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1. Leders side

5

2. Fylkesstyret
Styret i Troms Bondelag har i 2016 bestått
av følgende:
Asgeir Slåttnes – Leder

Slåttnes

Bernhard Halvorsen – Styremedlem

9100 Kvaløysletta
90 59 34 65
slattnes@frisurf.no
Svein Olav Thomassen – Nestleder

Moan 31
9357 Tennevoll
91 66 07 41
bernbygg@lavangen.n
Nordstraumen
9162 Sørstraumen
95 24 98 19
svein.thomassen@kraftlaget.no
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Tone Rubach – Styremedlem

Randi Hokland– Styremedlem

Vika 6
9425 Sandsøy

Hokland

48 13 47 45

9475 Borkenes

toneru1980@hotmail.com

41 56 51 97
randi.hokland@gmail.com

Hanne Storteig - Representant for
Bygdekvinnelaget

Lisa Marie Pedersen Solbakken 1. vara til
styret (møter fast)

Maukdal
9336 Rundhaug
901 13 767
hanne.storteig@tromsfylke.no

Dalen
9144 Samuelsberg
468 16 799
lisa.solbakken@hotmail.com
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Fylkeskontoret 2017:
Fylkeskontoret er per 31.12.2017 bemannet slik:


Unni Hellebø Andreassen
Organisasjonssjef 100 % stilling



Anita Skånhaug
Førstekonsulent,
70 % stilling



Ajna Nystad
Rådgiver 80 % stilling
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Fra utdanningsmessa i Tromsø oktober 2017

Felleskjøpet har til nå hatt som sin viktigste rolle å styrke bondens
økonomi på kort og lang sikt. Det er det også i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!
Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no
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3. Utvalg og representanter
Fadderordning:
Bernhardt Halvorsen; Kvaløya, Andersdalen og Ramfjord og Salangen Dyrøy
Svein Olav Thomassen: Bardu, Nordreisa, Balsfjord
Arild Heim: Storfjord, Tromsøysund, Målselv, Grytøya
Randi Hokland: Midt- Troms, Lavangen, Ibestad
Asgeir Slåttnes: Kåfjord og Lyngen
Tone Rubach Kvænangen, Trondernes, Kvæfjord og Skånland- og Gratangen
Hanne Storteig: Selnes, Malangen
Fylkesstyrets representasjonsområder 2017:
Landbrukets HMS-tjeneste, region Troms og Nordre Nordland:
Tone Rubach Vika 6 9425 Sandsøy
L-HMS-kontakt i Troms Bondelag
Tone Rubach Vika 6 9425 Sandsøy
Medlemsverving i Troms Bondelag
Tone Rubach Vika 6 9425 Sandsøy og Lisa Solbakken 9144 Samuelsberg
Vannforvaltningskontakt i Troms
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Troms Bondelags representant i HV 16
Randi Hokland 9475 Borkenes
Troms Landbruksfaglige senter
Svein Olav Thomassen, 9162 Sørstraumen
Verdiskapingsprogrammet for småskala mat
Tone Rubach, Vika 6 9425 Sandsøy
Representant i referansegruppa for prosjektet”Dyr i drift” – Rovviltnemda
region 8
Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
Stiftelsen Troms Landbruksselskap
Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
Styret i Troms Utmarkslag
Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
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Troms Bondelags representant for rekruttering og omdømme
Tone Rubach, Vika 6 9425 Sandsøy
Troms Bondelags representant i saker som omhandler jordvern
Asgeir Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Styret i Troms Bygdekvinnelag
Randi Hokland, Hokland 9475 Borkenes
Rovdyrkontakt i Troms Bondelag
Bernhardt Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll
Transportplan
Asgeir Slåttnes, 9100 Kvaløysletta
Regional reindriftsplan
Unni Andreassen
4H
Asgeir Slåttnes
Inn på tunet
Asgeir Slåttnes
Lyngsalpan verneplan
Lisa Solbakken
Valgkomitè til årsmøtet i Troms Bondelag 2018
Stein Inge Prestbakk, Salangen Bondelag – leder
Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag
Morten Fredriksen, Nordreisa Bondelag
Tre vararepresentanter i nummerorden til valgkomiteen for 1 år
Jon Olav Angell, Grytøy Bondelag
Geir Tore Berg, Midt-Troms Bondelag
Tor Einar Bones, Bardu Bondelag
Årsmøteledere i Troms Bondelag
Møteleder med vararepresentant for årsmøtene i Troms Bondelag 2016 – 2017:
Martin Næss, Midt-Troms Bondelag. Personlig vara: Arnhild Lindholm, Balsfjord
Bondelag
Oddvar Skogli, Balsfjord Bondelag. Personlig vara Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv
Bondelag.
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Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag
Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag for 2016-2017 samt 4 vararepresentanter i
nummerorden:
Randi Hokland, Kvæfjord Bondelag
Vararepresentanter:
1. Lisa Solbakken, Kåfjord Bondelag
2. Øystein Iselvmo, Målselv Bondelag
3. Stig Are Rydningen, Bardu Bondelag
4. Unni Hellebø Andreassen, Fylkeskontoret
Aksjonsutvalget Troms Bondelag 2017:
Aksjonsutvalget i Troms Bondelag 2017 har bestått av
Leder- Tone Rubach, styremedlem Troms Bondelag
Øvrige medlemmer:
Jan Harald Tørrfoss, Nordreisa Bondelag
Ellinor Sanden Jensen, Tromsøysund Bondelag
Arild Heim, Balsfjord Bondelag

4. Åktiviteter
Bålaksjon 31.januar
Å tenne bål er et gammelt varsel om fare. Derfor tente bondelag over hele landet bål for å
protestere mot regjeringas nye landbrukspolitikk, og til sammen ble det tent 250 bål over hele
landet.
Budskapet fra bondelagene over hele landet fra bålaksjonen var:


I dag tenner bondelag over hele landet bål for å si klart ifra at vi er uenige i retningen
regjeringa vil ta landbruket. Vi tenner bål, som et varsel om fare. Med
jordbruksmeldinga er regjeringa på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og
forbruker.



Med den nye jordbruksmeldinga angriper Regjeringa landbruket fra alle
kanter.



Det er lov å ønske seg at landet ser annerledes ut, men fakta er at vi har bare 3 prosent
dyrka mark i Norge. Skal vi øke matproduksjonen, må vi bruke jorda der den ligger.

Vi trenger en landbrukspolitikk med gode verktøy.
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Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et
mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor står vi her i
dag.

Det er tre forhold i jordbruksmeldinga som Bondelaget reagerte på:




gir økt liberalisering og svekker politikken som har ført oss dit vi er i dag betyr
sentralisering av jordbruket og svekker rollen jordbruket spiller i distriktene
endrer det landbruket vi kjenner i dag.
Norsk landbruk er ei næring med store muligheter. Vi vil forsterke og forbedre
landbrukspolitikken for å ta ut potensialet som i næringa, vi har mulighet for å vokse.
Det potensialet tar ikke meldinga tak i.

Regjeringas nye hovedmål for landbruket er at matproduksjonen skal være kostnadseffektiv.
Dette er feil fokus. Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene landet rundt, og
øke matproduksjonen på norske ressurser. Vi vil at Stortinget viderefører matsikkerhet,
landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraft som overordna mål for norske
landbrukspolitikk
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Møteaktivitet for fylkesleder, fylkesstyrerepresentanter, organisasjonssjef og øvrige
ansatte på fylkeskontoret 2017:
11.-12. januar: Ektraordinært representantskapsmøte i Norges Bondelag vedrørende ny
jordbruksmelding. Unni og Asgeir deltok.
17. januar: Styremøte Troms Bondelag
20. januar: Møte aksjonsutvalget Norges Bondelag. Unni deltok
24. januar: Valgkomitèmøte, Harstad
25. januar: Styremøte Troms Utmarkslag. Bernhard og Unni deltok.
27. januar: Møte med fylkesråd for næring, Tromsø. Unni, Asgeir og Svein Olav deltok.
30. januar: Regionmøte Nordreisa. Asgeir, Unni og Svein Olav deltok.
30. januar: Regionmøte Storsteinnes. Asgeir og Unni deltok.
1. februar: Regionmøte Bardu. Asgeir og Unni deltok.
1. februar: Regionmøte Harstad. Asgeir og Unni deltok.
3.-4.februar, Årsmøte Bygdekvinnelaget, Randi deltok.
7.februar Arktisk landbruksting i Bodø- Asgeir og Svein Olav deltok.
8.februar Nordnorsk landbruksråd-rådsmøte, Asgeir og Svein Olav deltok.
8.februar Prosjektgrupper Harstad, Randi og Unni deltok.
9.februar Prosjektgrupper Tromsø, Svein Olav
14.-15.februar Inn på tunet utvalgsmøte i Akershus, Asgeir
14. februar: Møte aksjonsutvalget Norges Bondelag
17. og 18.februar Sau og Geit årsmøte Tromsø, Asgeir
15.februar styremøte Troms Utmarkslag, Harstad, Bernhardt og Unni deltok.
16. februar: Partnerskapsmøte Tromsø. Asgeir, Unni og Svein Olav deltok.
15.mars: Styremøte Troms Bondelag, Tromsø
16.-17.mars: Årsmøte Troms Bondelag
27.mars styremøte: Troms Bondelag, Skogbrukets Hus.
29.mars: Møte i regi av Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms. Svein Olav deltok.
29. og 30. mars: Representantskapsmøte i Norges Bondelag. Unni og Asgeir deltok.
4. april: Møte i aksjonsutvalget Troms Bondelag. Tone og Unni deltok.
6.april kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.
18. april: Styremøte Troms Bondelag, Gibostad
23. mai: Markering i Oslo vedrørende brudd i jordbruksforhandlingene
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30. mai: Oppstartsmøte referansegruppe grønt i regi av Troms Bondelag. Unni og Randi
deltok.
8. juni: Styremøte Troms Bondelag
13.-15. juni: Representantskapsmøte og Årsmøte Norges Bondelag. Asgeir, Svein Olav,
Daniel-Arne, Tone, Randi og Unni deltok.
22. juni Kurs i landbrukspolitikk, Landbrukets Hus Oslo – Ajna Nystad og Randi Hokland
23. juni Balsfjordmessa på Storsteinnes – Anita Skånhaug, Randi Hokland
23.-24. august: Styremøte Troms Bondelag, Kveøya.
30. august: Befaring Lenvik kommune, Stiftelsen Troms Landbruksselskap. Bernhard og Unni
deltok.
18. september Felles styremøte for bondelagene i Nord-Norge
20. og 21. september: Lederkonferanse Norges Bondelag. Unni og Svein Olav deltok.
27. september: presentasjon av rapporten «Troms – mulighetenes landbruk» i Tromsø.
30. september: Bondens marked, Kvæfjord. Randi og Tone deltok.
24. oktober: Møte med Landbruk Nord, Storsteinnes. Asgeir og Unni deltok.
20.-22. november: Styremøte og ledermøte Troms Bondelag i Nordreisa
28. og 29. november: Hurtigruteseminar og Nordnorsk Lansbruksråds Tenkeloft og
Rådsmøte. Ajna, Unni og Svein Olav deltok.
5. desember: Partnerskapsmøte Tromsø. Asgeir, Unni og Svein Olav deltok.
13. desember: Styremøte Troms Bondelag.

Partnerskapsmøte i Tromsø
16.februar og 5.desember var AU i Troms Bondelag i partnerskapsmøte i Tromsø.
På møte 16.februar var det prioritering av 2017 midler og på møte 5.desember var det tatt opp
endringer i partnerskapet på bakgrunn av sammenslåing av Troms og Finnmark fylke.
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Kampanjedag i forbindelse med jordbruksforhandlingene

Troms Bondelag var ute i butikkene i Harstad for å markere seg og norsk matproduksjon.
Kampanjen gikk ut på å klistre på merker på matvarer som er levert av Samvirke, og som
inneholder norske råvarer.

Fotoshoot på Sæteråsen gård
Troms Bondelag ønsket å få på plass noe lokalt utformet aksjonsmateriell i tilfelle brudd i
jordbruksforhandlingene, bilder som kunne benyttes på banner og liknende. Vi tok derfor
kontakt med fotograf Knut Aaserud, og kom frem til at vi ønsket å gjøre en variant av «Det
siste måltid», i bondeversjonen. Vi sendte fotografen ut på jakt etter steder som kunne passe
for fotografering, og vi fikk på plass en avtale med Sæteråsen gård. Der stilte noen lokale
bønder opp til fotografering, men på grunn av noe dårlig oppmøte, måte vi låne noen personer
fra staben på Sæteråsen sag.
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Aksjoner i Oslo
Tirsdag 23. mai kom bønder fra hele landet for å marsjere i Oslos gater. Dette gjorde vi i
protest mot Regjeringas begredelige tilbud og med håp om at Stortinget skulle se alvoret i
situasjonen. Norge trenger bønder og bønder trenger levelige vilkår for å produsere mat - mat
over hele landet!
Nesten 4000 bønder og venner av norsk landbruk tok turen til Oslo og opptog for norsk
landbruk. Mange hadde kjørt buss hele natta og andre hadde tatt for å ta del i stormønstringa
som starta med appeller og underholdning i Landbrukskvartalet på Grønland. Deretter var det
tog gjennom Oslos gater og fram til Stortinget, der flere artister og appellanter stilte opp til
støtte for norsk landbruk.
2. nestleder Brita Skallerud var en av appelantene under arrangementet i Landbrukskvartalet.
- Det vil aldri gå av mote å produser mat eller å eta. Vi er verdens heldigste folk og vi er
verdens heldigste bønder. Vi skal kjempe for våre verdier, for framtida. At dette landet skal
være preget av levende bygder med et aktivt landbruk. Vi skal produsere verdens tryggeste
mat og vi skal ta vår del av ansvaret for at Norge også i framtida skal være annerledeslandet i
forhold til landene rundt oss. Vi skal bruke landet og høste det. Skape verdier, sa Skallerud.

16
Det har vært sagt at vi krevde for mye og at vi leverte et umusikalsk krav. Det kan jeg ikke si
meg enig i, sa bonden Tone Rubach fra Grytøy i Troms i sin appell foran Stortinget.

