Møte i Nordnorsk Landbruksråd
Scandic Grand Tromsø kl.1000
Tilstede: Astrid Tove Olsen, Svein Slåtsveen, Grete-Liv Olaussen, Anders Johansen
Referent: Ajna Nystad
Orientering fra de ulike organisasjonene:
 TINE:
o Fettunderskudd kommer, og det vil bli produsert en del pulver, som igjen er
kostbart. Uforutsigbar situasjon etter tørkesommeren. Noen vil kanskje slakte
ned, men avventer situasjonen til over telledato. Store utfordringer i forhold
til å holde andelene i markedet, den norske forbrukeren er ikke spesielt
trofast. En del store utfordringer som konsernet står foran.
o Gode nyheter angående utbygging på Storsteinnes, der skal det investeres
180 millioner nå fremover.
 Nortura:
o Stor overproduksjon etter sommerens tørke. Pelsdyrfôrsaken er kinkig for
Nortura, i og med at man må bruke det ferskeste kjøttet til dyrefôr. Men det
selges ut en del av lageret slik at i 2019 vil det se bedre ut i forhold til mengden på
fryselager.
o Det jobbes for å utnytte kapasiteten i Målselv bedre, da det kjøres mye sørover
for foredling.
 NBS:
 Ny politisk plattform under utarbeidelse sentralt. Og alle fylkeslag jobber med
sine innspill.
 Margrethe Wikran starter opp som fylkessekretær for Nordland, og vil da
inneha sekretærfunksjonen i alle 3 fylkene i Nord-Norge.


Bondelaget:
o Gjødselvareforskriften vil gi utfordringer spesielt i Nord-Norge. Tørkesommeren
rammet hardt og det har vært jobbet mye med dette i organisasjonen.

Sak 1: Ny dato for valgkomitèmøte
o Vi prøver med nytt møte i Bodø 31. oktober
Nordnorske medlemmer i sentrale valgkomiteer 2018/2019:








Nortura: Berit Hundåla
TINE: Bodil Mannsverk og Knut Johnny Enoksen
Felleskjøpet: Helge Nilsen
Landkreditt: Egil Norheim
Norske Landbrukstjenester: Kåre Holand
Norges Bondelag: Pål Ove Wika
Norsk Bonde- og småbrukarlag: Rakel Nystabakk




Gartnerhallen – ingen rep.
Norsk Landbruksrådgivning – ingen rep.

Vedtak: Ny innkalling sendes til alle medlemmer i sentrale valgkomiteer.

Sak 2: Næringslivskonferanser
Det er viktig å få innpass på konferanser der det ikke bare er landbruksfolk til stede, det
er stor verdiskaping i næringa, og dette bør formidles ut til samfunnet i mye større grad.
Vi er kjent med at tidligere styremedlem i Finnmark Bondelag, og innovativ bonde;
Vegard Hykkerud skal være innleder på Finnmarkskonferansen LINK. Vi prøver å ha en
representant fra Nordnorsk Landbruksråd til stede.
Anders Johansen, som er konsernstyremedlem i TINE og en del av AU i Nordnorsk
Landbruksråd skal delta som innleder på Nordlandskonferansen. MER INFO??
Fra Programmet:




FINNMARKSKONFERANSEN/LINK: VEGARD HYKKERUD: Flere og flere bønder lar
roboter ta seg av melkinga, og Finnmark topper statistikken for den nye teknologien.
Vegard fra Heimdal Gård er en av bøndende som har investert i ny teknologi for å
gjøre hverdagen som bonde enda enklere og mer forutsigbar, samt letter det fysiske
arbeidet for bonden. På LINK får vi høre om den teknologiske utviklingen i landbruket
og hvilke muligheter som ligger i fremtiden for denne tradisjonsrike næringen.
Hvordan kan andre lære av måten bøndene har tatt i bruk ny teknologi på.
HELGELANDSKONFERANSEN 2018: ANDERS JOHANSEN: Helgelandskonferansen skulle
vært avviklet i oktober 2018. Har mottatt beskjed om at årets konferanse er avlyst.
Dette er en næringslivskonferanse som arrangeres av regionrådene på Helgeland.
Dette er kommunenes arena for å komme i kontakt med næringslivet

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 3: Utviklingsverksted på Tjøtta 22. og 23. oktober

Nordnorsk Landbruksråd er medarrangør og ønsker å formidle dette ut i egne
organisasjoner. Det er ønskelig at representanter fra Arbeidsutvalget er til stede på
arrangementet. Invitasjon sendes ut til alle organisasjoner når programmet er fastsatt.
Vedtak:
Vi setter av midler til reisestipend til studenter og bønder som ønsker å delta. Ramme på
30 000. Innvilges etter søknad.
Sak 4: Rekrutteringskonferanse
Beskrivelse

