungdomsskolen til våren. Messa var godt besøkt og elevene fikk en flott
presentasjon av begge studiestedene.
Det ble også arrangert utdanningsmesse i Sørreisa og Skånland, og også her var Troms
Bondelag samarbeidspartner.
Arktisk Landbrukskonferanse
I slutten av september var ble det arrangert Arktisk landbrukskonferanse i Tromsø. Målgruppa
for konferansen var politikere i kommunene og fylkeskommunen, bønder og representanter
for næringsorganisasjonene, ansatte i kommunal, regional og statlig landbruksforvaltning,
forsknings- og innovasjonsmiljøer og andre med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Grete Liv Olaussen, Nordnorsk Landbruksråd og Finnmark
Bondelag hadde et innlegg med tittel ”Fra næringas ståsted”
under den Arktiske landbrukskonferansen.

Verving
Troms Bondelag prøver å ha et jevnt fokus på verving hele året, men med et ekstra fokus
gjennom arbeidsoppgaver eller tema på årsmøte, ledermøte og andre arrangementer.
Det er ønskelig for Troms Bondelag at flest mulig som er tilknyttet landbruket er medlemmer
i vår organisasjon, så informasjon til nye landbruksutøvere er noe som står på
prioriteringslista. Elevene på Gibostad tar landbruksrelatert utdanning får delta aktivt i de
fleste arbeidsoppgaver tilknyttet jordbruk, husdyrhold, friluftsliv og skogbruk, og vil
forhåpentligvis bli kolleger med våre medlemmer snart.
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Det første styremøtet i 2014 ble avholdt på Gibostad, på landbruksskolen her. I bakgrunnen
sees lærere og administrasjon, til venstre agronomelevene.

Det er viktig å få frem gode ververe på lokalt nivå, så styret skal gjennom fadderordningen for
sine lokallagsledere minne om viktigheten med medlemmer for å stå sterkere sammen når det
trengs. Det er viktig å være synlig i lokalmiljøene, og vise hva vi står for, gjerne gjennom
media. Enkelte lokallag får mye spalteplass, og det er nok mye på grunn av press fra leder
eller andre ivrige medlemmer.
Verving er et kontinuerlig arbeid som Troms Bondelag vil ha fokus på også i tida fremover.

Agronomelevene på Senja videregående skole mottok T-skjorter fra Troms Bondelag.
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Fylkesleder Asgeir Slåttnes viser hvor enkelt det er å melde seg inn i Bondelaget.

Representasjon Troms Bondelag

14. og 15. januar
15. januar
20. februar
Uke 5
11.-12. mars
10. April
August
24. august
28. august
23.-24. september
24.-25. september
7.-8. oktober
13. oktober
21. oktober
3.-4. november

Mat og Landbruk , Gardermoen. Asgeir Slåttnes og Unni H.
Andreassen
Jordbruksforhandlingsmøte – Nordnorsk Landbruksråd, Gardermoen
Asgeir Slåttnes
Møte med Venstre, Trine Schei Grande, Målselv. Unni H. Andreassen,
Svein Olav Thomassen og Asgeir Slåttnes.
Regionmøter Balsfjord, Nordreisa, Bardu og Harstad
Asgeir Slåttnes, Unni H. Andreassen
Årsmøte Troms Bondelag, Tromsø
Kampanjedag med utdeling av informasjon og snacks. Nasjonalt
opplegg fra Norges Bondelag
100-års jubileum Gibostad landbruksskole, Asgeir Slåttnes.
Åpen gård, Balsfjord. Asgeir Slåttnes
Avskjedsfest for Svein Ludvigsen, Tromsø. Asgeir Slåttnes.
Arktisk Landbrukskonferanse, Tromsø. Ajna Nystad, Unni H.
Andreassen, Asgeir Slåttnes
Ledermøte Norges Bondelag. Unni H. Andreassen og Asgeir Slåttnes
Utdanningsmesse Tromsø, Ajna Nystad
Møte med stortingsrep.Regina Alexandrova (H), Bardu. Unni H.
Andreassen, Asgeir Slåttnes og Svein Olav Thomassen.
Familelandbruket, konferanse, Oslo. Ajna Nystad, Unni H. Andreasssen
og Asgeir Slåttnes.
Ledermøte Troms Bondelag, Malangen Brygge.
15

7. november
14.-15. november
18.november
19. november
20. november
26.-27. november
27.-28. november
10. desember

Utdanningsmesse, Skånland. Ajna Nystad
Hålogalandssamlinga, Harstad. Unni H. Andreassen, Asgeir Slåttnes og
Ajna Nystad
Juss i Beitefeltet. Videokonferanse, Skånland. Unni H. Andreassen
Brannsikkerhetsdag, Norges Brannskole, Ramsund. Unni H.
Andreassen
Samarbeidsmøte med Gjensidige, Harstad. Unni H. Andreassen
Hurtigruteseminar – Bioforsk. Asgeir Slåttnes, Svein Olav Thomassen
og Ajna Nystad
Tenkeloft – Nordnorsk Landbruksråd, Tromsø. Asgeir Slåttnes og Ajna
Nystad
Styremøte med julelunsj, Harstad.