- Vi leverte et krav i tråd med det Stortinget har bestemt, vi leverte et krav i tråd med det
befolkninga etterspør. Vi leverte et krav som gjør det mulig å imøtekomme utfordringer som
behovet for økt matproduksjon, økt rekruttering og klimaendringer. Slik jeg ser det så er en av
partene her i dag ikke bare umusikalsk, men de er rett og slett i utakt med hele samfunnet og
verden vi lever i. Og det er ikke oss, sa hun til stor jubel fra de frammøtte bøndene.
Landbruksministeren på sin side brukte taletida si til å si at jordbrukets krav til årets
jordbruksforhandlinger er urimelige. Talen hans ble møtt av taushet fra forsamlinga.
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Balsfjordmessa
Balsfjordmessa på Storsteinnes ble arrangert for 20. gang og bød som alltid på et variert tilbud
fra ulike utstillere og diverse underholdning. Det muligheter for å se på nye maskiner og
traktorer, her var blant annet Felleskjøpet, Traasdahl, AK Maskiner, Akershus traktor,
DeLaval, Orkel og Dagenborg maskin tilstede. Det var også godt utvalg i salgsboder og ulike
organisasjoner som 4H, Bondelaget, Småbrukarlaget, Sau og geit som var representert med
stands der hele helga. Troms bondelag felles stand med Troms Bygdekvinnelag, Landkreditt
og Gjensidige.

Årsmøtet i Norges Bondelag
Bondetinget 2017, Norges Bondelags årsmøte gikk av stabelen i Sarpsborg 14.-15. juni. I alt
300 utsendinger og gjester deltok på møtet. Møtet starta med leders tale tirsdag, etterfulgt av
generaldebatt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Senterpartiets leder Trygve
Slagsvold Vedum gjesta årsmøtet onsdag.Under årsmøtemiddagen onsdag kveld ble prisen for
årets lokallag delt ut, i tillegg til Askeladd-prisen.
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Også konsesjonsloven som ble endret med vedtaket i Stortinget tirsdag, ble viet
oppmerksomhet av flere. – De nylig vedtatte endringene gjør at 80 prosent av
jordbrukseiendommene i Troms blir unntatt boplikt og priskontroll. Det er ikke måten å løse
leiejordsproblematikken på, pekte Tone Rubach fra Troms.

Også Randi Hokland var på talerstolen, og her er hennes årsmøteinnlegg:
Ordfører, årsmøte
Tromslandbruket og utfordringer
Som kanskje mange vet har utviklinga samlet sett i Troms hatt ei større negativ utvikling enn
resten av landet. Det er spesielt store arealet med grasmark som har gått ut og fylket
produserer langt mindre enn potensialet. Alt er ikke helsvart, da det satses friskt både i sørTroms og i midt-Troms, men vi har utfordringer.
Troms Bondelag har fått laget en rapport fra Agri Ananlyse hvor vi har prøvd å finne årsaken
til dette. Rapporten er ferdig og heter «Troms, mulighetenes landbruk». Den forventer jeg at
styret i Norges Bondelag leser.
Norturas anlegg i Målselv merker nedgangen på storfèkjøtt og er svært bekymret for
utviklinga. Det slaktes 200 tonn mindre på anlegget nå enn for få år tilbake.
Det er også viktig for landsdelen at det satser på diktriktsgrisen. Produksjonen er liten i
nasjonal sammenheng, men er svært viktig for oss og slakteriene.
Verdiskapinga bør være der produksjonen er, og med store avstander og et miljøperspektiv er
det meningsløst at slakt skal fraktes sørover for så å komme i retur. Vi har 3 slakteri i nord,
og det er ikke mange når man tenker over at det er ca. 180 mil fra Nordland i sør til
Finnmark i nord.
For at vi skal overleve som bønder og fortsatt ha et levende landbruk i hele landet, må det
legges til rette for dette.
Det er et tankekors at byggekostnadene øker 20 -30 % når man passerer polarsirkelen. Og
det er transport og betong som utgjør den største forskjellen mellom nord og sør.
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Troms Bondelag har satt ned en referansegruppe grønt for å sette mer fokus på grønt og
bærproduksjon i fylket. Det er jo ikke tvil om at vi her har et stort potensiale for større
produksjon og at vi faktisk har den fordelen med mindre smittepress og vi leverer fantastiske
råvarer. Men hele tide er det økonomien som styrer, og det må være vilje fra sentralt hold å
støtte opp om en slik produksjon. Vi forventer at det er en stemme fra nord i Grøntutvalget i
Norges Bondelag.
Jeg vil be om at vi alle viser forståelse for at vi har et langt land med mange forskjellige
utfordringer. Har vi ikke innad i organisasjonen forståelse fir hverandre kan vi ikke forvente
at andre skal ha det. Vi må stå sammen. De store er avhengige av de små og motsatt.
Det må være rom for de som vil, og kan drive stort. Men det må jammen meg være rom for de
små og mellomstore brukene også.
Til slutt vil jeg oppfordre dere andre som skal holde et innlegg her, til å framsnakke noen i
næringa! Jeg overtok heimgården i 2003 og driver den i dag alene. Ja, det er noen tunge og
ensomme dager, men en av grunnene til at jeg overtok er mine foreldre. Jeg har aldri hørt at
de snakker negativt om næringa som gir meg så mye.
Takk for meg!
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5. Årsmøte Troms Bondelag
Årsmøtet ble åpnet av Willy Ørnebakk, fylkesråd for næring i Troms. Han påpekte at
landbruket er en viktig næring for fylket, og en forutsetning for landbruksindustrien i fylket.
Landbruket genererer økonomiske ringvirkninger i andre bransjer som videreforedling,
transport og forvaltning.
Han var klar på at den landbrukspolitikken som føres i dag truer landbruket i Troms da vårt
fylke ikke er egnet til stordrift. Det er viktig med markedsreguleringer for å opprettholde den
produksjonen vi har over hele landet. Forbrukerne ønsker gjerne lokalmat med en historie og
høyere kvalitet, så her ligger det muligheter.
Etter åpningen var det flere personer som ønsket å hilse til årsmøtet. Stein Erik Svendsen,
rektor fra Senja videregående kunne fortelle at søknadsmengden hadde økt, og at det så ut til
at det ble oppstart med to grønn klasser til høsten 2017, og dette har ikke vært tilfelle på
mange år. Nytt på gården var at de skulle samle ku- og geitmelkproduksjonen og flytte sauene
inn i geitefjøset.
Teig Madsen hilste fra Nortura og takker for det gode samarbeidet mellom Bondelaget og
Samvirkebedriftene. Birger Bull som er leder i Troms Bonde- og småbrukarlag ønsket til
lykke med årsmøtet og mente at en ting kunne vi takke Frp for – de har satt fokus på
landbruket! 70 000 mennesker er organiserte i landbruket, og det er dobbelt så mange som det
finnes bønder. Elisabeth Holand fra eierutvalget i TINE ønsket også årsmøtet lykke til og
mante til felles kamp fremover i jordbruksforhandlingene.
Leders tale inneholdt flere momenter om at året hadde vært krevende for landbruket, da det
var lagt frem en jordbruksmelding som ville ramme distriktene dersom forslaget går gjennom.
Melkekvoteregionene står overfor endringer dersom regjeringa får gjennom sine forslag, og
da kommer vi dårlig ut.
Pengestrømmen av ut av næringen øker og fører sårt tiltrengte midler som burde vært brukt på
reinvesteringer i stedet, over til de som har gått ut av næringen. Det vil føre til oppkjøp av
melkekvoter fra de bratteste og knappest arronderte distriktene og inn i de store, effektiv
melkebrukene der det er sterkere kapitaltilgang enn på de små brukene.
Vi får mere store spesialrettede produksjoner i stedet for mangfoldet og bredden. Dette er
stikk i strid med vårt ønske om et desentralisert landbruk og vil ikke gi landbruk over hele
landet. Store områder i distriktet går ut av drift. Store beiteområder blir ikke beitet.
Færre kvoteregioner vil også føre til enda høyere kvotepris. Høyere kvotepris vil gjøre det
vanskeligere å investere, da kapitalen går til kvotekjøp i stedet for driftsapparat, prisene på
gårdene vil gå opp og det blir tyngre for neste generasjon å «slippe til spakene».
Så lenge melkekvoter er lovlig handelsvare, er det viktig at vi har en hånd på å regulere
omsetningene i form av regioner med så like som mulige forutsetninger for å produsere.
Større regioner vil føre til at bruk med forskjellig utgangspunkt i effektivitet pga topografi,
arrondering og klima, konkurrerer om de samme kvotene og vi vet hvem som taper.
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Per Skorge kom på årsmøtet for å snakke om priskontroll og konsesjonsplikt. Det fremlagt
forslag om å endre arealkravet fra 25 til 35 daa. 70 % av alle landbrukseiendommer var
utenfor priskontroll og konsesjon ved kravet på 25 daa. Ved endring ville 77 % være utenfor.
Endringen ble gjennomført og reglene er nå slik at bebygd eiendom kan nå kjøpes uten
konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke overstiger 100 dekar og hvor ikke mer enn 35
dekar er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Kjøperen vil ikke få boplikt på eiendommen.
Nære slektninger, f.eks. barn, barnebarn, søsken samt ektefelle og samboer får ikke boplikt på
eiendommen når de konsesjonsfritt overtar en bebygd eiendom som består av mindre enn 35
daa fulldyrka eller overflatedyrka jord eller av mindre enn 500 dekar produktiv skog.
Det skal ikke foretas priskontroll ved konsesjonsbehandlingen når det gjelder kjøp av
eiendom med brukbart bolighus dersom den avtalte prisen er under 3,5 millioner kroner. Dette
får bare anvendelse dersom kjøpet skjer til boligformål.
Det skal heller ikke foretas priskontroll ved kjøp av rene skogeiendommer. Dette gjelder både
for bebygde og ubebygde skogeiendommer.

RESOLUSJON FRA ÅRSMØTET I TROMS BONDELAG 2017
Leiejord en stor utfordring for landbruket i Troms!
Tromslandbruket har spesielle eiendomsforhold med små teiger og en utfordrende topografi.
Strukturrasjonalisering over en lang periode har gjort at tromsbonden har flest leieforhold i
hele landet. Dette gir agronomiske og økonomiske utfordringer. Tromsbonden driver i
gjennomsnitt 6 eiendommer, sammenliknet med landet for øvrig, som driver 3. Årsmøtet i
Troms Bondelag erfarer at mange gårdbrukere sliter med å få tilgang til, og kontrakt på
leiejord. Leiejordskontrakter gir en forutsigbarhet som innebærer at bonden får større
mulighet til å investere både på leiejord og på egen gård.
Årsmøtet krever derfor at alle fylkets kommuner følger opp jordlovens §8 angående
driveplikt, og benytter de verktøyene som ligger der.
Landbruksmeldinga
Forslaget til ny landbruksmelding skal behandles i Stortinget 28. mars då. Meldinga har en
klar og tydelig sentraliseringsprofil og vil bidra til en kraftig svekkelse av distriktslandbruket
dersom den blir vedtatt. Meldinga tar for seg mange viktige områder. I den forbindelse ønsker
vi å gjøre våre folkevalgte spesielt oppmerksom på følgende tre tema:


Markedsordningene
er helt avgjørende for et fortsatt aktivt landbruk i Troms. De viktigste ordningene for å
sikre landbruk og matproduksjon er markedsordningene for egg, kjøtt, melk og korn.
Dette sikrer en stabilt og forutsigbar markedstilgang og pris til norske forbrukere.
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Markedsordningene er organisert gjennom Norsk Landbrukssamvirke og er finansiert
av bøndene selv. Svekking av markedsregulering slik meldinga foreslår vil få
dramatiske konsekvenser for distriktslandbruket.
Kvoteregionene
Melkeproduksjonen er bærebjelken i Troms-landbruket. I meldinga er det foreslått en
endring fra 18 til 10 melkeregioner. Det er videre foreslått disse skal vurderes opp mot
de eventuelle nye fylkesgrensene. Troms Bondelag ønsker å beholde Troms som egen
kvoteregion. Vi frykter at en sammenslåing med Nordland eller Finnmark vil føre til
utflytting av kvoter fra Troms. Dette vil føre til store negative konsekvenser for
landbruksmiljøet og industrien knyttet til melkeproduksjonen i fylket.
Velferdsordningene
Det er forslag om å flytte avløsertilskuddet til husdyrtilskuddet. Dagens ordning sikrer
bonden ferie og fritid, og beredskap ved sykdom. Troms Bondelag mener at dersom
dette tilskuddet avvikles vil det få store negative konsekvenser for gårdbruker, familie
og dyrevelferd. Avløsertilskuddet er en refusjonsording som muliggjør kjøp av
avløsertjenester. Vi er kjent med at det sysselsettes over 100 årsverk knyttet til denne
ordningen i Troms. Det er viktig for Troms Bondelag at denne ordningen videreføres.
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6. Styrets arbeid
Året 2017 har gitt fylkesstyret i Troms Bondelag et mangfold av arbeidsoppgaver. Styret med
AU i spissen har hatt jevnlige møter.
I meldingsperioden er det avholdt 8 styremøter (17.01, 15.03, 27.03, 18.04, 23.08,19.09,
20.11 og 13.12) og behandlet 58 protokollerte saker. Styremøtene er avholdt flere steder i
fylket: Andselv, Tromsø, Gibostad, Kveøya, Nordreisa og Harstad.
Det er også avholdt et felles styremøte med Finnmark og Nordland Bondelag. Hovedtema for
møtet var rekruttering og opplæring av tillitsvalgte. Vi hadde besøk av Inger Johanne
Sæterbakk fra kommunikasjonsavdelinga i Norges Bondelag, som prøvde å lære oss opp i
bruk av sosiale medier. I tillegg var Signe Pedersen fra prosjektstilling i Nordland Bondelag
og presenterte sitt rekrutteringsprosjekt.
Arbeidsutvalget i Troms Bondelag har i 2017 bestått av fylkesleder Asgeir Slåttnes, nestleder
Svein Olav Thomassen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen. AU har møtt i
partnerskapet i Troms, diverse møter med fylkespolitikere og Sametinget.
Hanne Storteig har også i 2017 vært Bygdekvinnelaget sin representant inn i fylkesstyret til
Troms Bondelag. I tillegg har Hanne Storteig vært aktiv i arbeidet opp mot kontakten med
Gibostad Landbruksskole og Troms Landbruksfaglig senter i lag med nestleder Svein Olav
Thomassen.
Styret vedtok i november 2016 å få utarbeidet en oppfølgingsrapport av rapporten om
landbruket i Troms fra Agrianalyse 2016. Denne rapporten gav oss et innblikk i ståa i
landbruket i Troms, noe som ikke var bare positivt. Styret ønsket derfor å få kartlagt hvilke
muligheter som finnes for å utvikle landbruket i Troms. Av denne bestillingen kom rapporten:
«Troms- mulighetens landbruk», skrevet av Agrianalyse AS. Rapporten gav oss et godt
innblikk i tiltak som kan hjelpe til å utvikle landbruket i Troms. Rapporten ble presentert
27.september i Tromsø for stortingsrepresentanter og fylkespolitikere.
Fylkesstyret vedtok i 2017 og sette ned en referansegruppe grønt i Troms. Styret ønsket å
styrke sitt arbeide med grønt produksjonen i Troms. Styremedlem Randi Hokland leder denne
gruppa og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen er sekretær. Randi Hokland ble også i
2017 valgt inn som medlem i Grøntutvalget til Norges Bondelag.
Lokallaga er viktige medspillere til å legge press på lokale politikere og ordførere. Trykket de
legger på enkelte ordførere når frem og fylkesstyret er avhengig av god hjelp fra lokallaga for
å dra dette videre på fylkes- og stortingsnivå. Så ære til alt det gode politiske arbeidet som
gjøres av lokallagene!
Fylkesleder Asgeir Slåttnes ledet blokaden i Tromsø under årets aksjoner. Dette arbeidet ble
gjort i godt samarbeid med Tromsøysund Bondelag. Det er godt å ha aktive, erfarne og
dyktige lokallag i ryggen når aksjoner skal utføres.
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Prosjekt "Hvordan snu utvikling i Troms"
Troms - mulighetenes landbruk er en rapport utarbeidet av AgriAnalyse på oppdrag fra Troms
Bondelag og med støtte fra Fylkesmannen i Troms. Rapporten identifiserer flaskehalser for
videre utvikling og foreslår grep som kan gjøres for å øke lønnsomheten. Styret vedtok i
november 2016 å få utarbeidet en oppfølgingsrapport av rapporten om landbruket i Troms fra
Agrianalyse 2016. Denne rapporten gav oss et innblikk i ståa i landbruket i Troms, noe som
ikke var bare positivt. Styret ønsket derfor å få kartlagt hvilke muligheter som finnes for å
utvikle landbruket i Troms. Av denne bestillingen kom rapporten: «Troms- mulighetens
landbruk», skrevet av Agrianalyse AS. Rapporten gav oss et godt innblikk i tiltak som kan
hjelpe til å utvikle landbruket i Troms. Rapporten ble presentert 27.september i Tromsø for
stortingsrepresentanter og fylkespolitikere.

