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Tilsagn om inntil kr 200 000 i tilskudd til utvikling av arktisk landbruk 
gjennom prosjektet Et arktisk kompetanselandbruk - helhetlige grep for å 
møte kompetanseutfordringen

Vi viser til e-post av 14.04.2014 med søknad om tilskudd til prosjektet Et arktisk 
kompetanselandbruk - helhetlige grep for å møte kompetanseutfordringen.

Søknaden er behandlet av styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk
(styret) etter føringer lagt i fullmaktsbrev 2014 til Fylkesmannen fra LMD, tildelingsbrev av 
12.11.2012 fra LMD, forvaltningsloven, reglement for økonomistyring i Staten og kriterier 
for prioritering av søknader fastsatt av styret.

Målet for satsingen er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som 
konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene, og er en oppfølging av Meld. St. 9 (2011-
2012) «Velkommen til bords». Her understrekes det at arktisk landbruk produserer råvarer av 
unike kvaliteter, som utgjør et potensial, ikke bare for landbruks- og matproduksjon, men 
også for utvikling av andre varer og tjenester innen for eksempel mat- og reiselivsområdet. 

Vedtak
Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk har på møte 27.06.2014, fattet 
vedtak om å innvilge Nordnorsk landbruksråd inntil kr 200 000 i tilskudd til prosjekt Et 
arktisk kompetanselandbruk - helhetlige grep for å møte kompetanseutfordringen.
som inntil 75 % finansiering av totalkostnaden, til arbeid med tiltak a Informasjon til 
beslutningstakere og tiltak b Utviklingsverksted. Søker bes sende en revidert søknad og 
finansieringsplan innen 1. september 2014. 

Midlene tenkes brukt til å gjennomføre et utviklingsverksted som danner grunnlaget for en 
analyse av hvilke prosjekter det er som går igjennom i dagens finansieringssystem (hvilke 
prosjekter har gått igjennom i de siste 3-4 år?) Dekker det behovet for det arktiske 
landbruket? Dette bør så tas opp med beslutningstakerne. 

Vedtak i saken er fattet av Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk. 
Styret består at de tre landbruksdirektørene i Nordland, Troms og Finnmark, en representant 
fra Sametinget, en representant fra de nordnorske fylkeslagene i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, en representant fra de nordnorske fylkeslagene i Norges Bondelag, en 
representant fra Norske Reindriftssamers Landsforbund og en representant fra Nordland 
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fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har hatt saksbehandlingen av alle sakene ved denne 
søknadsomgangen.

Søknaden inngår som en del av søknadsomgangen for midler til Arktisk landbruk for 2014 
med søknadsfrist 16.04.2014. I denne omgangen har det vært en tilgjengelig ramme til 
fordeling på ca. kr 6,25 mill. Samlet søknadsomfang var på 32 søknader og vel kr 22,9 mill., 
så det har vært nødvendig å foreta en streng prioritering blant de mottatte søknadene. 

Om prosjektet
Det søkes om midler til et 3-årig prosjekt for å koordinere og styrke kompetansen i 
forskning/forskningsutvikling, utdanning, rådgiving og internasjonalt samarbeid. Noe av 
utgangspunktet er at FoU-programmet for arktisk landbruk og naturbruk har oppnådd 
dårligere resultater de siste åra. Det pekes også på at flere naturbruksskoler trues med kutt og 
nedlegginger og behovet for å styrke veiledningstjenestens kompetanse og virksomhet. Det 
vektlegges også behovet for samarbeid og nettverk mot internasjonale miljø og fora.

Hovedmålet for prosjektet er helhetlig og koordinert innsats på FoU og kompetanse for å øke 
inntekter og verdiskaping i det arktiske landbruk. Næringa skal framstå med høg kompetanse 
og dermed også styrke egen anseelse og omdømme i markedet.

Planlagte tiltak
a. Informasjon til beslutningstakere
Beslutningstakere kjenner for lite til utfordringer og muligheter i det arktiske landbruket. 
Beslutningstakere er først og fremst Forskningsrådet, SLF, styret for FFL/JA og 
fylkeskommunene. To møter med hver pr år i prosjektperioden.

b. Utviklingsverksted
Et årlig verksted om høsten som diskuterer kompetanseutfordringene i det arktiske 
landbruket. Videreutvikling/videreføring av Hurtigruteseminarene. 

c. Utrednings-/konkretiseringsgrupper
Konkretisering av ideer fra utviklingsverkstedene som grunnlag for prosjektbeskrivelser. 
Gruppene kommuniserer elektronisk, med muligheter for samlinger.

d. Ressursgrupper innen utdanning og rådgiving
To grupper som skal følge opp prosjektets mål og strategi for utdanning og rådgiving. Møter 
med skoler, fylkeskommuner, NLR og TINE. Felles fagseminar hvor samordningstiltak 
implementeres og faglige nettverk styrkes.

e. Internasjonalt arbeid
Holde seg oppdater på aktiviteter og samarbeidsmuligheter gjennom internasjonale fora som 
Arktisk Råd, Circumpolar Agricultural Association, Barentssekretariatet og Nordisk Råd. To 
stk deltar på CAC på Island i 2016.

f. Konkrete prosjekt
Innen gjeldende frister, forberede søknader innen grønnsakdyrking, agronomi (drenering), sau 
og utnyttelse av dyrka jord.
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Vurdering
Prosjektet ansees for å være i tråd med kriteriene for tildeling av midler til utvikling av arktisk 
landbruk. Satsing på kompetanse er viktig for utviklingen av det arktiske landbruket. Det er 
rimelig å bruke noe arktiske midler på dette, men det ansees ikke som behov for omfattende 
prosjektorganisering for gjennomføringen. 

Gjennom Nordnorsk Landbruksråd har det vært en viss suksess med å få fram 
forskningsprosjekter med nordnorske problemstillinger. Denne suksessen har fortapt seg de 
siste åra. Det er behov for å revitalisere og fornye disse prosessene. Det gis derfor finansiering 
til arbeid med å informere beslutningstakere og fornye/revitalisere prosesser som kan bidra til 
økte forsknings- og utviklingsmidler til det arktiske landbruket.

Klageadgang
Tilskuddet er redusert i forhold til søknad og vedtaket kan derfor påklages, jf. 
forvaltningslovens kapittel VI. En eventuell klage på vedtak og/eller vilkår stiles til Statens 
landbruksforvaltning og sendes Fylkesmannen i Troms innen tre uker at dette vedtaket er 
mottatt. Se vedlagte informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg
underdirektør

Aase Berg
rådgiver
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