16

REGNSKAP TROMS BONDELAG 2014

Regnskap 2014

Annonser, egenandeler
Salgsinntekter
Tilskudd, egenandeler lokallag
3990 - Rammetilskudd
3991 - Fylkesleder

Tilskudd NB
Sum andre inntekter
Sum Inntekter

-19
240,00
-19 240,00

Regnskap 2013

-30 656,25
-30 656,25

-3 000,00

-40 500,00

-545 000,00

-438 000,00

-254 000,00

-250 000,00

-141 389,00
-943 389,00

-146 577,00

-962 629,00

-905 733,25

-875 077,00

Møtegodtgj./honorar

329 660,00

262 400,00

Andre lønnskostnader

20 037,75

17 588,78

Sum Lønnskostnader

349 697,75

Andre fremmede tjenester
Kontorrekvisita

279 988,78
14 028,50

Budsjett 2014

-13 500,00
-13 500,00
-445 000,00
-254 000,00
-112 000,00
-811 000,00
-824 500,00

292 000,00
41 000,00
333 000,00
10 000,00
2 000,00

10 653,63

3 355,50

433 727,54

310 376,73

Aktivitetsstøtte lokallag

22 500,00

15 000,00

Gaver/støtte div. organisasjoner

51 140,50

72 934,40

571,64

370,00

518 593,31

416 064,68

422 000,00
30 000,00
27 000,00
500,00
491 500,00
824 500,00

Reise/Møtekostnader

Bank og kortgebyr
Sum driftskostnader
Sum kostnader

868 291,66

696 053,46

Driftsresultat

-94 337,34

-209 679,79

8050 - Renteinntekter

-40 310,90

-47 555,43

Årsresultat

-134 648,24

-257 235,22

Egenkapital pr. 01.01.2014
Overskudd 2014
Egenkapital pr. 01.01.2015

Balanse
1 292 390,29
134 648,24
1 427 038,53
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Lokallagsledere Troms
Nummer

Bondelag

Etternavn

Fornavn

Adresse1

Postnr Poststed

Mobil

E-Post

8190203
8190204
8191701
8191801
8193301
8193303
8193601
8193901
8194301
8193304
8190201
8191101
8193801

Østre Ullsfjord
Tromsøysund
Ibestad
Lavangen
Malangen
Selnes
Ringvassøy
Storfjord
Kvænangen
Balsfjord
Kvaløya
Kvæfjord
Lyngen

Lakselvnes
Jensen
Dons
Halvorsen
Heimro
Thorwarth
Johansen
Aronsen
Thomassen
Heim
Slåttnes
Hokland
Leonhardsen

Peter F
Ellinor Sanden
Einar Johan
Bernhardt
Leif Arne
Inge Skensved
Magne
Atle
Svein Olav
Arild
Jim Henrik
Randi
Bjarne

Lakselvbukt
Skulsfjordvn 285
Ibestad Øvre
Moan 31
Fjellbygda
Hestnes
Elveland
Brenna
Buktenes

9042
9103
9450
9357
9056
9042
9130
9046
9162
9050
9105
9475
9068

95220143
41500057
97640360
91660741
48153958
90916575
99365754
91646687
95249819
91374044
90731290
41565197
97659203

lakselvnes@gmail.com
heimtun.gaard@gmail.com
e.j.dons@online.no
bernbygg@lavangen.net
laheimro@gmail.com
thorwart@online.no

8192401
8190205
8192301
8192201
8194201
8192403
8191301
8190101
8194001

Målselv
Andersdal/Ramfjord
Dyrøy Og Salangen
Bardu
Nordreisa
Midt-Troms
Skånland Og Gratangen
Trondenes
Kåfjord

Anfeltmo
Kaino
Bolle
Øverås
Fredriksen
Hågbo
Hanssen
Lund
Skogheim

Mette Pedersen
Ranveig
Odd-Johan
Marit
Morten
Sverre
Tove
Paul
Otto Magnar

Elverum
Fossbakkvn. 8

91737268
90730788
41101323
91816780
97121739
99558966
41677430
41616034

panfelt@online.no
ranveigkaino@gmail.com
oddjohan.bolle@nordixnett.no
maritoeveraas@hotmail.com
morten@loppevoll.no
melkjazz@online.no
tovehan3@start.no
paulaslund@gmail.com

Straumsvn. 1172
Hokland
Russelv./Ankeli

Øveråsveien
Loppevoll 45
Moan
Stornesvegen 92

9336
9027
9311
9360
9151
9321
9470
9402
9144

LAKSVATN
KVALØYA
HAMNVIK
TENNEVOLL
MORTENHALS
LAKSVATN
HANSNES
OTEREN
SØRSTRAUMEN
STORSTEINNES
KVALØYA
BORKENES
NORDLENANGEN
RUNDHAUG
RAMFJORDBOTN
BRØSTADBOTN
BARDU
STORSLETT
MOEN
GRATANGEN
HARSTAD
SAMUELSBERG

atle.aronsen@storfjord.net
svein.thomassen@kraftlaget.no
gardheim@online.no
jim-sl@online.no
randihokland@gmail.com
bjarne@russelv.no