Hanne Eldby har ledet prosjektet og skrevet rapporten, og presenterer her resultatene.
Det er en del negative utviklingstrekk i landbruket i fylket, og prosjektet fokuserer på hva som
kan gjøres for å snu den negative utviklinga. Det pekes spesielt på behovet for å stramme opp
praktiseringen av drivepliktbestemmelsene, hva som skal til for å øke investeringene i
jordbruket, og hvilke virkemidler som i størst grad kan bidra til videre drift på de mange små
og mellomstore brukene i fylket.
I forbindelse med arbeidet med rapporten ble det gjennomført gruppeintervjuer med både
gårdbruker og ressurspersoner, både i Harstad og i Tromsø. Erfaringene fra intervjuene viser
at lovverket rundt driveplikten blir altfor dårlig fulgt opp av kommunene.

25

Skolebesøk på Gibostad
I midten av april var Troms Bondelag på Gibostad for å avholde styremøte og besøke
avgangselevene i agronomiklassen.

Det har blitt en tradisjon å møte elevene som er ferdig utdannet agronomer, og presentere
Bondelaget som organisasjon, og selvfølgelig invitere elevene til å bli nye medlemmer. I
tillegg har bondelaget sponset ut både t-skjorter og luer til alle sammen, et godt mottatt tiltak
som dere kan se på neste side.
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Tryggere sammen
Prosjektet Tryggere sammen har i 2017 vært gjennomført av to lokallag i Troms, Bardu og
Tromsøysund Bondelag og flere står for tur. Styret har vedtatt at de skal bruke tid på å få
lokallagene til å sette av tid til dette viktige arbeidet. Styremedlem Tone Rubach er ansvarlig
for denne oppfølgingen.

Møte med ungdomspolitikere på Kveøya
Troms Bondelag inviterte ungdomspolitikere til sitt styremøte på Kveøya, hjemme hod Randi
Hokland i august. Bondelaget inviterte ungdommer fra alle partiene, men bare AUFs
representant dukket opp til landbrukslunsj og dialog. Han fikk informasjon om ulike
landbrukstema som nasjonale politiske føringer med konsekvenser for matproduksjonen i
Troms, politikk i praksis, jordbruksforhandlinger, ulike produksjoner, landbruksutdanning og
Inn på Tunet.
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Fra styremøtet på Hokland, Kvæfjord.

Kviger hjem fra
«vinterbeite» på Kveøya

Foto: Randi Hokland
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7. Innspill til
jordbruksforhandlingene
Troms Bondelag har i styremøte 15.mars 2017 vedtatt følgende innspill til årets
jordbruksforhandlinger:
Uttalelsen er skrevet på bakgrunn av innsendte innspill fra Kvæfjord, Midt- Troms, Nordreisa,
Skånland- og Gratangen, Grytøy, Tromsøysund, Kåfjord, Lyngen og Balsfjord Bondelag

1. Generelt.
Norges Bondelag må prioritere og styrke distriktslandbruket, derav særlig de små og
mellomstore bruk, i årets oppgjør, dette innebærer en større satsing på de
grovfôrbaserte produksjonene i distriktet.
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Dette innebærer:
a. Økt inntektsutvikling på små og mellomstore bruk.
b. Økt pott på investeringsvirkemidler.
Regjeringen skriver i sitt forslag til ny jordbruksmelding, at den skal legge premisser for årets
jordbruksoppgjør. Slik forslaget til melding er lagt frem, vil dette bidra til kraftig svekkelse av
distriktslandbruket og forslaget har en klar og tydelig sentralisering av norsk matproduksjon
som mål. Landbruk og matproduksjon over hele landet må være den røde tråden i kravet fra
Norges Bondelag. Kravet må vise hvor vi vil med norsk matproduksjon. Blir det umulig å
forhandle mht. de premissene som legges til grunn, så er Troms Bondelag klar for et brudd!
Troms Bondelag mener at det må være et krav at regjeringen og Stortinget tar seg tid til å se
på konsekvensene til alle endringsforslag før de igangsettes. Vi representerer ei næring som
må ha stabile og langsiktige rammevilkår.
Vi ønsker denne gang, i tillegg til matproduksjonen, å rette fokus på alle arbeidsplassene som
landbruket generer i distriktet. Landbruket er viktig for bosettingen i vårt lange land. Norges
Bondelag kan ikke tillate et angrep på landbruket i det omfanget som regjeringen foreslår i ny
landbruksmelding.
Samvirket er en forutsetning for distriktslandbruket. En svekking av Samvirket, slik det
fremgår av meldingen, vil i all hovedsak føre til at distriktet blir den tapende part. Dette står
igjen i sterkt kontrast til regjeringens egen målsetting om matproduksjon i hele landet.
Regjeringen sier i meldingen at de ønsker å beholde inntektsmålet, dette er viktig for
nåværende og fremtidige bønder. I samme melding sier regjeringen at de i større grad skal
avveie inntektsmålet mot andre målsettinger. Troms Bondelag finner det vanskelig å tolke
hvordan regjeringen har tenkt dette gjennomført i praksis. Vi ser ikke noe fremtid i et
landbruk uten inntektsmuligheter, eller uten ordninger som gjør distriktslandbruket
konkurransedyktig.
De siste årene har uttak av priser i markedet berget jordbruksavtalene. Med prisutviklingen på
råvarene i Europa kan det nå importeres landbruksprodukter med toll til Norge med
konkurransedyktige priser fordi råvareprisene har gått opp i Norge. Dette kan ikke fortsette
hvis matproduksjon i Norge skal økes slik Stortinget har vedtatt. I årets forhandlinger må det
komme budsjettmidler på bordet.
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2. Målpris
3. Budsjettoverføringer.
Troms er et typisk distriktsfylke med grovfôrbasert produksjon og som nesten ikke har
grunnlag for stordrift. Derfor bør Norges Bondelag jobbe for å øke tilskudd på husdyr og
areal fremfor tilskudd på leverte enheter. Vi mener at tilskuddene ikke skal være innrettet
produksjonsdrivende i en tid med overproduksjon av saukjøtt og melk (geit og ku).
Beitetilskudd:
Troms er et fylke med enorme utmarksressurser av ypperste kvalitet. Vi har et stort
potensiale i å utnytte ressursene i utmarka bedre. Troms Bondelag mener det er viktig at
man arbeider frem et forslag for å styrke utmarksbeitinga, uten å la det gå ut over beiting
på innmark.
Beiting er viktig for å kunne drive god skjøtsel av innmarksbeiter. Opphør i
innmarksbeitetilskuddet kan føre til et mindre bevart kulturlandskap i bygdene, kystlinjen
og mer gjengroing generelt sett. I Troms vil dette ha mye å si for melkeprodusenter, de har
flest dyr med beitetilskudd og ofte mindre dyr på utmarksbeite.
Totalt sett mener Troms Bondelag at dette vil føre til mindre beiting, dette mener vi er
negativt med hensyn til kulturlandskapspleie og den økende turismen vi opplever i Troms.
Ved søknader om tilskudd i august 2015 var det 695 søkere som søkte
utmarksbeitetilskudd og 794 søkere som søkte beitetilskudd. Ved en fjerning av
innmarksbeitetilskuddet vil om lag 100 søkere i fylket ikke lengre få beitetilskudd.
Beitetilskuddene utgjør en betydelig andel av gårdens økonomi:
Utmarksbeitetilskudd i 2015: 20 225 744kr (794 søkere)
Beitetilskudd i 2015: 12 845 134 kr (695 søkere)
Troms Bondelag vil beholde begge beitetilskuddene, dette er som vi nevner, viktig
økonomisk for produsentene våre, i tillegg er dette positivt for kulturlandskapet og
turismen i vår landsdel. Vi ønsker heller en tydeligere styrking av
utmarksbeitetilskuddet, uten at det går på bekostning av de som ikke har den
muligheten. Det vil stimulere til mer bruk av utmarka, som igjen vil gi et mer
bærekraftig landbruk og styrke distriktslandbruket, spesielt i Troms med sine
utmarksressurser som er blant de beste i Nord- Europa.
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Fraktordningene:
Fraktordningene er sentrale for å kunne opprettholde jordbruksproduksjon over
hele landet.
Fraktutjevning for melk er ikke like synlig som de andre ordningene, men er ikke mindre
viktig av den grunn.
En stor del av kjøttproduksjonen i vår landsdel skjer i kombinasjon med melkeproduksjon,
så opprettholdelse av fraktutjevning på kjøtt er viktig for melkebrukene som ligger langt
fra slakteri.
Frakt av kraftfôr i landbruket må ikke bli brukt som et miljøargument i diskusjonen mot å
beholde en matproduksjon over hele landet.

4. Investeringer og kapitaltilgang
Distriktsjordbruket har finansieringsutfordinger. I Troms er vi avhengig av lån fra
Innovasjon Norge, det er vanskelig å få finansering i fra private banker. Noe av grunnen
for dette er at bygninger har større alternativverdi sentralt enn i utkanten.
I meldingen peker regjeringen på at investeringsvirkemidlene i landbruket er viktig for å
nå målet om økt matproduksjon, dette er Troms Bondelag enig i. Vi er også enig i at dette
er viktig for rekruttering til næringa. Troms har i mange år hatt for lite midler tilgjengelig,
vi er det fylket med flest båsfjøser og vil trenge mye midler for å kunne imøtekomme det
nye løsdriftskravet.
Videre foreslås det i meldinga å ta ifra regionalt partnerskap muligheten til å kunne
tilpasse regelverket og detaljere føringer for bruken av disse midlene. Dette er vi sterkt
imot, vi har kun gode og positive erfaringer med det regionale partnerskapet.
Partnerskapet gir oss mulighet til styrke og prioritere de næringer som er viktig i vår
region. Vi viser til utfordringen på gris.
Det er ønskelig å fortsatt differensiere maks tilskuddsprosent slik at mindre bruk kan
oppnå et relativt høyere investeringstilskudd enn bruk med større produksjoner, fordi det
koster mer per båsplass å investere i mindre bruk.
Differensiering av tilskudds prosent til fordel for mindre bruk er positivt fordi vi i Norge
og Troms er avhengig av å beholde de små brukene for å opprettholde produksjon og
antall produsenter. Dette er spesielt viktig i de kommuner hvor landbruket er den
næringen som sysselsetter flest mennesker. En slik differensiering vil være positivt for
sysselsetting, mangfold og distrikt.
Troms Bondelag mener også at forslaget går mot regjeringens egen politikk om mer lokalt
selvstyre. Det er ikke tilstrekkelig med påvirkning gjennom regionalt
bygdeutviklingsprogram. Dette programmet rulleres hvert fjerde år. Det er viktig med en
årlig gjennomgang og «tilstandsrapport» over hvor det er mest behov for å sette inn midler
regionalt. Skal vi få til en utvikling på matproduksjonen i Troms og distrikts-Norge, så må
vi få økte friske midler til investeringer og vi må beholde det regionale partnerskapet!
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Troms Bondelag vil beholde det regionale partnerskapet sin myndighet til å utforme
og tilpasse regelverk til det beste for landbruket og matproduksjonen i Troms. I
tillegg så må det tilføres friske investeringsmidler.