Arktisk rekrutteringskonferanse vil bli en videreføring/videreutvikling av tidligere
gjennomførte konferanser som «Arktisk Landbruksting» og «Kvinnekonferanse». Det var
ønskelig fra den mannlige delen av landbruket å delta på «Kvinnekonferansen» og det er
derfor ønskelig å åpne for begge kjønn, og dreie fokuset mot de som er nye i næringa.
Eksakte tema er ikke fastsatt, men det skal være både faglige og politiske foredrag, samt et
opplegg for skolering av nye tillitsvalgte.
Det er ønskelig å benytte rutinerte samvirke/faglagsledere som innledere for å inspirere og
inkludere nye tillitsvalgte. Fagdelen skal ha forelesere fra «øverste hylle». Og politisk er det
ønskelig med profilerte politikere.
I tillegg skal konferansen legge til rette for nettverksbygging og sosialt fellesskap for
deltakerne, ved blant annet å ha gode pauser og en hyggelig middag.
Nordnorsk Landbruksråd sender en henvendelse til administrasjonene i Samvirke og faglag
for å øke rekrutteringen til Bil Med-kursene. I tillegg jobber vi videre med vår egen.
Skal vi ha gode folk til stede i alle styrer, må Nord-Norge rekruttere gode folk slik at
valgkomiteene velger disse. For å få gjennomslag i saker som er viktige for nordnorske
bønder, må man ha representanter som støtter de samme sakene.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Nordnorsk Landbruksråd gjør en innsats for å skaffe deltakere til
rekrutteringskonferansen i Alta, og vi gir klarsignal til prosjektleder om å starte arbeidet med
konferansen. Det er ønskelig å arrangere konferansen i Alta i uke 49, med fokus på det å
være tillitsvalgt. Det er ønskelig med noen unge, inspirerende mennesker fra sentrale styrer
som kan stå i programmet. Prosjektleder sammen med arbeidsutvalg jobber videre med
programmet.

Sak 5: Sekretærmøte for de regionale landbruksrådene
Sekretæren i alle de 7 samarbeidsrådene er innkalt til et møte på Landbrukets hus 12.
september. Agenda for møte er følgende:
 Status og erfaringsutveksling
 Hva skjer i de ulike regionene? Hvordan tenker en framover?
 Praktiske avklaringer
 Årshjul, oppnevning,
 Sekretariatsoppgaven
 Økonomi, bilagshåndtering, regnskap
 Finansiering 2019
 Felles brevmal – logo?
 Annet; (Ber om tilbakemelding på saker dere ønsker å få drøftet)
 Samling for landbruksrådenes arbeidsutvalg i januar, orientering - diskusjon
 Hva kan NL og organisasjonene bidra med framover?

Landbrukspod fra regionene

Oppdatert ringvirkningsanalyse – regional bruk mot valg 2019
Vedtak:
Dere får en orientering fra møtet i ettertid. Tar med innspillet om at vi ønsker å være med på
en produksjon av Landbrukspodden. Dette kan være viktig i rekrutteringsøyemed, å være
representert på nye plattformer der man kan finne treffpunkt med nye grupper i samfunnet.
Sak 6: Hurtigruteseminaret:
Arrangeres 19. og 20. november i Harstad/Tromsø. Tema er ny teknologi i landbruket, og
Nordnorsk Landbruksråd spiller inn Vegard Hykkerud som forslag på innledere. Tar kontakt
med NIBIO angående saken.
Vedtak:
Det er ønskelig med et utvidet møte for arbeidsutvalget i Tromsø etter seminaret.
Sekretærfunksjon avklares med org.sjef i Finnmark Bondelag

Sak 7: Samvirkedag på videregående skoler
Nordnorsk Landbruksråd har arrangert 2 Samvirkedager i forrige sesong, og ønsker å
fortsette med dette. Vi tar kontakt med de ulike skolene i alle 3 fylker, og satser på å
gjennomføre dette på nytt.
Vedtak:
Forespørsler til Samvirke angående tillitsvalgte som kan stille på dette gjøres snarest, samt
kontakt med skolene når det kan passe for dem.
Sak 8: Hålogalandssamlinga
Nordnorsk Landbruksråd ønsker å ha fokus på markedsordningene i programmet. Temaet er
«Gammel kunnskap med ny styring». Generasjonsskifte er absolutt et ønske å ha på
programmet. Bygdenæringer er også viktig å ha fokus på, da dette er viktig for økonomien
på mange gårdsbruk. Samvirke og utfordringer med vareflyten ut i butikk. Mange reagerer
på manglende norske produkter i sin lokale butikk – hvorfor?
Vedtak:
Sekretariat gir innspill til arrangementskomiteen hva vi ønsker inn i programmet.