Studieledere i Troms Bondelag 2014

Lokallagsnr. Bondelag

Fornavn

Etternavn

Adresse1

Postnr Poststed

Mobil

E-Post

8193303 Selnes

Arnulf

Øvergaard

Øvergaard

9042

LAKSVATN

91683488

8190102 Grytøy

Daniel Arne Hansen

Fuhr Øvre

9420

LUNDENES

90191628 daniel.hansen@online.no

8193601 Ringvassøy

Magne

Johansen

Elveland

9130

HANSNES

99365754

8191801 Lavangen

Sølvi

Christensen

9357

TENNEVOLL

97531956

8190204 Tromsøysund

Leikny

Toften

Salarøyvegen 631

9103

KVALØYA

90470157 leikny.sofie.toften@nlr.no

8191301 Skånland Og Gratangen

Geir

Nilsen

Sandvatnet 4

9445

TOVIK

91510871 geinil2@online.no

8190201 Kvaløya

Per

Tøllefsen

Straumsveien 1063

9105

KVALØYA

97006032 p-toelle@online.no

8193801 Lyngen

Janne

Leonhardsen

Russelv

9068

8193301 Malangen

Trygve

Rognmo

9056

NORDLENANGEN
MORTENHALS

92096787 tr-rog@frisurf.no

8190203 Østre Ullsfjord

Anita

Kristiansen

Lakselvbukt

9042

LAKSVATN

48215925

8193304 Balsfjord

Marit

Gåre

Markenes

9050

STORSTEINNES

48066123 maritgare@gmail.com

8194201 Nordreisa

Laila

Agersborg

Strandheimveien 4

9151

STORSLETT

92636267 lailaagersborg@live.no

8193102 Gisund

Bengt

Olsen

9393

FLAKSTADVÅG

97502838 bengtols@gmail.com

8192403 Midt-Troms

Sverre

Hågbo

9321

MOEN

99558966 melkjazz@online.no

8191101 Kvæfjord

Bernt

Mikalsen

Vik

9475

BORKENES

48184782 bernt.mikalsen@hlink.no

8192401 Målselv

Bjørn

Kvammen

Kirkesdalen

9325

BARDUFOSS

95180632 bkvammen@hotmail.com

8192201 Bardu

SveinErling

Haakstad

Bonesveien

9360

BARDU

41250399 ehaaksta@online.no
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Kasserere i Troms Bondelag
Lokallagnr. Bondelag

Etternavn

Fornavn

Adresse1

Postnr Poststed

Telefon

E-Post

8190203 Østre Ullsfjord

Kristiansen

Bjørn E

Lakselvbukt

9042

LAKSVATN

91648123

8190204 Tromsøysund

Jakobsen

Jens J

Salarøyvn 753

9103

KVALØYA

93001162

8191101 Kvæfjord

Mikalsen

Bernt

Vik

9475

BORKENES

48184782 bernt.mikalsen@hlink.no

8191301 Skånland Og Gratangen

Simonsen

Albert

Bjørkbakk

9445

TOVIK

91572909

8191701 Ibestad

Meland

Roy

Ytre Å

9454

ÅNSTAD

97633510

8192301 Dyrøy Og Salangen

Andreassen Bengt K.

Brøstadvn. 610

9311

BRØSTADBOTN

91680825

8193303 Selnes

Norheim

Ronald S.

Luneborg, Selnes

9042

LAKSVATN

90737667 ronsi-no@online.no

8193601 Ringvassøy

Johansen

Magne

Elveland

9130

HANSNES

99365754

8193801 Lyngen

Pettersen

May-Kjellaug

Jægervatnet

9064

SVENSBY

77710030 may_kjellaug@yahoo.no

8193901 Storfjord

Nymo

Kurt-Are

Signaldal

9046

OTEREN

91718433

8194001 Kåfjord

Skogheim

Otto Magnar

9144

SAMUELSBERG

8194301 Kvænangen

Jacobsen

Alfon S.

Storstein

9161

BURFJORD

8194201 Nordreisa

Tørfoss

Jan-Harald

Tørfoss veien 110

9151

STORSLETT

77768384
90834106 ja-ht@online.no

8192403 Midt-Troms

Nikolaisen

Einar

Nordliv.30

9310

SØRREISA

92463400 einarrog@online.no

8190201 Kvaløya

Bårdsen

May-Hege

Leirstrandvn. 1515

9106

STRAUMSBUKTA 90111341 77640766@frisurf.no

8193304 Balsfjord

Russenes

Merete Stenvold

Tamokdal

9334

ØVERBYGD

99159820 merussen@online.no

8191801 Lavangen

Halvorsen

Bodil N.