5. Rekruttering og velferd
Velferdsordningene må videreføres. Avløsere er viktig sikkerhet å ha til beredskap
ved sykdom og ferie og uunngåelig med hensyn til rekruttering til næringa.
I jordbruksmeldingen foreslår regjeringa å avvikle tilskudd til ferie og fritid i landbruket.
Dette er et hardt angrep på velferdsordningen i landbruket og kan få store negative
konsekvenser for både gårdbruker, familien og dyrevelferd. Troms Bondelag er sterkt
imot regjeringens forslag om å fjerne ordningen for organisert ferie- og fritid. Vi mener
dette er et av de viktigste argumenter for å kunne øke rekruttering til næringa.
I landbruket er avløserordningene administrert av lokale og regionale landbrukstjenester. I
tillegg kan den enkelte bonde velge å administrere ordningen selv.
I tillegg til avløserordningen er det en beredskapsordning som skal brukes ved sykdom og
krise. For å dekke hele fylket er disse årsverkene oppdelt i ulike stillingsstørrelser og ofte
som en del av stillingen til de som jobber som ferie- og fritidsavløser. Dersom
avløserordningen tas bort som følge av regjeringens forslag, så vil det umuliggjøre en god
beredskapsordning.
Bortfall av tilskudd til ferie og fritid vil ramme alle bønder og spesielt unge mennesker
som er nyetablert og øvrige som har satset og investert i næringa. Vi mener disse i mindre
grad vil kunne prioritere ferie og fritid i en allerede pressa økonomisk situasjon. I tillegg
vil denne endringen gjøre det mindre forutsigbart å jobbe som avløser og antall avløsere
som vil kunne ha dette som fulltidsjobb vil bli færre. Resultatet av dette vil gi gårdbruker
liten eller ingen mulighet til å planlegge ferie og fritid.
Tilskudd til avløserordningen er ikke definert som direkte tilskudd til næringa og rammes
derfor ikke av WTO sine krav om reduksjon i tilskudd. Dersom dagens avløsertilskudd
omgjøres til produksjonstilskudd slik regjeringen antyder så vil presset fra WTO kunne
resultere i reduserte tilskudd til landbruket i neste omgang.
Troms Bondelag vil styrke avløserordningen, for igjen å kunne stimulere til
rekruttering til næringa. Da vi vet at det som opptar de som ønsker å etablere seg i
næringen er opptatt av mulighet til ferie og fritid.
Rekruttering:
Tidligpensjonsordningen foreslås i meldingen flyttet til tiltak som skal stimulere til
rekruttering til næringa. Troms Bondelag mener det er viktig å ha et stort fokus på
rekruttering til næringen og sette inn midler til dette, men å ta fra gårdbrukere muligheten
til tidligpensjon er forkastelig. Matproduksjon er et yrke med mye hardt fysisk arbeid og
derfor viktig å gi folk muligheter for tidlig pensjon. I tillegg er det en fordel for næringa
om rekruttering skjer i litt yngre alder enn det gjøres per dags dato.
Utdanning er avgjørende for rekruttering. Landbruksskolene må styrkes og det må legges
inn nok midler til å kunne drifte denne på en god måte, slik at skolen tilbyr en utdanning
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som næringen har behov for. Det er stadig større krav til flere og mer komplekse maskiner
og redskaper i næringen, dette må følges opp ved fordeling av midler til landbruksskolen.
Troms Bondelag vil beholde tidligpensjonsordningen og senke alderen på
tidligpensjon til 57år.

Korn og kraftfôr
Vi må av både matsikkerhet og miljøhensyn arbeide for å få økt andelen av
norskprodusert kraftfôr. For å få dette til må vi styrke kornøkonomien, dette er og viktig
for å beholde kornproduksjonen på de områder som er best egnet til dette. Økt kvalitet på
kornet må premieres. Samtidig må distriktstilskudd for kjøtt og melk økes.

6. Grovfôrbaserte produksjoner
Dyretilskuddet på småfe og storfe bør økes. Dette er tilskudd som kommer aktive bønder
til gode.
Storfe:
Det er behov for mer storfekjøtt og vi som bønder må ta situasjonen på alvor og produsere
det vi kan til det norske markedet. Det bør stimuleres til kjøttproduksjon på utmarksbeiter
og i grasområder, dette via distriktstilskudd.
Troms Bondelag mener at alle tiltak som kan stimulere til mer kjøtt er viktig, men
fortrinnsvis er det ønskelig å øke kvalitetstilskuddet på storfe, på O og bedre.
Vi må samtidig ta hensyn til at NRF slaktene slaktes ut med dårligere klassing. Setter man
for strenge krav til kvalitetstilskuddet for NRF vil det kunne slå negativt ut for de som
leverer slakt fra melkebruk..
Sau/lam:
Økonomien i saueholdet bør styrkes fordi økonomien ligger lavere enn gjennomsnittet og
fordi vi mener det er et potensiale å kunne selge mer sau- og lammekjøtt.
For at styrkingen i økonomien ikke skal være produksjonsdrivende, bør husdyrtilskudd og
beitetilskudd øke, og da mest for små og mellomstore. Vi mener at overproduksjonen
delvis skyldes dårlig salgsjobb og at kjøttindustrien må intensivere innsatsen for å selge
sau- og lammekjøtt.
Prisløypa på lam må endres og tilpasses slik at bøndene også kan ta ut maksprisen i Troms
når sauen samles ned av fjellet.
Melk- ku:
I meldinga foreslås det endring fra 18 til 10 regioner, og det er planlagt at de nye
regionene skal følge de nye fylkesgrensene.
Melk er bærebjelken i Tromslandbruket og den står for den største verdiskapingen i
landbruket i Troms. Kvoteordningen er avgjørende for å balansere markedet og viktig for
å trygge økonomien til bonden. Troms har i mange år slitt med å fylle melkekvoten, men
dette har tatt seg noe opp de siste årene. De aller fleste gårdsbruk i Troms er små i norsk
målestokk, det skyldes i hovedsak eiendomsstruktur og topografi. I tillegg er Troms et av
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de fylkene med flest båsfjøser. Gårdsbrukene våre vil i liten grad kunne konkurrere i et
større melkekvotemarked.
Vi er redd for at om vi ikke fortsatt får forbli egen melkekvoteregion, så vil
sammenslåing bety sentralisering og utflytting av kvoter. For oss er det meget
sannsynlig, ved en storregion i lag med Nordland eller Finnmark, at vi vil få flytting
av melk fra Troms sørover til Nordland eller nordover til Finnmark Dette vil få
dramatiske konsekvenser for meieriene i Harstad og Storsteinnes.
Troms Bondelag vil beholde Troms som egen melkeregion. Vi ser heller ikke at
det er lagt inn forslag i meldinga om hvilke ressurser som skal sikre
reinvesteringer i melkefjøs i de svakeste områdene, som Troms er en del av. Skal
regjeringen stå inne for målet sitt om landbruk over hele landet, så må ikke et
fremtidig arbeidsdokument torpedere bærebjelken i Tromslandbruket.
Strukturendringene i melkeproduksjonen har skapt behov for mer grovfôr til hver
driftsenhet og krevd effektivisering av høstingen. I Troms med mye leiejord og en
eiendomsstruktur som er en smal stripe fra sjø til fjell, har behovet ført til høsting av
arealer som ligger langt fra gården. Dette har igjen ført til at rundballer er blitt den
mest vanlige høstemetoden, metoden er effektiv, men dyr. Grovfôrkostnadene er
derfor blitt relativ høy og kraftfôret relativt sett billigere. God agronomi kan bidra til at
grasproduksjonen øker uten å øke arealet.
Prisøkning vil stimulere til produksjon. Økning i husdyrtilskudd og beitetilskudd vil
styrke økonomien og redusere press på avdrått, som igjen vil gi flere kyr, flere kalver
og mer kjøtt.
Bondelaget må stå fast på at det er Staten som skal finansiere utkjøp av melkekvote
når eksportstøtten forsvinner, da det er de som har vedtatt å fjerne støtten.
Melk- geit:
Troms har lange tradisjoner for næringa og er det største geitfylket i Norge. Geita er en
viktig distriktsnæring. I tillegg til å produsere melk, er geita kulturlandskapspleier
nummer en.
I meldingen forslår regjeringen å avvikle markedsbalanseringen for geitmelk. Dette er
overraskende ut fra at det er ca. 290 geitmelkprodusenter i Norge, og at
markedsregulering og målprissystemet er de viktigste virkemidlene som gjør at det er
mulighet å ha et landbruk og geitmelkprodusenter i hele landet. Geitemelken er veldig
avhengig av markedsregulering nå.
Å avvikle markedsbalanseringen innebærer å fjerne målpris og reguleringstiltak. Et
bortfall av denne vil føre til nedleggelse av gårdsbruk i distriktet og mindre utnytting
av de grasareal vi har i Troms.
Norske geitbønder har i samarbeid med myndighetene og Tine sanert geitepopulasjon
for sykdommer som plager geitene og vi har klart det. Dette har ført til at mange flere
leverer melkekvoten og vi trenger markedsbalansering. Det er nå vi trenger
kvoteordning og markedsbalansering så vi kan balansere markedet.
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Geit bøndene har gjort store investeringer på gårdene sine og trenger forutsigbarhet for
økonomien. Målprissystemet gir forutsigbarhet for melkeprodusentene.
Hvis geitemelken blir tatt ut av målprissystemet og markedsordningen vil det være
kritisk for de gårdene som ligger lengst fra anleggene som tar imot geitmelk fordi
mottaksplikten blir borte.
Tine har ifølge vedtektene plikt å hente melk hos sine medlemmer men vedtekter kan
endres. Dette vil føre til kontraktproduksjon i nærheten av kun 2 meierianlegg i Norge.
Dette er uheldig og det vil kun være de gårdene som ligger nærmest anleggene som får
kontrakt med meierianleggene. Det vil bli en forflytting og sentralisering av
produksjon, og områder vil ikke bli beitet av melkegeiter og gjengroingen øker i
omfang.
De brukene som ikke får kontrakt må legge ned eller legge om drifta og investere på
nytt og det vil svekke økonomien dramatisk på gården.
Norske geitbønder har lagt ned en kjempejobb med sanering og investeringer på egen
gård og trenger forutsigbarhet for å gjøre den gode jobben med å produsere verdens
beste geitmelk og drive med lanskapspleie i verdensklasse til beste for forbrukere og
turistnæringen.
Overgang til kontraktproduksjon og økt sentralisering vil gi stor usikkerhet og et
umulig økonomisk regnestykke for våre produsenter.
Troms Bondelag mener at markedsordningene på geit må beholdes og at
geitenæringa må styrkes!

7.

Andre produksjoner
Grønnsaker og potet
Troms Bondelag ønsker innføring av distriktstilskudd for grønnsaker, på samme måte
som for potet, for levert vare klasse 1. Grønnsaksproduksjon i marginale strøk er minst
like utfordrende som potetproduksjon, samtidig som det er et stort underskudd av
nordnorsk produserte grønnsaker. Vi ønsker innføring av distriktstilskudd for
grønnsaker. Dette vil være et viktig bidrag til oppbygging av en volumproduksjon av
grønnsaker også i nord.
Vi ønsker videreføring av flatt arealtilskudd for frilandsgrønnsaker. I Troms jobbes det
med å bygge opp en volumproduksjon av grønnsaker. Arealtilskudd for denne type
vekster er et viktig bidrag særlig i en opptrappingsfase. For å stimulere produsenter til
å satse på større areal, er det viktig at arealtilskudd for frilandsgrønnsaker ikke
begrenses oppad mht. størrelse på areal.
Økning av distriktskrona for potet og arealtilskudd for potet og grønnsaker. Økningene
foreslås for å holde takt med generell prisstigning og for å styrke konkurransekraft om
egnete dyrkingsarealer. Distriktskrona foreslås økt med 10 øre pr kg.
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For nordnorsk potetproduksjon er det mest dramatiske forslaget i den nye meldinga å avvikle
distriktskrona, eventuelt kompensert med arealtilskudd. Distriktskrona på matpotet er et
meget viktig virkemiddel for fortsatt potetproduksjon i nord, der avlingene som følge av
klima ligger lavere enn i resten av landet (Se vedlagt figur over potetavling pr daa de siste 15
år, i utvalgte potetfylker og Nord-Norge). Avlingen i nord ligger konsekvent under resten av
landet, noe som distriktskrona kompenserer for. Uten distriktskrone frykter vi at flere
produsenter velger å avslutte sin produksjon. Distrikskrona har gitt rom for økt utskifting av
settepotet samt tiltak for å forlenge den korte vekstsesongen i nord gjennom forgroing, bruk
av plast og duk mv. Vi anser ikke økt arealtilskudd som et reelt alternativ. For det første vil
ikke arealtilskuddet bli økt tilsvarende, for det andre vil ikke økt arealtilskudd nødvendigvis
stimulere faglig god produksjon pr daa. Vi risikerer mer potetareal med mindre avling.
Bortfall av distriktskrona vil utgjøre om lag 2,5 millioner kroner ved en avling på 2000 tonn
matpoteter årlig.
Skulle distriktskrona avvikles, anser vi det også som nesten umulig å rekruttere nye
produsenter til en produksjon som krever et visst omfang av investeringer. Dette vil ha
ringvirkninger også til grønnsaksproduksjonen som det for tiden arbeides med å bygge opp i
Troms.
Troms Bondelag ønsker å beholde og øke distriktskrona på potet
Gris:
Stortingsmeldingen tar for seg lokalisering av kraftfôrbaserte produksjoner:
«Både av miljøhensyn, og for å redusere kostnadsnivået i produksjonen, mener regjeringen at
de kraftfôrbaserte produksjoner i hovedsak bør finne sin lokalisering som et resultat av
markedsbaserte rammebetingelser, og produsentenes egen ressursutnyttelse».
Slik vi tolker dette er dette et angrep mot distrikts-grisen og eggproduksjon i Troms. Distriktsgrisen er avgjørende for opprettholdelse av næringsmiddelindustrien i Troms.
En svekking av denne vil kunne føre til nedleggelse av arbeidsplasser i industrien og en
slakteristruktur som ikke er forenelig med behovet. Slakt av gris er også viktig for å holde
slakteprisen til storfè og småfè nede.
Troms Bondelag vil beholde og styrke distriktsgrisen og opprettholde kraftfôrbasert
produksjon i distriktet! For å kunne opprettholde dagens slakteristruktur er vi avhengig
av grisen i Troms. Økonomien i grisholdet er i dag tilfredsstillende og vi krever å få
beholde distriktstilskuddet på gris.
Egg:
Det foreslås i meldingen å ta bort markedsreguleringen på egg. Troms Bondelag er sterkt imot
dette. Det er vanskelig for oss å forstå at regjeringen som har matsikkerhet og landbruk over
hele landet som to av fire overordnede mål i meldingen, ønsker å fjerne en ordning som i dag
sikrer forbruker og industri tilgang til egg av beste kvalitet. Norge er på topp i verden med sin
gode kvalitet på egg.