Sak 9: CAC Rovaniemi
Den “10th Circumpolar Agriculture Conference” skal arrangeres 13 - 15 March 2019, Arctic
Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.
Temaet for konferansen denne gangen er :
New thinking about local agriculture in the circumpolar Arctic – Best practices, innovations
and perspectives
Bakteppe for innsending av abstract er:
The conference is the tenth in line of international conferences organized within the
framework of CAA (Circumpolar Agriculture Association), aimed at people involved in
northern agriculture such as researchers, practitioners, administrators, managers, policymakers and students. The conference will address a bottom-up approach and new thinking
of local agriculture, food production and rural development in the northern areas. The goal
is to open up and discuss versatile meanings of circumpolar agriculture and call for new
thinking to address its topical challenges and opportunities. In accordance with the theme of
Finland’s Chairmanship period of the Arctic Council, UN Sustainable Development Goals will
be highlighted in the program. The sessions will examine among others best practices and
resilient solutions in the utilization of animal and plant resources, local breeds, reindeer
herding, small-scale farming and non-timber forest products. The conference will address
the high quality of arctic foods, their local profitability and business opportunities. The
importance of food security and sustainability in different regions and countries will also be
discussed.
The conference is hosted by the Arctic Centre, University of Lapland together with the
Natural Resources Institute Finland; other co-organisers are ProAgria Lapland, Lapland
University of Applied Sciences, Regional Council of Lapland, Reindeer Herders’ Association
and Metsähallitus.
Vedtak: Nordnorsk Landbruksråd ønsker å sende inn et abstract, for å prøve å bli en del av
programmet. Vi spør Birger Bull og Sigridur Dalmannsdottir om de kan utarbeide et abstract
sammen for innsending innen 17. september. Nordnorsk Landbruksråd dekker
reisekostnader og daggodtgjørelse fullt ut for Birger Bulls eventuelle deltakelse.
Sak 10: Politikermøter

Møte med Stortingsbenken fra Nord-Norge har vært gjennomført alle år, men med
varierende tema og oppslutning. Siste år var det nytt opplegg som ble styrt fra Stortingets
representanter. Da ble det mye kortere tid til hver og mange organisasjoner på samme dag.
Nordnorsk Landbruksråd fikk omtrent en halvtime til rådighet, til presentasjon og diskusjon.
Landbruket er mer aktuelt enn noen gang, med fokus på beredskap etter den sesongen som
har vært i år.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd inviterer til møte og middag på Grand Hotel med orientering fra
Arktisk Landbruk. Ønsket tidspunkt for møte er 23. januar.
Sak 11: FoU

1. Søknad om økonomisk støtte til prosjektet:
Alternative dreneringsmåtar på oppdyrka myr for betre agronomi og redusert klimagassutslepp
med NIBIO i ledelsen.
Vi har tidligere innvilget penger til dette prosjektet, men da gikk ikkje søknaden inn og midlene er
ubrukt.
Vedtak: Det innvilges inntil 30 000 i 4 år for å støtte prosjektet.
2. Søknad om innsats i et prosjekt som skal utvikle et BIONÆR-prosjekt med tema utnytting av
bjørk som ressurs. Effekten av tynnbarken fra bjørk i fôr/kraftfôr på parasitter (i stedet for bruk
av ormekur/snyltebehandling).
Vedtak: Nordnorsk Landbruksråd anbefaler at en av våre tillitsvalgte deltar i en prosjektgruppe og
sender forespørsel til Felleskjøpet om deltakelse.

3. Et Arktisk kompetanseløft skal være ferdig rapportert innen april 2019.
Et felles landbruksfaglig senter for Troms og Finnmark er under utarbeidelse. Det beror litt på
sammenslåing av fylkene og vi ber om en gjennomgang av språket hvis den skal sendes inn før
et felles fylke er dannet.
Vedtak: Tas til orientering.
4. Et blå/grønt innovasjonssenter er ønsket, og det har vært gjennomført et møte i Bodø med
deltakere fra Universitet Nord, Fylkesmannen i Nordland, Fylkeskommunen, Felleskjøpet og
NIBIO. Arbeidet fortsetter og Nordnorsk Landbruksråd kommer tilbake til saken når vi får
nærmere informasjon.
Vedtak: Tas til orientering.


Eventuelt:

Sak fra Tine angående frist for gjødselspredning:
Som en følge av forkrisa er det en del bønder i mitt område som har latt være å pløye eng før 2.slått.
Dette resulterer (forhåpentligvis) i mer avling og mer omsettbart for, men også i for mye gjødsel til
høsten. Er det muligheter for at kanskje samarbeidsrådet i nordnorge kan søke/sende innspill til
fylkene om en felles utsatt frist for kjøring av gjødsel på eng?
Vedtak: Beklageligvis så var vi sent på ballen her og saken utgår. Fristen gikk ut før saken ble
behandlet.

Møte hevet 1500.