Sandmo

9357

TENNEVOLL

48124834

8193301 Malangen

Buvang

Øivind

Forøy

9056

MORTENHALS

90209868 obuvang@gmail.com

8190101 Trondenes

Ursin

Ørjan

Kilhusvn.112B

9402

HARSTAD

91609652 ludoonline@hotmail.com

8192201 Bardu

Håkstad

Tore

Lerbekkmovegen

9360

BARDU

48248046

8190102 Grytøy

Jakobsen

Stein

9420

LUNDENES

99256215 steja2@online.no

8192401 Målselv

Nilsen

Dag Idar

Velta

9321

MOEN

95802303 dag-idni@online.no

8190205 Andersdal/Ramfjord

Kaino

Katrine

Fossbakkveien 8

9027

RAMFJORDBOTN 41519616 katrine.kaino@gmail.com

Lykkelige kyr på sommerbeite!
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Fra ledermøtet i Malangen

Advokatsamling
Hvert år inviterer Norges Bondelag sine samarbeidsadvokater til felles samling. I 2014 var
samlingen i Hurdal. Fra Troms deltok organisasjonssjefen i Troms Bondelag og Thorkildsen
fra advokatfirmaet Rekve og Pleym i Tromsø . Samlingene har primært til formål å gi
samarbeidsadvokatene en innføring i nye forskrifter og lover som omhandler landbruk.

Brannverndag på Fjelldal
Norges brannskole arrangerte på oppdrag fra Troms bondelag og Gjensidige forsikring en
temadag om brannvern i landbruket ved Norges brannskole i Tjeldsund 19. november.
Branndagen er en flott opplæringsarena for bønder, der man får både teoretisk opplæring og
noen praktiske øvelser. Årets hovedforelesere var Kåre Idland fra Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS og Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet. De holdt innlegg om brann og el-sikkerhet i
landbruket og nødetatenes muligheter og utfordringer ved brann i driftsbygninger. I tillegg
ledet de praktiske øvinger i brannslokking.

Kursdeltakere på Brannverndagen:
Terje Benjaminsen, Tone Marstein Benjaminsen
og Grete Marstein.
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Jordbruksforhandlingene 2014
Året 2014 viste hvor viktig det er med en sterk organisasjon for landbruksnæringa, og for alle
som vil ha trygg og god norsk mat også i fremtida.
Lokale aksjoner i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2014
Randi Hokland, melkeprodusent og potetbonde fra Kveøya og leder i Kvæfjord Bondelag, blir her
intervjuet av NRK under en lokal aksjon med traktorkolonne i Harstad.

på

Bondelagets
markering på
innkjøringa til Harstad

Etter regjeringsskiftet var det knyttet stor spenning til jordbruksforhandlingene i 2014.
Jordbruket la frem et krav på 1500 millioner kroner og fikk et tilbud fra staten på 150
millioner kroner. Dette var et krevende utgangspunkt, men partene gikk i forhandlinger. Men
det gikk ikke mange dager før det ble klart at Bondelaget var nødt til å bryte, regjeringa hadde
veldig liten forhandlingsvilje og 13. mai var bruddet et faktum.
Den påfølgende uka aksjonerte Norges Bondelag både lokalt, regionalt og nasjonalt og vi fikk
mange spaltemeter i lokalpresse og riksmedia. Aksjoneringa ble avsluttet med en
demonstrasjon i Oslo, hvor det var samlet over 5000 bønder.
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Demonstrasjonstoget gikk fra Landbrukets Hus, via Youngstorget og til Stortinget. Det var
mange støttende mennesker og entusiastiske tilrop underveis. Rogaland Bondelag hadde laget
en versjon av ”The Fox”, med tittel ”Ka seie Bonden?”. Denne fremførte de live i bakgården
på Landbrukets Hus, og fremfor Stortinget, til ellevill jubel.

Bondesønn Alf Slettebø oppfordret
politikerne til å høre på bøndene. Foto:
Rogaland Bondelag
Lokallagsleder fra Ibestad og fungerende
leder fra Dyrøy/Salangen Bondelag: Einar
Johan Dons og Odd Johan Bolle

Odd Arne Johnsen
og Kristin Heim på
plass for å markere
brudd i
forhandlingene!
Medlemmer fra Troms Bondelag klare til kamp
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Aksjonister før avgang fra bakgården til
Landbrukets Hus

Aksjonstoget samlet foran Stortinget.