37
Ved å innføre en kontraktproduksjon på egg, uten landbrukspolitiske målsettinger, vil dette
føre til at produksjonen sentraliseres. Ønsker vi virkelig en slik sentralisering? Det påstås i
meldinga at eggproduksjonen i dag er konsentrert. Volumproduksjonen er noe konsentrert,
men målt i antall produsenter er den ikke det. Egg er en viktig tilleggsnæring, i Troms driver
alle våre produsenter eggproduksjon i kombinasjon med sau. Et bortfall av eggproduksjonen,
vil svekke gårdens næringsgrunnlag betydelig.
Sentralisering av eggproduksjon vil være negativt for dyrehelsen og gi økt sykdomsfare.
Bortfall av markedsordninger vil føre til at man ikke vil være i stand til å opprettholde
tilførsel av norske egg til forbruker og industri gjennom året. Dette vil medføre periodevis økt
import av egg til både forbruker og industri, i tillegg vil dette gi bortfall av eggproduksjon i
distriktet. En annen utfordring er hvor vi skal importere egg fra. Ingen land har de samme
kravene til egg som Norge har på dyrevelferd, medisinbruk med mer. Vi kan ikke se at dette
bidrar til økt verdiskaping, jamfør et av hovedmålene i meldinga.
Troms Bondelag mener dette er starten på å fjerne kraftfôrbasert produksjon fra
distriktsnorge.
I Troms vil fjerning av markedsordningene på egg føre til tap av 5 eggprodusenter. 4 har
konsesjonsstørrelse, den 5. har 6500 høns. Disse 5 er plassert i følgende kommuner: Kvæfjord
2, Harstad 2 og Tromsø 1. I tillegg er det en produsent i Tromsø som leverer lokalt og fra
gård, anslagsvis 1000 – 1500 høns. Direkte sysselsetting knyttet til eggproduksjonen i Troms
er 9 stk.
Årlig produksjon av ovennevnte 6 produsenter er nærmere 700 tonn. Førstehåndsverdien er i
overkant av 10 millioner kr.
Eggproduksjonen i Nord-Norge bør styrkes!

8.

Miljø- og klimavirkemidler (bl.a RMP og SMIL)
Grøfting og nydyrking:
Grøfte- og nydyrkingstilskudd er viktig i et miljøperspektiv og fremmer god agronomi
og er viktig for økonomien til bonden.
RMP:
Troms Bondelag ønsker større regional tilpasning på disse midlene. Fortrinnsvis
ønsker ikke Troms Bondelag omfordeling av midler, men om vi må inngå
kompromisser, så er RMP midlene enn pott vi er villige til å omfordele.
Økologisk landbruk:
Troms Bondelag mener at målsettingen for økologisk landbruk bør beholdes.
Økologisk jordbruk har en viktig foregangsfunksjon og en politisk målsetting vil bidra
til økt satsing. Vi mener vi best kan øke produksjonen av økologisk grønnsaker, potet
og bær ved å øke fokus på faglig veiledning, samtidig som man gir et høyere
pristilskudd per produserte enhet.
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9.

Skatt/avgift/avskrivninger/fond
Investeringsfond
Troms bondelag ønsker å få på plass et investeringsfond for landbruk. I dag er
enkeltpersonforetak en vanlig selskapsform i landbruket. Troms Bondelag foreslår
opprettelse av et investeringsfond også for denne selskapsformen, der en i gode år kan
sette av midler til investeringer.
Vi ønsker også at regjeringen skal se på muligheten for å etablere et ungt-fond.

10.

Annet
Overvintringsskader på eng:
I Troms har vi områder der overvintringsskader forekommer hyppig. Man har blant
annet områder med gårder langs elver i indre Troms. Store, flate og lettdrevne jorder
på begge sider av elvene. Flate jorder fører dessverre lett til overvintringsskader på
eng. (Nibio). Forenklingsutvalget kom med et forslag om å ta bort
erstatningsordningen og erstatte det med et flatt tillegg på 6kr pr dekar.
For et familiebruk på 300-400daa vil dette utgjøre 6*3 el. 400=1800-2400 kr pr år. Et
år med 100% vinterskade kommer reparasjon av enga opp i over hundre tusen bare i
frø for å få en avling samme år. Med cirka 2000 kr i snitt i året vil det ta 50år før ett
års kostnad er dekt.
Den gamle ordningen med tilskudd til reparasjon av overvintringsskade på eng traff
målgruppa, der enkeltbruk blir økonomisk rammet. Den nye ordningen gir mange
bruk et lite beløp og dem som faktisk får skadene sitter igjen med store økonomiske
utgifter.
Troms Bondelag ønsker ordningen gjeninnført!

8. Organisasjonsarbeid
Godt lokallagsarbeid er vårt viktigste verktøy til fellesskap og makt!
Medlemskontigenten er Bondelagets viktigste inntektskilde, og er avgjørende for hvilke
muligheter som finnes for å løse de arbeidsoppgavene som ligger foran oss. Mange
enkeltpersoner og lokallag gjør en god jobb for å verve medlemmer, men vi blir ikke flere
når vi alltid mister noen også. Medlemsverving er ei prioritert sak i hele organisasjonen og
er tema på styremøter, i nyhetsbrev til medlemmer, på årsmøter og på ledermøtet. På
nesten alle styremøter er medlemsverving oppe som orienteringssak. Det viktigste når det
gjelder verving er å huske å spørre om dine kolleger vil være med:”Tørre å spørre”!
Et argument for å overbevise nye medlemmer må være å vise til Bondelagets
forhandlingsrett for landbruket og pådriver for politisk forståelse for matproduksjon i
Norge. Vi ønsker produksjon på gårder med ulik størrelse og aktivitet i lokalsamfunn. Det
er viktig at vi verver nye medlemmer for å øke medlemsmassen – et høyt antall
medlemmer gir større politisk tyngde og større påvirkningsmulighet.
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Regionmøter 2017
Regionmøtene ble i 2017 avholdt i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og Harstad.
Tema var ny jordbruksmelding og jordbruksforhandlinger. Andre tema som ble diskutert blant
medlemmene var melkekvoteregioner, matsikkerhet, kommunikasjon og klima.

Ledermøtet i Troms Bondelag

Ledermøtet 2017 ble avhold på Reisafjord hotell i Sørkjosen, og vi fikk besøk av Trine
Hasvang Vaag, styreleder i Nortura. I tillegg var Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges
Bondelag og Birte Usland som er styremedlem tilstede sammen med Troms Bondelag i
Nordreisa. Det var mange tema som ble diskutert i løpet av de to dagene i Nordreisa. Blant
annet ble regionaliseringa diskutert – det ble 8. juni 2017 vedtatt av Stortinget med knappest
mulig flertall at Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar 2020, på tross av stor
motstand i befolkninga. Vi avventer Stortingets behandling av et dokument-8-forslag om
oppheving av det udemokratiske vedtaket, men foreløpig ser det ikke ut til at KrF skal snu.
Vi skal altså etablere et nytt fylke og et nytt felles folkevalgt organ der ressurser og innsats må
organiseres slik at dette fremmer samfunns- og næringsmessig utvikling for hele befolkninga i
både Finnmark og Troms. Dette gjelder også for fylkesbondelagene, der man etter hvert kan
se for seg felles sekretariat. I tillegg er det viktig å utrede hvordan man skal fremme
distriktene i et årsmøte, der antall delegater fra nord vil bli redusert. Vi må komme med
løsninger som gjør at vi ikke kommer dårlig ut i et demokratisk system, der alle stemmer
vektes likt.
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Utdanningsmesse i Tromsø

I midten av oktober deltok Troms Bondelag sammen med Senja videregående skole på
utdanningsmesse i Tromsø. Her var det lagt opp til presentasjon av alle de ulike
studieretningene man finner på vgs, og Bondelaget fant det naturlig å stille sammen med
Gibostad. Vi hadde fått sponset noe materiell til standen, og lånt en del utstyr fra Felleskjøpet.
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I tillegg hadde Nortura sendt med oss godt med spekemat, og dette var veldig greit å tilby for
å skape litt interesse for naturbruksstanden. Troms Bondelag var representert ved Tone
Rubach og Asgeir Slåttnes. I tillegg hadde vi hentet inn Jørgen Juul Thomassen, tidligere elev
ved Senja og sønn av nestleder Svein Olav Thomassen, som en ressurs for å overbevise byungdommen om at dette var veien å gå.
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9. Åndre aktiviteter



Samarbeid med Gjensidige.
Som en del av samarbeidet Norges Bondelag har med Gjensidige, så gjennomfører vi
også årlige regionale samarbeidsmøter med Gjensidige.
Åpen Gård 2017

Kvæfjord Bondelag ønsket velkommen til Åpen Gård i Borkenes sentrum 30.
september: De inviterte til ulike aktiviteter som blant annet: utstilling av flere dyr som
kalver, lam, griser og høner. Natursti for barn og voksne, melkespannholding, gjetting
av potetsorter. I tillegg delte de ut smaksprøver som var sponset av Nortura.

9. Stiftelsen Troms Landbruksselskap
Styret i stiftelsen Troms Landbruksselskap har i 2017 bestått av:
Leder- Bernhardt Halvorsen, Troms BondelagStyremedlemmer- Ragnhild Elvestad, Troms
Bonde- og Småbrukarlag, frem til september 2017, etter dette Ole Anton Teigen, Troms
Bonde- og SmåbrukarlagNils Einar Samuelsen, Troms Fylkeskommune Sekretær: Unni
Hellebø Andreassen, Troms BondelagStiftelsen har hatt to styremøter og de har deltatt på et
folkemøte som de var invitert til i Lenvik kommune, i regi av bygdefolk der.
Det ble i november sendt ut et brev til gårdbrukere i Lenvik hvor det ble opplyst at Stiftelsen
ønsker å selge eiendommer i Lenvik. Det er kommet inn flere henvendelser og dette vil bli
behandlet på styremøte i 2018.
Det har ikke vært foretatt salg av eiendommer i 2017
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Medlemsstatistikk Troms Bondelag
8190101 Trondenes Bondelag
8190102 Grytøy Bondelag
8190201 Kvaløya Bondelag
8190203 Østre Ullsfjord Bondelag
8190204 Tromsøysund Bondelag
8190205 Andersdal/Ramfjord Landbruksla
8191101 Kvæfjord Bondelag
8191301 Skånland Og Gratangen Bondelag
8191701 Ibestad Bondelag
8191801 Lavangen Bondelag
8192201 Bardu Bondelag
8192301 Dyrøy Og Salangen Bondelag
8192401 Målselv Bondelag
8192403 Midt-Troms Bondelag
8193102 Gisund Bondelag
8193301 Malangen Bondelag
8193303 Selnes Bondelag
8193304 Balsfjord Bondelag
8193601 Ringvassøy Bondelag
8193801 Lyngen Bondelag
8193901 Storfjord Bondelag
8194001 Kåfjord Bondelag
8194201 Nordreisa Bondelag
8194301 Kvænangen Bondelag
8199901 Direkte Medlem Av Fylkeslaget
Sum

2014 2515 2016 2017 Endring Nye Utmeldte Derav døde Annen endring Endring
108 100 100 103
3
11
8
0
0
3,0 %
51
52
48
51
3
4
1
0
0
6,3 %
32
33
33
32
-1
3
4
0
0
-3,0 %
12
12
12
11
-1
0
1
0
0
-8,3 %
46
50
50
48
-2
3
4
0
1
-4,0 %
17
18
15
17
2
2
0
0
0
13,3 %
63
63
62
66
4
5
1
0
0
6,5 %
61
61
62
61
-1
4
5
0
0
-1,6 %
12
11
12
12
0
0
0
0
0
0,0 %
12
14
14
13
-1
0
1
0
0
-7,1 %
57
56
59
57
-2
1
3
0
0
-3,4 %
21
23
24
23
-1
1
2
0
0
-4,2 %
90
92
84
78
-6
2
8
1
0
-7,1 %
49
48
45
47
2
3
2
0
-1
4,4 %
31
31
27
28
1
1
0
0
0
3,7 %
29
25
23
21
-2
0
2
0
0
-8,7 %
14
13
14
15
1
1
1
0
-1
7,1 %
95 104 106
98
-8
7
13
0
2
-7,5 %
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0,0 %
27
28
27
30
3
3
0
0
0
11,1 %
23
17
16
17
1
2
1
0
0
6,3 %
6
24
24
23
-1
4
4
0
1
-4,2 %
55
51
46
47
1
4
3
0
0
2,2 %
11
11
11
10
-1
0
1
0
0
-9,1 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927 942 919 913
-6
61
65
1
2
-0,7 %

10. Troms Utmarkslag

Styret i Troms Utmarkslag har i 2017 bestått av:
Leder- Bernhardt Halvorsen, Troms Bondelag
Styremedlemmer- Hans Anton Salen, Mikael Kjeldsen, Odd Johan Movinkel, Torleif
Brandskogsand
Sekretær: Unni Hellebø Andreassen, Troms Bondelag
Styret har avholdt et styremøte 15.februar og årsmøte 27.april i tillegg ble det avholdt et
seminar i Lyngen 7.desember vedrørende økt turisme i utmark og grunneiers rettigheter.
Advokat Harald Pleym fra advokatfirmaet Rekve og Pleym i Tromsø holdt innlegg om
friluftsloven. Det var 22 stykker på seminaret og det ble gitt svært gode tilbakemeldinger og i
tillegg ble det fremmet et ønske om å avholde tilsvarende seminar i Målselv kommune.
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Nordnorsk
Landbruksrad

Nordnorsk Landbruksråd har til formål,
gjennom koordinering og samarbeid
mellom landbrukets organisasjoner i
landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk
sine interesser og arbeid for ei positiv
utvikling av landbruket i landsdelen. Rådet
skal spesielt ta opp relevante
næringspolitiske saker både for
primærlandbruket og landbruksindustrien i
landsdelen.
Nordnorsk Landbruksråd
Postadresse:

https://instagram.com/norgennlr/
#stoltarktiskbonde

Styringsgruppa i Nordnorsk
Landbruksråd
Leder:
Grete-Liv Olaussen (Finnmark Bondelag)
Vara:
Bernt Skarstad (Nordland Bondelag) t.o.m
årsmøtet i Nordland Bondelag – ny leder
Ståle Nordmo vara fra og med 23. mars
2017.

c/o Bondelagets servicekontor avd. Troms
Postboks 3021
9498 Harstad
Besøksadresse:

Styringsgruppemedlemmer:
Anders Johansen (Tine)
Vara: Wenche Kristiansen (Felleskjøpet)

Nesseveien 2B (Favusgården)
Org. nr: NO 9118136629
Bank: 9365.22.40338
E-post:
post@arktisklandbruk.no

Birger Bull (Troms Bonde- og
småbrukarlag)
Vara: Ola Johansen (Finnmark Bonde- og
småbrukarlag)

ajna.nystad@bondelaget.no
Hjemmeside:

Styringsgruppa har i tillegg til aktiviteter

http://arktisklandbruk.no

som er beskrevet, gjennomført 3styremøter

Sosiale media:

i løpet av året.

https://www.facebook.com/norgennlr
https://twitter.com/NorgeNNLR
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Arktisk Landbruksting

Nordnorsk Landbruksråd arrangerte Arktisk Landbruksting 7. februar 2017 på Scandic Havet
i Bodø. Her ble det presentert en del av prosjektene som har vært en del av den Arktiske
satsinga, og som har fått prosjektfinansiering gjennom midlene som ble tildelt over
jordbruksavtalen i 2013. Målet med møtet var å presentere status for Arktisk landbrukssatsing
– hvor står vi og hvor går vi?

Vi fikk også på plass en debatt med sentrale politikere og faglagslederne for en diskusjon med
Arktisk landbruk som tema. Her er sees Laila Davidsen- Høyre, Ola Hedstein - Norsk
Landbrukssamvirke, Jon Georg Dale – Landbruks- og matminister, Trygve Slagsvold Vedum
– Senterpartiet, Merete Furuberg – Norsk Bonde- og småbrukarlag og Lars Petter Bartnes –
Norges Bondelag.
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Interessen for dette arrangementet der vi presenterte mange gode ambassadører fra det Arktiske
landbruket var stor, og vi hadde nesten 100 påmeldte deltakere til landbrukstinget. Det ble
presentert flere av prosjektene som hadde fått tildelinger. De tre fylkesmennene i Nord-Norge
mottok i 2012 tilsagn på til sammen 9 millioner kroner fordelt på tre år fra Landbruks- og
matdepartementet, til satsing på Arktisk landbruk. Formålet var å bidra til utvikling og økt
utnytting av Arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruk i nordområdene. Alle
prosjektene er avsluttet og presentert på vår hjemmeside www.arktisklandbruk.no

Bernt Skarstad (daværende leder i Nordland Bondelag) ledet det Arktiske Landbrukstinget –
her under innledende prosesjon inn til møtet til trompetspill fra Linn Kristin Havmo fra Bodø.
På vårt arrangement i Bodø fikk vi presentert følgende Arktiske prosjekter:








Nye sorter for Arktisk potetproduksjon – Grundnes gård ved prosjektleder
Kristin Sørensen
Arktisk kjekjøtt – Senja videregående skole ved Hanne Storteig
Forstudie Arktisk mat – Art Nor As ved Per Clausen
Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon – Ottar ved Ulrike Naumann
Arktisk mat fra Nortura – Nortura Kjøttcompagniet ved Neelu Westvang
Arktisk Kompetanselandbruk – NIBIO ved Odd-Arild Finnes
Økt verdiskaping på mat fra Arktisk Landbruk –



Nordnorsk Landbruksråd
ved Anne-Karine Stat

Rådsmøte 2017
I henhold til vedtektene i Nordnorsk Landbruksråd ble det avholdt Rådsmøte Scandic Havet i
Bodø 08.02.17.
Det var 8 stemmeberettigede til stede. Til sammen var det 22 deltakere.
Leder Grete-Liv Olaussen åpnet møtet og presenterte deltakere og historien for arbeidet i
Nordnorsk Landbruksråd.
På grunn av flytting av Rådsmøtet fra november til februar, og at vi la frem årsmelding i
slutten av 2016, ble det ikke presenter en årsmelding på dette møtet.
Styringsgruppen hadde en muntlig gjennomgang av aktivitet i Nordnorsk Landbruksråd siden
forrige møte:
Innspill til ny landbruksmelding ble utarbeidet av en gruppe sammensatt av Rådsmøtet i
november. Arbeidsgruppa besto av Asgeir Slåttnes, Anders Johansen og Birger Bull.
Innspillet ble sendt inn til organisasjonene i landbruket, LMD og til nordnorske politikere på
Stortinget. Innspillet resulterte også i et møte med SVs Stortingskandidat fra Troms, Thorgeir
Knag Fylkesnes. Der møtte Grete-Liv Olaussen og Birger Bull.
FoU-arbeidet fortsetter, og har finansiering for videreføring i 2 år til. Det er nå ønskelig å
inkludere rådgivning og utdanning i denne gruppa, og forespørsler er videreformidlet i
denne sammenhengen. I tillegg ble sendt et innspill til Forskningsrådets nordområdestrategi,
og det utarbeides innspill til Forskningsrådets midler til jordbruk og matindustri, med frist 15.
februar. Det jobbes også for å arrangere et mindre utviklingsseminar i april.
Arktisk Landbruksting ble gjennomført 7. februar, og vi er godt fornøyd med antall besøkende
– rundt 100 personer. Alle var enige om at det ble for kort tid til debatt, og at den ble for
ensrettet mot Landbruks- og matministeren. Hvis vi skal arrangere Arktisk Landbruksting
flere ganger bør vi tilrettelegg for styremøter i organisasjonene samtidig. Vi må sørge for at
det blir en samlingsplass for landbruksfamilien i nord og en attraktiv arena for det politiske
miljø. Hvis man skal avholde en debatt er det nok hensiktsmessig å begrense antallet
politikere i panelet for å oppnå en bedre debatt. Det ble fremmet forslag om å sende ut et
evalueringsskjema til alle deltakere på tinget, slik at vi får tilbakemelding på hva som kan
gjøres bedre. For å kunne gjennomføre et slikt arrangement uten egenandeler er vi avhengig
av å få ekstern finansiering enten gjennom et spleiselag fra organisasjonene, eller gjennom
prosjektpenger. Dette tinget var en del av prosjektet «Et felles løft», og var dermed finansiert
utenom aktivitetsmidlene.
Handlingsplan 2017 – 2018
Våre aktiviteter for 2017 vil ta utgangspunkt i vår strategiplan som ble utarbeidet i 2016.
Denne innehar punktene:
 Samfunnskontakt


FoU



Rekruttering

Det var enighet i møtet om at det er viktig å fremme felles budskap fra nord på alle arenaer
fremover. Det er ønskelig at representanter deltar på felles arrangementer i forkant av valget,
og at det koordineres møter som er i regi av faglagene og samvirke. Nordnorsk Landbruksråd
kan være koordinator av slik info.
Det er viktig å få opprettet kontakt med politikere som skal sitte på Stortinget i neste periode,
og jobbe for at de skal fremme landbruket i vår landsdel. Det planlegges besøk på
industrianleggene i nord som arena for politikermøter, og vi ser for oss samarbeid mellom
organisasjonene for å få dette gjennomført.
I tillegg er det viktig at landbrukets representanter stiller opp på politiske møter som
arrangeres av andre grupper i samfunnet, for å snakke landbrukets sak. Mangelen på interesse
og kunnskap angående landbruk er stor også i distriktene, så det er viktig å skaffe seg
bestevenner i andre sektorer for å øke kunnskapen, og kjempe felles kamper.
Nordnorsk Landbruksråd skal fortsette å ha kontakt med sentrale politikere, og det er ønskelig
å ha et middagsmøte med Stortingsbenken fra nord i november. Da er valget over, og nye
representanter er på plass.
Det er enighet om å ikke arrangere Kvinnekonferanse i 2017. Det ble gjennomført en
evaluering av deltakerne på konferansen i oktober i 2017, og på bakgrunn av dette vurderes å
heller arrangere rekrutteringskonferanse/inspirasjonskonferanse/nettverkskonferanse for
begge kjønn.
Det var kommet inn 3 saker til behandling på Rådsmøtet:
- Sak angående forbud mot dyrking av myr. Brev skrevet av NLR Lofoten ble tilsluttet
og sendt sentrale styrer av faglagene.
-

Sak angående prissetting av lam i Nord-Norge. Sak sendt videre til Nortura for videre
behandling.

-

Sak angående telledato på storfè. Ulike driftsopplegg vil komme ulikt ut, og saken ble
ikke utredet videre.

Valg av representanter til styringsgruppe
Styringsgruppe med personlige vararepresentanter er valgt frem til nytt valg 2018.
Styringsgruppa 2017 består av:
Grete-Liv Olaussen - leder
(Finnmark Bondelag)
Vara: Bernt Skarstad (Nordland Bondelag) t.o.m årsmøtet i Nordland Bondelag – ny leder
Ståle Nordmo fra og med 23. mars 2017.
Styringsgruppemedlemmer:
Anders Johansen (Tine)
Vara: Wenche Kristiansen (Felleskjøpet)
Birger Bull
(Troms Bonde- og småbrukarlag)
Vara: Ola Johansen

(Finnmark Bonde- og småbrukarlag)
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Strategiske områder for Nordnorsk Landbruksråd




Samfunnskontakt
FoU
Rekruttering

Vi skal fylle disse arbeidsområdene med innhold, mål og tiltak. Nordnorsk Landbruksråd skal
sammen ha en proaktiv posisjon fremover som innebærer å skape en fremoverlent og
skapende strategi hvor medlemmene anser seg selv som en del av organisasjonen og eiere av
strategien. Hvis alle har innflytelse vil det skape høyt engasjement blant medlemmene.

Samfunnskontakt
Nordnorsk Landbruksråd skal være et verktøy for å styrke kontakten med forvaltning,
politikere og andre aktører som kan bidra til å fremme vilkårene for den nordnorske bonden.
For å sikre at Nordnorsk landbruksråd fremstår som en organisasjon for hele landsdelen og
som fremmer felles interesser skal man fokusere på de gode historiene fra det Arktiske
landbruket. Nordnorsk landbruksråd må videreformidle unikhet, verdiskaping i distriktene og
stoltheten til landbruket i nord.

FoU
Nordnorsk Landbruksråd skal ta en ledende rolle og fremme næringas interesser overfor
forvaltning, FoU-miljøer og beslutningstakere. Nordnorsk Landbruksråd skal aktivt arbeide
for å påvirke innholdet i forskningsprogrammene. Nordnorsk Landbruksråd skal være en
pådriver for å fremskaffe dokumentasjon på unike kvaliteter i det Arktiske landbruket.

Rekruttering
Nordnorsk landbruksråd skal jobbe for å få frem tillitsvalgte i fra egen landsdel. Hele
landbruksfamilien skal støtte opp om å fremme talenter og hjelpe dem opp i faglagene og
samvirkeorganisasjonene. Nordnorsk Landbruksråd skal skape arenaer for nettverksbygging
og kompetanseheving innen relevante områder. Nordnorsk Landbruksråd skal ha god oversikt
over tillitsvalgte i nord og fremme disse i sentrale verv.

Omorganisering av samarbeidsrådene
Alle Samarbeidsrådene mottok i april et brev fra Norsk Landbrukssamvirke med følgende
innhold:
I forbindelse med behandlingen av bevilgningene til det regionale arbeidet ba Norsk
Landbrukssamvirke om en grundigere gjennomgang av det regionale arbeidet i
Samarbeidsrådene. Det er gjort vurderinger av ulike elementer over litt tid. I vedlagt notat
oppsummeres status for det regionale arbeidet. Videre drøftes behov for felles regionalt
arbeid og forutsetninger for å forbedre dette.
I dette notatet noen konkrete endringer:
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-

-

-

Det er fortsatt behov for en arena of en koordinering mellom landbrukets
organisasjoner og foretak regionalt.
Regionalisering med økte regionale virkemidler og politikkutformingøker behovet for
koordinert tilstedeværelse fra landbrukets organisasjoner.
Samvirkeforetakene bør etablere et sterkere eierskap og engasjement i det felles
regionale arbeidet innenfor et omforent ambisjonsnivå.
Samarbeidsrådenes virksomhet kan angis i tre hovedarbeidsområder
o Organisasjonsarbeid
o Samfunnskontakt og næringspolitisk arbeid regionalt
o Regional næringsutvikling
Det bør settes av ressurser sentralt til koordinering og støttefunksjoner, særlig knyttet
til organisasjonsarbeid (samvirkeengasjement, rekruttering, kompetansebygging og en
arena for tillitsvalgte), men også i relevante næringspolitiske saker.
Samvirkeforetakenes totale bidrag til samarbeidsrådenes samles og tildeles
samarbeidsrådene etter en omforente saker.
Det fremmes ingen forslag til endret geografisk fordeling, men det forutsettes at en
løpende vurderer en hensiktsmessig struktur ut fra aktuelle forutsetninger.