På bildet til høyre over kan man se samlingen av aksjonstoget foran Stortinget.
Jordbruksforhandlingene 2014 ble spesiell, da tilbudet som ble gitt fra staten var såpass lite
tilfredsstillende at Stortinget valgte å gjøre betydelige endringer i regjeringens tilbud, og
dermed markerte de at det er Stortingsflertallets politikk som gjelder. Dette tar vi med oss
videre i nye jordbruksforhandlinger.
Kravet fra Troms Bondelag:
”Ambisjonsnivået i år bør være høyt! Troms Bondelag mener at det er viktig med tydelig
synliggjøring av behov og krav.
Troms Bondelag er bekymret over den negative utviklingen i Tromslandbruket med hensyn til
antall bruk i drift og produksjonsvolum. Beitebasert husdyrproduksjon er bærebjelken i
Tromslandbruket og i år må det arbeides for at disse produksjonene opprettholdes og styrkes.
Det må stimuleres til økt bruk av utmarksbeite.
I Troms er det viktig at produksjonsvolumet opprettholdes, og aller helst økes, slik at
industrien opprettholdes og videreutvikles.
Distriktsprofilen er helt nødvendig for å kunne ha lønnsom produksjon i hele landet. Vi mener
distriktstilskuddet på kjøtt og melk, er helt avgjørende for å få en god økonomi i drifta.
Troms Bondelag mener det er viktig å sikre et lønnsnivå til bonden som gir tilstrekkelig
inntekt. Vi mener strevet etter tilstrekkelig inntekt medfører at fokus fjernes fra å drive
matproduksjon, samt ivareta god dyrevelferd og agronomi.
Satsingen på landbruket må hentes over budsjett og ved økning i pris. Skal en klare å
produsere nok mat til en økende befolkning, må differensierte tilskuddsordninger brukes
aktivt for å ha matproduksjon over hele landet.
Tromslandbruket er i nasjonal målestokk lite, men har et stort potensial til å kunne bidra til
økt matproduksjon, basert på norske ressurser.
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Landarealet i Troms fylke er 24 869km2 og jordbruksarealet i Troms utgjør 1 % av totalt
areal. Dette er mindre enn eller i landet, hvor jordbruksarealet i snitt utgjør 3 %.
Utmarksarealet i Troms er desto større, og av det totale landarealet i Troms utgjør 65 %
nyttbart utmarksbeite.
Troms har utmarksbeite av svært høy kvalitet og antas å kunne ha plass til 75 sau per km2
nyttbart areal.
Det vil si at dersom man sier at 2/3 av det botanisk nyttbare beite er praktisk nyttbart, kan det
høstes fôr for vel 200mill kr per år fra utmarka i Troms. Basert på produksjonstilskuddstall fra
2009 ble det beitet fôr for 53millkr på utmarksbeite. Dette gir en utnyttingsprosent på 17 % av
det botaniske potensialet, eller 26 % av det praktisk nyttbare, og er en lav utnyttingsprosent i
forhold til de fleste andre fylkene i landet. (Norsk institutt for skog og landskap 2012.)
1. De mest prioriterte sakene:
a. Distriktsprofilen på tilskuddsordningene må beholdes og styrkes.
b. Frakttilskudd, innfrakt og stedfrakt
c. Økt tilskudd til beitedyr på utmarksbeite, dette for å stimulere til økt utnytting av
utmarksbeite, som igjen bidrar til økt matproduksjon av varer som en i dag har
underdekning på.
d. Investeringsvirkemidler.
2. Pris:
a.
b.
c.
d.

Ku og geitmelk, målpris økes med 0,20 kr/l
Distriktstilskudd for sertifiserte settepoteter dyrket i Nord-Norge, økes med 1kr/kg
Distriktstilskudd på melk i Troms økes med 40 øre/l
Grovfôrbaserte kjøttslag må økes med 5 kr/kg, slik at en klarer å stimulere til økt
produksjon.
e. Grunntilskudd på geitmelk økes med 0,30 kr/l