NLs styre hadde en foreløpig drøfting i møte 3. april, og ga sin tilslutning til den overordnede
innretningen på de forslagene som er beskrevet. Notatet sendes på høring til organisasjonene
før det tas endelig stilling til fremtidig organisering og finansiering.
Nordnorsk Landbruksråd har ikke mottatt høringsbrevet, men gitt innspill til Bondelagets
kontaktperson Astrid Solberg, på at det er ønskelig med standardiserte vedtekter og
finansiering. Vi ser positivt på saken at vi får klarere instrukser og en felles plattform å jobbe
ut i fra. Vi håper dette vil styrke eierskapsfølelse og engasjement hos våre medlemmer. I
tillegg sees det meget positivt på å få en avklaring angående fremtiden – det er vanskelig å
skape engasjement når nedleggingsspøkelset alltid truer, og enkelte krefter jobber i motsatt
retning. Når det gjelder økonomi, så har vi ingen kontingent, men klarer å gjennomføre vårt
mandat i forhold til tildelingen fra Norges Bondelag. Vi søker regionale prosjektmidler ved
gjennomføring av større arrangementer, og har hittil fått gjennomslag for dette etter søknad.
Vi ser positivt på at det gjennomføres en høring slik at vi får en avklaring og en standard for
videre jobb i samarbeidsrådene.
Norges Bondelag sendte igjen følgende oppsummering etter tilbakemeldinger fra de 7
Samarbeidsrådene:

Høring - regionalt samarbeid - samarbeidsråd
Norges Bondelag viser til høringen om samarbeidsrådene i landbruket, og vil gi våre
synspunkter i det følgende. Vi har også hatt anledning til å komme med våre synspunkter
gjennom deltakelsen i arbeidsgruppa som har forberedt høringsrunden. Vi tar til etterretning
at samarbeidsavtalen om sekretariatshold er sagt opp fra Norsk Landbrukssamvirke sin side,
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og håper at vi får til en ny avtale hvor Norges Bondelag fortsetter som sekretariat for
samarbeidsrådene.
Styret i Norges Bondelag diskuterte forslagene til endringer i sitt styremøte 27. juni, og trakk
følgende hovedkonklusjon:
Norges Bondelag mener at samarbeidsrådene i landbruket er en viktig arena for samhandling
mellom landbrukssamvirkene og Norges Bondelag på regionalt nivå. Norges Bondelag mener
derfor at samarbeidsrådene bør videreføres i sin eksisterende form, men at mandatet for
samarbeidsrådenes oppgaver bør være klarere. Det er også nødvendig med en bedre
rolleavklaring mellom Bondelaget og samvirkene. Et større engasjement fra
samvirkeorganisasjonenes side vil være nødvendig for å sikre velfungerende samarbeidsråd
for framtida.
Utdypende kommentarer:
Norges Bondelag har sekretariatsansvar for de sju samarbeidsrådene i landbruket, gjennom
at våre fylkeslag i Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Agder, Akershus og Oppland
holder sekretær og legger til rette for samarbeidsrådet i regionen.
Samarbeidsrådene har endret karakter etter konserndannelsene i samvirket. De regionalt
tillitsvalgte i samvirkene har kun rådgivende funksjoner og har ikke formell
beslutningsmyndighet. Dette har ført til mindre oppmerksomhet om samarbeidsrådene fra
samvirkets side, og har gjort det mer krevende å få fattet beslutninger som forplikter
samvirkene.
Samarbeidsrådene er svært forskjellige med tanke på strategier for arbeidet, tilgang på
ressurser og antall deltakende organisasjoner. Flere av samarbeidsrådene ønsker å være et
felles politisk talerør for primærjordbruket og foredlingsindustrien, mens f. eks Rogaland ikke
ønsker å ta en politisk rolle. De to nordligste samarbeidsrådene har en svært aktiv rolle i det
regionale FoU-arbeidet, mens andre samarbeidsråd ikke har prioritert dette området.
De økonomiske rammene for samarbeidsrådene varierer. Noen samarbeidsråd har stor
tilgang på midler via regional kontingent, mens de to nordligste ikke har egen kontingent og
finansieres kun via støtten fra NL og eventuelle prosjektmidler. Alle samarbeidsrådene er
selvstendige organisasjoner med eget organisasjonsnummer. Forslaget om at all støtte fra
samvirkene skal fordeles via NL sentralt, støttes. Dette vil føre til mer likhet for de ulike
samarbeidsrådene, og mindre administrasjon for samvirkene totalt sett.

Det har over tid blitt stilt spørsmålstegn ved ressursbruk og nytteverdi av samarbeidsrådene,
og det har vært gjennomført flere evalueringer av samarbeidsrådene de seinere årene. Felles
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for evalueringene er at samarbeidsrådene anses som verdifulle møteplasser fra de regionale
leddenes side, mens det er mindre forståelse for behovet for samarbeidsrådene fra sentral
ledelse i samvirkene.

Første nyoppnevning etter nytt opplegg blir til våren.
Styret vedtok videre å fordele overgangen til ny fordelingsnøkkel for aktivitetsmidler over to
år. Vedtaket om dette ble da slik:
Aktivitetsmidlene i Landbruksrådene skal fordeles med 50% likt på de 7 landbruksrådene og 50% i
forhold til antall bønder i regionen. Som en overgangsordning fordeles midlene i 2018 med 50% vekt
på vedtatt fordelingsnøkkel, og 50% vekt på nåværende fordeling. Fordelingen på de enkelte
landbruksråd for 2018 blir da:
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Deltakelse på årsmøtet til Troms Bygdekvinnelag
Leder Grete-Liv Olaussen deltok på årsmøtet til Troms Bygdekvinnelag i Harstad 3. og 4. februar med
en orientering om Nordnorsk Landbruksråd, hva vi står for og hva som er vårt arbeidsområde.

Møte med politikere på Storsteinnes
Nordnorsk Landbruksråd inviterte aktuelle stortingskandidater til en landbrukslunsj på TINE
sitt anlegg på Storsteinnes. Landbruksnæringa ønsket gjerne å få vist frem et av våre
Samvirkeanlegg som er en viktig arbeidsplass i distriktet og som representerer en viktig del av
verdiskapingen i landbruksnæringa i området. Meieriet driver produksjon av brunost og
hvitost fra ku- og geitemelk. Anlegget mottar 28 millioner liter kumelk og 7 millioner liter
geitemelk, og produserer 2600 tonn hvitost og 2600 tonn brunost per år, og har 50 ansatte ved
anlegget.

2

Møte med valgkomitèmedlemmer
Bakgrunnen for møtet er at Nord-Norge har ikke representanter i alle sentralstyrer, og dette
må vi sørge for å få på plass. For å ikke miste ordninger som gjennom års forhandlinger over
jordbruksavtalen, er kommet på plass spesielt for landbruket i nord, må vi sørge for å være
godt representert. I tillegg er det ønskelig å rekruttere nye tillitsvalgte fra nord, og vi ønsker
komme til en enighet om hvordan vi skal komme frem til gode tiltak for rekruttering.
Deltakere i møtet kom med flere eksempler på hvorfor det er så viktig å komme frem med de
nordnorske perspektivene blant annet i jordbruksforhandlingene, der alle regioner ønsker å
kjempe for bedre vilkår for sine egne.
Gjennomgangen viser at det er sterkt behov for rekruttering i alle organisasjoner. Tidligere
har det vært en større grad av rekruttering gjennom de lokale og regionale leddene i de ulike
organisasjonene. Etter at Samvirkeorganisasjonene gikk over til å bli konserner, har en
naturlig opplæringsarena på regionalt/lokalt nivå forvitret noe, og i tillegg er det mindre
eierrepresentasjon på årsmøtene.
Det er i stor grad person- og nettverksavhengig hvor stor støtte man klarer å opparbeide seg
for å nå frem sentralt, så viktigheten av å gå på kurs i regi av landbruket må ikke
undervurderes. Det er også et moment at vi tenker gjennom nettverksbygging når det gjelder
valg av årsmøteutsendinger, dette er også en viktig arena.

Tenkeloft
Første dagen var viet myrdyrking og det var en kontroversiell forsker fra Nibio som sto på
programmet. Det har vært en del diskusjoner rundt verdien av myr som nydyrkningsområde.
NIBIO-forskerne hevder at myrdyrkingsforbudet er et meget kostnadseffektivt klimatiltak fordi
det er enkelt for myndighetene å innføre enda en regel når forvaltningsregimet allerede er på
plass. Videre hevder de samme forskerne at ulempene for bøndene er små. Det foreslåtte
myrdyrkingsforbudet gjelder all myr og vil derfor berøre mange, spesielt i Nord-Norge. Det vil
begrense utviklingsmulighetene på mange gårdsbruk og dermed redusere bondens satsingsvilje
og motivasjon. Dette temaet skapte god diskusjon i salen, men det var delte meninger om dette
var ønskelig å bruke tid på.

Første tema på medlemsmøtet var omorganiseringen i Samarbeidsrådene. Dette er beskrevet
tidligere i dokumentet. Etter dette var det tid for å diskutere rådgivningstjenestene for
landbruksnæringa. Det er omveltninger i landsdelen angående hvordan man ønsker at
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rådgivningstjenestene skal organiseres. For bonden vil det viktigste være at rådgivere er
tilgjengelig med den kompetansen som trengs når de er ønsket til gårds. Samarbeid mellom
tjenestene som finnes tilknyttet landbruket, både gjennom NLR, Landbruk Nord og
Samvirkeorganisasjonene, slik at bonden får de tjenestene som er etterspurt er det viktigste.
Tilstedeværelse er viktig og tilbudet må være godt. Det må handles i fellesskap og faglagene
må gjerne være med i prosessen. For å sikre at også den nordnorske bonden får de tjenestene
man har behov for til en overkommelig pris, er det viktig at man sikrer nordnorsk
representasjon i alle organisasjoner på alle nivå. Denne saken må Nordnorsk Landbruksråd
jobbe med videre fremover, og tas opp igjen på neste møte i samarbeidsrådet.

Samvirkeopplæring på Tana videregående skole
Nordnorsk Landbruksråd ønsket sammen med å gjennomføre en opplæring angående
Samvirke på de to videregående skolene i Troms og Finnmark – «Samvirkeskole». Der ble det
presentert hvordan Samvirke fungerer, og hvorfor alle skal med. Vi har fikk med oss TINE og
Nortura også, og opplegget ble veldig godt mottatt. Vi fikk også med oss Ulf Ballo til å
presentere et opplegg på generell Samvirkeopplæring, og så presenterte samvirkebedriftene
seg selv etter dette. Opplegget ble avsluttet med en KAHOOT!, og det ble veldig godt mottatt.

Fou-arbeid i Nordnorsk Landbruksråd

Speed-date med forskningsmiljøene
Presentasjon av avsluttet prosjektet «Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings-og
klimaforhold» ved Ievina Sturite.
Bruk av engbelgvekster er helt sentralt for nitrogen forsyning i økologisk landbruk. Kløver har
også blitt mer aktuelt ved konvensjonell drift de siste åra med større fokus på fôrkvalitet og
fôropptak og prisøkning på handelsgjødsel. I Nord-Norge, på Vestlandet og i fjellbygdene i
Sør-Norge er rødkløver og kvitkløver de mest aktuelle engbelgvekstene til fôrproduksjon. Disse
artene har stort potensial for nitrogen-fiksering og bidrar til god fôrkvalitet. Under praktiske
dyrkingsforhold blir enga påført store kjørebelastninger, spesielt ved høsting og fôrberging.
Utviklinga mot stadig tyngre traktorer og høsteutstyr gir større risiko for skader. Virkningen av
kjøring med jordpakking og fysisk slitasje på avling, N-fiksering og innhold og varighet av
kløver er dårlig belyst under ulike jord- og klimavilkår. Dårlig varighet av rødkløver i eng er
en stor begrensning der en vil ha god produksjon i enga over lang tid. Ulike teknikker for isåing
av kløver i etablert eng er prøvd med vekslende resultater. En metode som er lite prøvd i Norge,
er sjølsåing av kløver der en lar hele eller deler av enga få stå til frømodning med noen års
mellomrom slik at en kan få naturlig frøspredning og foryngelse av enga. Prøving av andre arter
med lenger levetid enn rødkløver er også aktuelt. Luserne har vist seg som en mye mer varig
plante der den får etablert seg skikkelig, men trives ikke i våt jord, og er dermed utfordrende å
få etablert på dårlig drenerte skifter når klimaet endres slik at vi vil oppleve mer nedbør.
Gjennomgang av Forskningsprogrammene som foreligger med skissefrist 3. mai 2017 ved
Marit Jørgensen.
 Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (MATFONDET - Fondet
for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over
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jordbruksavtalen) lyser ut inntil 90 millioner kroner til nye
forskerprosjekter for møte utfordringer i jordbruks- og matsektoren.
Årets hovedprioriteringer er forskning innen:
o Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser – over
hele landet. Her er fokus på bedre utnyttelse av grovfôr fra inn- og
utmark og mer bærekraftig agronomi.
o Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse. Forskningen må
bidra til å kartlegge, foredle og utnytte biomasse, både fra jordbruk,
skogbruk og marine ressurser som kan brukes som alternative
proteinkilder til kraftfôr, gjødsling og energiproduksjon i jordbruket.
o Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon.
Forskning skal styrke kunnskap om prosesser og tiltak i jordbruket som
reduserte klimagassutslipp og til bedre karbonbalanse. Det er ønskelig
med mer forskning på klimaeffekter knyttet til myrdyrking og det
ønskes livløpsanalyser og forskning på klimaavtrykk av ulike
verdikjeder.
o Teknologisk utvikling og innovasjon. Det er ønskelig med prosjekter
som skaper ny kunnskap og utvikler ny teknologi som automatiserer
ressurskrevende arbeidsoppgaver i matproduksjonen, som gir økt
produksjon og mindre belastning på miljøet.
o Mattrygghet, helse og samfunn. Prosjekter knyttet til
kostholdsrelatert helse er ønskelig.