3. Budsjettoverføringer
a. Frakttilskudd. Både tilskudd til stedsfrakt og innfrakt er viktig. Fraktordninger gir
mindre utgifter til distriktsbonden og en reduksjon i frakttilskudd vil ramme
distriktslandbruket.
b. I Troms høster man vanligvis arealet en gang per sesong. Dette gjør at behovet for
areal er større i Troms enn ellers i landet. Troms Bondelag mener dette må gjenspeiles
i strukturen på tilskuddsordningene. Vi mener arealtilskuddet for areal over 250 daa
økes til minst 90 % av tilskudd under 250 daa.
c. Troms Bondelag forutsetter at de samla budsjettoverføringer til distriktslandbruket
opprettholdes og styrkes, selv om regjeringen ønsker endringer i tilskuddsstrukturen.
4. Forenkling
a. Troms Bondelag mener at RMP og SMIL midler kan omdisponeres til andre
inntektsbringende poster.
b. Troms Bondelag vil videreføre ordningen med ferie og fritid, men ordningen kan
forenkles ved at dokumentasjonskravet til avløsertilskuddet fjernes. Avløsertilskudd
bør utbetales i juni for søknadsåret.
5. Korn- og kraftfôr
a. Kornprisen må økes slik at det fortsatt stimuleres til å dyrke korn i Norge, en
nedleggelse av kornproduksjonen vil på sikt kunne få negative konsekvenser for
produksjon av melk i distriktene.
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6. Næringsutvikling og kapitaltilgang
a. Investeringsvirkemidler: Troms Bondelag mener investeringsvirkemidlene må økes.
Dette er nødvendig for rekruttering.
b. En betydelig større andel av midler under LUF bør omdeles til
investeringsvirkemidler. (f.eks. SMIL)
7. Miljøvirkemidler (bla RMP og SMIL)
a. Grøfting, det bør settes av mer midler til grøfting.
b. Tilskudd til grøfting av nydyrkede og tidligere ikke grøfta områder, må innføres.
c. Generelt mener Troms Bondelag at både RMP og SMIL midlene er de enkleste
midlene og omfordele.
8. Økologisk landbruk
a. I den grad markedet etterspør økologiske varer, skal bønder produsere det.
Merkostnaden for produksjon må hentes i markedet.
Til tross for at det er overskudd på økologisk melk på landsbasis er det underdekning i
nord. For å kunne stimulere til økt produksjon i nord mener Troms Bondelag at de
bønder som får leveranseavtale med TINE, bør få utbetalt tilskudd for økologisk
landbruk på dyr fra datoen dyrene settes i karens.
9. Velferdsordninger
a. Generelt mener Troms Bondelag at gode velferdsordninger øker rekruttering.
Velferdsordningen sikrer bonden når han/hun er syk, samt muligheten for ferie.
b. Avløsertilskuddet må økes i takt med inntektsutvikling.
c. Tilskuddet til sykeavløser må endres slik at det ikke bare er avløserlag som kan motta
tilskudd. Troms Bondelag vil gi, de kommunene som kan, mulighet til å administrere
ordningen selv.
10. Kjøtt og egg
a. Det bør stimuleres til økt grovfôrbasert matproduksjon i Troms, dette er i tråd med de
landbrukspolitiske mål i Stortingsmeldinga. Lønnsomheten i lam og
storfèkjøttproduksjonen må særlig økes.
b. I dag er det antall dyr per 31.12/1.1 som er grunnlaget for bergning av tilskudd per
dyr/årsverk for beregning av avløsertilskudd. Reglene i dag, gjør at sauer som egentlig
er ute av produksjon, får leve til etter telledatoen. Disse er da med i beregningen av
tilskudd til husdyr og beregning av årsverk for avløsertilskudd. Lammene som settes
på hver høst, og som i realiteten er fornyelse av de voksne dyrene som sendes til slakt
like over nyttår, regnes ikke med på grunn av ung alder.
Troms Bondelag mener beregning av tilskudd til husdyr (sau), burde beregnes etter de
produksjonsdyrene en har 1.juli. Da hadde utrangerte dyr blitt slaktet hver høst, og
som i realiteten er fornyelse av de voksne dyrene som sendes til slakt like over nyttår,
regnes ikke med på grunn av lav alder.

11. Grønnsaker, frukt og potet
a. Troms Bondelag mener distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge må
utvides til også å gjelde grønnsaker levert til godkjente omsetningsledd. Vi anser at
det ligger innenfor formålet med tilskuddet. Dette for å opprettholde og eventuelt øke
produksjonen som er svært liten, samt å kunne beholde miljøet og kompetansen.
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b.

c.

d.
e.
f.

Grønnsaker er den eneste av nordnorske produksjoner som ikke gis
kvantumsavhengig distriktstilskudd. Produksjonen må gis distriktsstøtte på linje med
andre produksjoner.
I Troms har vi bare en settepotetprodusent igjen. Distriktstilskuddet for settepotet er
mindre enn distriktstilskuddet for matpotet i Nord-Norge. Troms Bondelag mener det
bør gis et distriktstilskudd på 1kr/kg for sertifiserte settepotet dyrket i Nord-Norge.
Distriktstilskuddet for potetproduksjon i Nord-Norge bør heves med 0,10 kr. Dette pga
utgiftene i potetproduksjonen har økt. I tillegg har det vært en kvalitetsskjerpelse.
Målprisøkningen har tatt noe høyde for dette, men distriktstilskuddets relative andel
av den totale prisen bonden får, er blitt mindre.
Distrikts- og kvalitetstilskudd for grøntproduksjon i sone 6 og 7 økes med 15%
Investeringsvirkemidler: Rammene må økes og grøntnæringa må gis bedre muligheter
for å nå fram med sine prosjekt.
Innføre en ”grøntfondsordning” som kan hjelpe næringa i vanskelig år.

12. Melk (ku og geit)

Generelt om geitmelk i Troms:
Troms er fortsatt det største geitfylket og er definert som et nasjonalt satsingsområde for
geitmelkproduksjon med muligheter for industriell foredling. Produksjonen av geitmelk er
redusert i løpet av de 10 siste årene, det har vært en halvering av antall geitbruk i samme
periode.