Forskningsrådets egne midler BIONÆR
o Ramme på 120 millionerUtlysningen er delt i to delprogram/temaer:
o søknader til delprogram/tema 1: Store, tverrfaglige prosjekter
o søknader til delprogram/tema 2: Bioprodukter eller prosesser for bioprodukter

Føringer som gjelder: I bioøkonomien er råvarer og innsatsfaktorer i størst mulig grad
biologisk basert. Overgangen til bioøkonomien forutsetter klimasmart, bærekraftig, innovativ
og lønnsom primærproduksjon. For å vinne nye markedsandeler for biobaserte produkter
trenger vi å videreforedle eksisterende råvarer og skape nye produkter og prosesser.
Samspillet mellom biologi, teknologi og marked er sentralt for å få dette til.
Diskusjon
Forskningsmiljøet på Holt er klare for å levere sine skisser på ulike fagområder innen 3. mai.
Næringsrepresentantene som var tilstede var klare på at vi må fortsatt prioritere agronomiske
prosjekter, som får utprøving i nord der hvor forholdene er mest utfordrende, landet sett under
ett. Spesielt er arrondering og drenering, eller mangelen på dette utfordrende. Det er ønskelig
med mer kunnskap på kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene gården rår over, for best
mulig økonomisk resultat.
Nordnorske bønder som driver Arktisk landbruk har noen aspekter i sin produksjon som på et
eller annet vis bør kunne utnyttes bedre. Det finnes ikke så mye dokumentasjon på at
nordnorske produkter er mye sunnere, men vi har renere luft, mindre press på utmarksarealer,
ekstensiv drift på mye innmark med lite bruk av plantevernmidler, og lite sykdomspress. Det
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er derfor ønskelig fra næringas side å få til noe som kan gjøre noe før prisen på produktene til
den nordnorske bonden. Finnes det noen helsemessige fordeler som kan utnyttes, og kan det
gjøres mer for å finne dette på for eksempel geitmelk, som har rykte på seg som helsedrikk.
Kanskje kan man finne noen interessante innholdsstoffer som gjør at man kan finne
alternative bruksområder? Det har tidligere vist seg at det er vanskelig å kombinere gode
helsegeiter med gode ostegeiter, men i disse overproduksjonstider er det kanskje en mulighet
å avle to linjer.
Ny kunnskap om plantemateriale som gir bedre og mer grovfôr er alltid på agendaen. Her er
det mange behov som ønskes dekket. Det har lenge vært stort fokus på timoteien, og her er det
nå igangsatt forsøk som utreder gamle sorter som er ønsket tilbake. Andre ønsker arter som er
robuste mot gåsebeiting eller raigras som leverer flere sesonger. Det er også kommet et økt
fokus på utprøving av byggdyrking i nord. Dette er et behov som forskningsinstitusjonene
ønsker å teste, og det er flere prosjekter i gang allerede.
Noe som også går igjen i når næringa møter forskninga, er mangelen på formidling av utprøvd
kunnskap. Når resultater fra ferdige prosjekter er klare til å benyttes, skjer det mange ganger
at kunnskapen blir værende i publiseringsrapporter, og ingen forteller bonden om den nye
kunnskapen. Dette er ønskelig å få til en endring på, og vi ønsker gjerne å få utnyttet
rådgiverapparatet i større grad for formidling av denne kunnskapen. Denne oppgaven tenker
vi å ta på alvor gjennom et prosjekt i Nordnorsk Landbruksråd kalt «Et Arktisk
kompetanselandbruk».
Når det gjelder bær- og grøntsektoren er fokuset rettet mot å få formidlet allerede opparbeidet
kunnskap for å utvide produsentmiljøene. Det er ønskelig med ressurser til generelt
informasjonsarbeid, formidlings- og rekrutteringsvirksomhet. Dette ser vi som en prioritering
i vårt prosjekt «Et Arktisk kompetanselandbruk», og det kan være greit å søke et samarbeid
om formidling av kunnskap på dette fagområdet. I følge NLR har det vært en rivende
utvikling internasjonalt og i de tradisjonelle bærmiljøene i Norge. Men vår landsdel har de
siste 20 - 30 årene sakket akterut og det er derfor nødvendig med et langsiktig arbeid på flere
områder for å skape interesse og fagmiljøer som kan utvikle bærnæringa også i nord.
Samarbeidet med NIBIO
Vi har hatt to møter i FoU-gruppa dette året, og ressursene har vært prioritert i forhold til å få
på plass ny finansiering av programmet gjennom prosjektet «Et arktisk kompetanselandbruk».
Prosjekt «Et arktisk kompetanselandbruk» skal ta et helhetlig grep om kompetanseutfordringen i det arktiske landbruket. Dette gjøres ved å ta alle landbruksaktørene med på et
koordinert og samlet kompetanseløft, og ved å fokusere på hele kjeden fra kunnskapsbestilling til anvendelse av ny kunnskap («kompetansekjeden»). Prosjektet skal bygge på
landbrukskompetansen som finnes i landsdelen. Aktørene gjør allerede mye for å heve
kompetansen, men dette kan ytterligere forbedres med en mer helhetlig innsats. Dette vil øke
effektiviteten, øke muligheten for finansiering (nasjonale midler) og øke treffsikkerheten i
kompetansearbeidet. Det er også nødvendig å se hele landsdelen under ett for å kunne
koordinere innsats og gi like utviklingsmuligheter.
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Nordnorsk Landbruksråd støtter følgende prosjekter som er i gang:
Dette prosjektet har en tidsramme på 2016 – 2020 og presenteres slik:
Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv
Høgre arealproduktivitet, betre utnytting av innsatsfaktorane og lavere kostnader med
fornying av eng er grunnlag for økt verdiskaping i grovfôrproduksjonen. Målet med prosjektet
er å øke avlingsmengda og forbetre fôrkvaliteten i langvarig eng på en miljømessig og
kostnadseffektiv måte.
Fullstendig fornying av eng med pløying er en stor kostnadspost i grovfôrproduksjonen.
Avgrensa vekstsesong og vanskelige jordforhold kan også sette grenser for å pløye enga.
Betydelige arealer i Norge har derfor eng eldre enn 10 år, og et avlingsnivå som ofte er lavere
enn ønskelig, samtidig som det er et mål å øke arealproduktiviteten. Vi mangler kunnskap om
hvordan en med forenklet jordarbeiding ved fornying av langvarig eng kan oppnå økte
engavlinger med god fôrkvalitet over tid, og hvordan ulike metoder for engfornying virker inn
på karbonbinding i jord.
Forsøk av ulike fornyingsmetoder på eng
Langvarige forsøksfelt i eng som har vært i drift i over 40 år (NIBIO-avdelingen Særheim,
Rogaland og Fureneset, Sogn og Fjordane) vil danne grunnlaget for nye forsøk der målet er
økte engavlingar med god fôrkvalitet, lave produksjonskostnader og minst mulig miljø- og
klimapåvirkninger.Forenklet jordarbeiding (rotorharv og direktesåing med og uten lufting) vil
bli sammenlignet med tradisjonell pløying som fornyingsmetode for eng. Ulike arter og sorter
av engvekster og ulike metoder for ugrasbekjempelse vil bli testet. Utnyttingsgraden av
næringsstoffer fra husdyrgjødsel og handelsgjødsel i eng med ulik alder, og interaksjon
mellom næringsopptak og kalking, vil bli undersøkt. Prosjektet vil også legge vekt på å få
fram kostnadene ved forskjellige fornyingsstrategier og optimalt tidspunkt for fornying.
Organisk materiale og karboninnhold
Varig grasmark kan inneholde store mengder karbon og anses som potensielt lager for
atmosfærisk karbon. I Norge og Skandinavia er innholdet av organisk materiale i jord ofte
høyere enn i andre deler av Europa, på grunn av kaldt klima og en dominans av
husdyrproduksjon. Prosjektet fokuserer på hvordan organisk materiale og karboninnholdet i
varig eng blir påvirket av dyrkningspraksis og klima. Mer detaljerte studier om karbon vil bli
sett på i et supplerende prosjekt.
Samarbeidspartnere
Rothamsted Research North Wyke, Norsk landbruksrådgivning, Research station Agroscope
Reckenholz-Tänikon ART, Yara Norge AS, Framzefoss MineralsS AS, Fylkesmannen i Sogn
og Fjordane, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i
Hordaland, Fylkesmannen i Nordland, Graminor AS, Rogaland Fylkeskommune, Hordaland
Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune,
Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, Strand
Unikorn As, Felleskjøpet Agri SA, Underhaug AS, Nordnorsk landbruksråd, Kverneland
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Group Operations Norway AS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Hor,
Felleskjøpet Rogaland Agder SA
I grovfôrprosjektet er vi ikke som samarbeidspartner, da vi ikke har støttet dette økonomisk.
Men i og med at dette var et prosjekt som var sterkt ønsket fra næringa, blir vi invitert inn på
møter for orientering om fremgang i prosjektet.
Representant fra Nordnorsk Landbruksråd var innkalt til oppstartsmøte for prosjektet i
september, der målet med møtet var å konkretisere og bli enige om mål og innhold i
prosjektet.
Prosjektet har i alt 5 arbeidspakker og det er starta opp aktivitet i alle. Marit Jørgensen er
ansvarlig for arbeidet i Nord-Norge, og har fleire prøvefelt i landsdelen.
Dette prosjektet har en tidsramme på 2016 – 2019 og presenteres slik:
Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon
Prosjektet skal utvikle og setje saman kunnskap om korleis ein kan auke utbyttet og
kostnadseffektiviteten i norsk
grovfôrproduksjon.
Drøvtyggarproduksjonane er ein hjørnestein i norsk bioøkonomi og landbruk. Deira
legitimitet og lønnsemd er utfordra av høge og stadig stigande grovfôrkostnader. Prisen per
fôreining grovfôr er på mange bruk høgare enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i
maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjer ein stor del av kostnadene. For å snu denne
trenden, trengst kunnskap om korleis ein kan auke utbyttet og redusere kostnader, og ikkje
minst korleis tiltak med dette som mål skal vegast opp mot kvarandre når det er aktuelt.
Analysar av kostnadseffektiv grovfôrproduksjon
I "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon" vil prosjektdeltakarane lage ein plattform for
heilskapelege analysar og avvegingar. Dei vil bruke ein irsk kostnads-/avlings-modell som
utgangspunkt og detaljere ulike norske produksjonsliner med avlingsdata, innsatsfaktorar og
teknisk utstyr. I tillegg vil dei utnytte modellen "Grovfôrøkonomi" som er utvikla av Norsk
Landbruksrådgiving (NLR) og TINE rådgiving. Verdien på fôret som blir produsert med ulike
liner og strategiar og på ulike naturgrunnlag vil også bli vurdert. Dette ut frå estimert respons
hos ulike dyregrupper i fôrvurderingssystema til TINE og NORTURA.
Utvikling av agronomiske tiltak og teknologi
Prosjektet vil også sjå på om ein kan utvikle agronomiske tiltak og teknologi som kan auke
utbyttet og minke svinnet i grovfôrproduksjonen. Her inngår både eksperimentelt arbeid og
samanstilling av eksisterande data. Aktiviteten skal vere godt integrert og avstemt med dei
overordna analysane.
Moglegheiter for å auke grovfôravlingane og minke svinn
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Prosjektdeltakarane trur at ein med nye måtar og teknologi for vedlikehaldssåing og fornying
av enga, og med meir målretta og lokalt tilpassa artsblandingar og vekstfølgjer kan auke
grovfôravlingane og kvaliteten på dei. Dei trur også at det ligg eit stort potensial for å minke
svinn og auke nettoavlingar gjennom betre konserveringsmåtar, spesielt for ensilering i
plansilo.
Samarbeid
Agromiljø AS, Felleskjøper forutvikling AS, Felleskjøpet Agri SA, Norske felleskjøp SA,
Nortura SA, YARA Norge AS, Strand Unikorn AS, TINE SA, Rogaland Fylkeskommune,
Addocon Nordic AS, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Animalia, Fiskå Møklle AS, Norges
miljø og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norsk
landbruksrådgivning, Teagasc - Agriculture and Food Development Authori

Våre egne prosjekter:
Prosjektet ”Et felles løft”
Nordnorsk Landbruksråd har gjennom flere år arbeidet strategisk for et løft for landbruket i
nord, og vi fikk et tilsagn på 430 000 fra potten med midler til arktisk landbruk. Det jobbes
videre med dette prosjektet og påfyll på nettsiden er en del av jobben i Nordnorsk
Landbruksråd. Vi mener fortsatt at design og omdømme er viktig for å fremme det Arktiske
landbruket på en god måte. En del av prosjektet er å utvikle effekter for å fremme det
Arktiske Landbruket, og tidligere har vi fått produsert termokopper, nøkkelbånd, og
headneckers. I 2016 fikk vi laget en roll-up og visittkort i forkant av deltakelse på CACkonferansen på Island. Der skulle nettside og Nordnorsk Landbruksråd presenteres både på
posterstand og ved et innlegg holdt av leder Grete-Liv Olaussen og Anne-Karine Statle. For å
vise frem det fantastiske landbruket i nord, fikk vi derfor laget disse produktene.
Vi må gjennom enkle grep fortelle hva som er unikt med nordnorsk landbruksdrift, og sørge
for å skape ny entusiasme og et ønske om å satse på utvikling av høykvalitetsvare. Dette
ønsker vi skal skje gjennom promotering av næringa på www.arktisklandbruk.no, via
Facebooksiden vår og ved å bruke emneknaggen #stoltarktiskbonde på sosiale medier.
Hvis dette skal være næringas kanal er vi avhengige av at de tillitsvalgte bruker mulighetene
godt og promoterer videre til gode kollegaer.
I samarbeids med Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nordland, Troms og Finnmark har vi
hatt en artikkelserie i 2016 der alle prosjekter som har fått tildelt «Arktiske midler» ble
presentert.
Prosjektet «Et felles løft» er nå avsluttet og oppgjør utbetalt.
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” Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk ”
Prosjektet som startet i november i 2014 og er et treårig prosjekt, men er ikke avsluttet ennå.
Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping for den nordnorske bonden, gjennom å utvikle en
merkeordning som skal gi et fortinn i markedet.
«Stolt arktisk bonde» er uttrykket som er brukt for å skape en positiv identitet rundt den
nordnorske bonden.
Prosjektet er nå i en avsluttende fase, og styringsgruppa bestående av Kåre Holand (leder),
Anne May Olli, Odd-Arild Finnes, Per Clausen og Siri Stabbforsmo, med sine vara Jan-Vidar
Olsen, Bjørn Mathisen, Frode Vik og Grete-Liv Olaussen er nå ferdig med sitt arbeid. Nå
videreføres arbeidet videre til et interimstyre.
Ønsker du kontakt med prosjektleder for å få vite mer om prosjektet, holde innlegg eller bidra
til prosjektet tar du kontakt med Anne Karine Statle, anne.statle@lofotenmat.no /97127462.
Mandat for interimstyret:
Interimstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet, samt
gjennomføre stiftelse av selskapet. Interimstyret skal utarbeide en forretningsplan for det nye
selskapet.
Nordnorsk Landbruksråd ved Styringsgruppen styrer prosjektet «Økt verdiskaping på mat fra
arktisk landbruk». Status fra Interimstyret refereres til Styringsgruppen.
Styringsgruppen har beredd selskapsdannelse og i sluttfasen er det satt av midler til bruk for
Interimstyret. Prosjektleder kan benyttes av Interimstyret innenfor disse midlene.
Interimstyret vurderer selv behovet for å innhente annen bistand i sitt arbeid.
Interimstyret avvikles så snart styret for en nordnorsk merkeordning er valgt.
-------------------------------------Overordnet mål, ambisjon, visjon, arbeidsområder:
-

Definere formål
Definere arbeidsområder
Utarbeide mål for selskapet
Definere ambisjonsnivå
Definere v