Generelt om kumelk i Troms:
En av utfordringene er lav kvotefylling i kumelkproduksjonen. I følge rapporten ”melk
i Troms” var det i 2011 en restkvote på 6,1 millioner liter. 2 mill. liter restkvote
befinner seg hos melkebønder som har tenkt å øke produksjonen, mens 2,7mill.liter
restkvote er hos dem som har tenkt at de skal drive som nå i de nærmeste årene. Litt
under 1.mill liter er på det som kan kalles avviklingsbruk.
a. Kvoteordningen: Troms Bondelag mener det er særs viktig å opprettholde fylkesvise
melkekvoter, dette for å kunne opprettholde melkeproduksjon i hele landet.
Tine Storsteinnes mottar i dag cirka 30mill l melk. For å kunne opprettholde fremtidig
produksjon av meierivarer er de avhengig av en tilførsel på minst 31 mill liter melk.
b. Distriktstilskuddet for melk i Troms må økes med 40 øre/l
c. Målprisen for ku/geitmelk økes med 0,20kr/l
d. Grunntilskudd på geitmelk økes med 0,30kr/l
13. Skatt/avgift/avskrivninger/fond
a. Det bør bli mulig for jordbruket å sette av penger på fond, på lik linje med skogbruket.
Dette vil kunne gi skattemessige fordeler.
b. Oppskrivingsmulighetene som ble tatt bort i forbindelse med gårdsoverdragelser må
kompenseres.
c. Avgiftsøkninga på anleggsdiesel må kompenseres.
14. Annet
a. Strukturprofilen:
Strukturprofilen bør ikke endres.
Vi må stimulere alle bruksstørrelser for å opprettholde og øke
produksjonsvolumet!
b. Rovdyr:
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Nasjonal rovviltpolitikk må utformes og praktiseres slik at utmarksbeite utnyttes i
større grad enn hva som er tilfelle i dag.
c. Eiendomsstruktur og jordleie i Troms:
Tromslandbruket er et småskalalandbruk. Små bruk med mye leiejord.
Landbrukseiendommene har mange teiger, mange eiendommer har også mange eiere.
40 % av fylket er statsgrunn, dette gir mange utfordringer med hensyn til vern. Totalt
areal i drift i Troms i 2010 er 246 343 daa, av dette er 58 % leid areal, det vil si
146 435 daa. (tall fra ssb). I 2010 søkte 1151 gårdsbruk om produksjonstilskudd, av
disse var det 979 bruk som leide jord fra en eller flere utleiere.

Bruk i Nord-Norge trenger mer areal enn i Sør-Norge, pga at det i snitt
gjennomføres en gangs høsting. Liten tilgang på drivverdige arealer kan stanse
satsingen på å øke matproduksjon og nyetablering.
d. Rekruttering:
Troms Bondelag mener at et av tiltakene til å øke rekruttering bør være å øke
tilskuddsordninger for unge, nyetablerte, matproduserende bønder. Den generelle
økonomien i næringa må bedres, god økonomi gjør det attraktivt å drive
matproduksjon”
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Familielandbrukets år
FN utpekte 2014 som familielandbrukets år. Familielandbruket står for omtrent 60 prosent av
verdens matproduksjon og 500 millioner familier.
Den norske landbrukspolitiske modellen basert på 4 pilarer. Tollbasert grensevern på korn,
kjøtt, melk og grønnsaker. Inntektsforhandlinger mellom staten og jordbruksorganisasjonene
om priser og overføringer. Markedsregulering administrert av landbrukssamvirket, der
bøndene er ansvarlige for å dekke kostnadene ved overproduksjonen.
Familielandbruket står imidlertid under sterkt press. Under det internasjonale
frihandelsregimet har landbruk blitt en lukrativ sektor. Med sterk konkurranse har
familielandbruket i land med mindre gunstige forhold blitt delvis utkonkurrert. I land med
gode landbruksforhold har familielandbruket måttet vike plass for storskala industribruk.
Bare 3 prosent av Norges landareal er dyrka jord, og vi har også svært knappe ressurser med
dyrkbar jord. Til tross for dette har regjeringen hittil vist liten vilje til å ta vare på matjorda,
og i stedet omdisponert den til andre formål, som boliger og næring. 60 prosent av maten vi
spiser i Norge er importert. Likevel fører regjeringen en politikk som vil gjør at stadig flere
gårdsbruk vil legges ned. Dette fører til at arealer faller ut av drift og at matproduksjonen på
norske ressurser reduseres. Det er behov for en ny jordvernlov i Norge etter samme modell
som forurensningsloven. Regjeringen ønsker å redusere tollsatsene, redusere
produksjonsstøtten og vil med dette favoriserer store bruk framfor mange små. Fjøs med
mange dyr vil med dette konsentreres til områder hvor det i dag produseres korn, mens
beitearealene i distriktene vil gro igjen. For å utnytte norske beiteareal og få muligheter til å
dyrke proteinrike vekster som alternativer til soya, må vi opprettholde et jordbruk i hele
landet.
Myndigheter verden over må høre på FNs spesialrapportør på retten til mat: I møte med
utfordringer knyttet til tilgang på mat, befolkningsvekst, klimaendringer og miljøproblemer er
ikke satsing på storskala, intensiv matproduksjon veien å gå. Nasjonal tilrettelegging for lokal
matproduksjon og matmarkeder er helt avgjørende.

Hålogalandssamlinga
Hålogalandssamlinga ble arrangert i Harstad 14. og 15. november 2014. Hålogalandssamlinga
arrangeres av Landbrukstjenesten Midtre-Hålogaland, Troms Landbruksfaglige senter,
Norsvin, Nortura og Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. Samarbeidspartnere
er Troms Bondelag, Felleskjøpet Agri, Landkreditt Bank, Tine, Troms Fylkeskommune,
Nordland Fylkeskommune og Nordnorsk Landbruksråd. Temaet på samlinga i 2014 var ”Den
nordnorske bonden i nytt politisk landskap”, og det var både paneldebatt og faglige innlegg. I
tillegg ble det arrangert mange fagkurs, samt lagt opp til sosialt samvær med middag og dans.
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Fra Hålogalandssamlinga
”På områder hvor markedene fungerer dårlig er
det i fellesskapets interesse at det gripes inn med
subsidier, avgifter eller reguleringer.
I jordbrukssektoren er det fellesgoder som
matvaresikkerhet, kulturlandskap og miljø som
er støtteverdige, og ikke produksjon av mat i seg
selv.
Likevel er over halvparten av norsk
landbruksstøtte i dag direkte produksjonsstøtte.
– Norsk jordbrukspolitikk bryter dermed
prinsippet for god ressursbruk, uttalte forsker fra
Samfunns- og næringslivsforsker AS, Ivar
Gaasland. ”
Dette var vel ingen av deltakerne enige i, men
han skapte debatt med sine betraktninger.

Nordnorsk Landbruksråd

Styringsgruppas sammensetning i 2014
Navn
Verv

Representerer

Grete Liv Olaussen

Leder

Finnmark Bondelag

Bernt Skarstad

Pers.vara for leder

Nordland Bondelag

Teig Madsen

Styringsgruppemedlem Samvirke

Nortura

Anders Johansen

Pers.vara for Samvirkerep.

Tine Nord

Margrethe Wikran

Styringsgruppemdl. Bonde- og
småbrukarlaget

Troms Bonde- og
småbrukarlag

Terje Nystabakk

Pers. vara for B&S

Nordland Bonde- og
småbrukarlag
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Styringsgruppas arbeid
Det ble gjennomført 1 fysisk styremøte og i tillegg 5 telefonmøter.
Nordnorsk landbruksråd har jobbet etter følgende arbeidsplan forgående år:

 Innspill til
jordbruksforhandlinger
 Tenkeloft
 Politikermøte
 Strategisk arbeid med
Arktisk Landbruk og
oppfølging av
Utviklingsarbeidet
 Oppfølging av FoUarbeid
 Gjennomgang av
vedtekter
 Etablere økonomisk
fundament
 Flaskehalsprosjektet

Landbruksrådet samler innspill fra sine
medlemsorganisasjoner til et overordnet
felles innspill, som alle blir bedt om å
prioritere i sine innspill sentralt til faglagene.
Nordnorsk Landbruksråd mener at hvis man
kan enes om noen generelle tiltak som gir lik
effekt i hele landsdelen, og alle kan prioritere
dette i videre arbeid med sine innspill vil det
få et større trykk, enn om hver organisasjon
bare skal prioritere sin nisje med konkrete
innpill til virkemidlene til de enkelte
produksjoner.
Dette innspillet legger også grunnlaget for det
vi presentere for stortingspolitikere i møte
foran jordbruksforhandlingene.
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Landbruksrådet har tradisjonelt
arrangert et Tenkeloft i etterkant av
Hurtigruteseminaret, med fokus på FoUarbeid. Det har fremkommet at
landbruksnæringa ønsker forskning og
innovasjon på følgende tema:
Nye eiendomsstrukturer
Utmarkas næringspotensiale
Mangfold, spesialiteter og
nisjeprodukter
Klima- endringer og utfordringer
Naturbaserte næringer og samisk
kultur
Nordområdesatsing og
internasjonalisering

2014 var et spennende år i forhold til egne
prosjekter. Etter en omstendelig start ble
prosjektet ”Økt verdiskaping på mat fra
Arktisk Landbruk” startet. Dette prosjektet
skal bygge videre på forskningsresultater
angående kvalitet på nordnorske
landbruksprodukter. Anne Karine Statle,
Lofotenmat, har fått prosjektlederansvaret og
er kommet godt i gang.
Oppfølgingsprosjektet ”Et felles løft” som
skal være et formidlingsprosjekt er ikke
kommet i gang. Det er søkt om utsettelse for å
få på plass noen avklaringer i forhold til drift
av et slikt prosjekt.
Nordnorsk Landbruksråd har fått et tilsagn for
å arrangere et utviklingsverksted. Dette for å
videreutvikle prosjektideer som næringa
kommer med.

Oppsummering av prosjekter finnes i årsmeldinga til Nordnorsk Landbruksråd, som ligger
på Troms Bondelag sine nettsider.
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