Referat fra medlemsmøte i Nordnorsk Landbruksråd 19.06.18
Medlemmer til stede:
-

Grete-Liv Olaussen Finnmark Bondelag
Anders Johansen TINE
Jon Nikolaisen Finnmark Bonde- og småbrukarlag
Per Anton Nesjan Nordland Bonde- og småbrukarlag
Anders Sigstad Landkreditt
Tove Mosti Berg Nordland Bondelag
Kåre Holand NLR Nord-Norge
Einar Åbergsjord TINE
Elisabeth Holand TINE
Ståle Nordmo Nordland Bondelag
Svein Olav Thomassen Troms Bondelag
Wenche Kristiansen Felleskjøpet
Brit Kari Hauger Nortura

Ikke alle organisasjoner hadde mottatt innkalling, og det fremgikk heller ikke at det var et Rådsmøte
som skulle gjennomføres. I og med at det var gjennomført i vår, så var det heller uklart for de fleste
at det var det vi snakket om, og det ble invitert til et medlemsmøte. Så til neste gang, må dette
fremkommer klarere, og alle organisasjoner ved sine kontaktpersoner (ansatte), må motta innkalling.

Orienteringer:
FoU-arbeidet


Et Arktisk kompetanseløft

Grete-Liv Olaussen orienterte om prosjektet og hvem som er deltakere i de ulike arbeidsgruppene,
som kan sees under.

Arbeidsgrupper
Undervisning/
utdanning
Oddny Asbøl
Toril Gjølme

Rådgiving
Gustav A. Karlsen
Tone Magnussen

Virkemidler
kompetansebygging
Grete L. Olaussen
Ståle Nordmo
Birger Bull
Mats B. Jakobsen

Informasjon
beslutningstagere
Grete L. Olaussen
Ståle Nordmo
Birger Bull
Mats B. Jakobsen

FoU
Grete L. Olaussen
Odd-Arild Finnes

Arbeidsgruppenes Mandat
1.
2.
3.
4.
5.

Organisere arbeidet i arbeidsgruppa.
Gjennomføre tiltakene herunder å definere og avgrense dem.
Utarbeide framdriftsplan for gjennomføring.
Utarbeide budsjett for gjennomføring av tiltakene.
Rapportere resultater innen april 2019.

Prosjektet har et samla budsjett på 375 000,- + egeninnsats.



Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk

Prosjektleder Anne-Karine Statle orienterte om prosjektet som nå er inne i realiseringsfasen,
og styringen er overtatt av et interimstyre som består av personer fra ulike sektorer som
landbruk, dagligvarehandel og lokalmat.
Hovedprinsippet for prosjektet vil være å få på plass merkeordningen som skal fremme de
nordnorske produktene som er foredlet i landsdelen. Merket skal være kjedeuavhengig, og
det ønskes utprøvd en samlokalisering i butikk, da dette har vært en ordning i Lofoten, og
gitt mersalg på lokalmat. Det som er viktig å merke seg er at man må opprettholde eller øke
produksjonen for å beholde anleggene i landsdelen. Vi håper på nye muligheter for salg og
økonomi gjennom merkeordningen «Nordnorsk mat», slik at antallet produsenter også øker
fremover.



Diskusjon om aktuelle temaer







Slakteriene i Nord-Norge:
Hvor små kan vi bli? Det er en reell fare for nedleggelse av anlegg dersom
produksjonen går ytterligere ned i nord. Hvis det byr seg en sjanse på
svineproduksjon bør vi være klare til å ta den. Finnmark har bare 1 anlegg igjen, og
det går bare for halv maskin. Hvis anlegget forsvinner gjør bøndene også det, da det
er transportforskrifter å forholde seg til. Det er viktig å unngå utkjøpsordinger i nord,
da raseres slakteristrukturen. Vi m å jobbe for å bedre vilkårene for bonden.
Alle er enige om at man må unngå overproduksjon, men nordnorske tillitsvalgte må
sikre anleggene i egen landsdel, og videreformidle denne informasjonen til
beslutningstakere.
Markedssituasjonen på svin
Dette skal være tema for en egen konferanse som arrangeres 8. august i
Sandessjøen. Ansvarlig for møtet er Norsvin og Nordland Bondelag. Mer info kommer
nærmere møtedato.
Investeringsvirkemidler
Grovfôr
Viktig å ikke bare fokusere på sorter, men også drift av graseng. Etter denne vinteren
er det mange som har store skade på enga, og man ser fortsatt stort behov for
utvikling av kunnskap på dette temaet.



Rammebetingelser for næringa
Det er ønskelig at man gjennom et prosjekt eller kanskje mer kontinuerlig arbeid får
større fokus på rammebetingelsene for bøndene. Hvordan fungerer
landbrukspolitikken for vår landsdel? Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen.



Rekrutteringssamling
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.
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. Vi skal arrangere en rekrutteringskonferanse, og da skal man prøve å samle de
som er:
o
o
o
o

med i valgkomiteene
tillitsvalgte i samvirkeorganisasjoner og faglag
aktuelle kandidater for tillitsverv
kursmedlemmer fra «Ta grep» og «Bli med»

Målet for en slik samling vil være nettverksbygging, støtte opp om samvirketanken,
oppbacking av nye tillitsvalgte og alliansebygging. I tillegg er det ønskelig med en
geografisk orientering der man får muligheter til å forstå forskjellene rundt om i
regionen.


Kompetansemeglerstilling
Det har vært gjennomført et møte på Gardermoen med kompetansemeglere
finansiert av Forskningsrådet (prosjektlederstillinger). Målet for en slik stilling er å
kunne teste ideer som bonden ønsker å utvikle videre. Det er mange ulike løsninger
for hvordan stillingen er organisert rundt om i landet, men alle regioner har en slik,
bortsett fra nord. Det sjekkes mer rundt temaet, og jobbes videre for å få på plass en
slik stilling også her i landsdelen.

Ledervalg
Landbruksrådet skal ha et arbeidsutvalg som minimum består av representanter fra






TINE SA
Nortura SA
Felleskjøpet Agri SA eller Felleskjøpet Rogaland Agder SA
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Årssamlingen kan beslutte å utvide arbeidsutvalget med representanter for flere organisasjoner.
Årssamlingen velger leder og nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer. Arbeidsutvalget skal
løpende følge opp aktivitet og økonomi, og fremme forslag til arbeidsplan for årssamlingen
Av de som var til stede, var det totalt 10 stemmeberettigede ved valget av leder og nestleder i
Arbeidsutvalget.
Vedtak:
Den nye sammensetningen av arbeidsutvalget blir som følger:
Leder: Grete-Liv Olaussen Finnmark Bondelag – vara Ståle Nordmo Nordland Bondelag
Nestleder: Anders Johansen TINE – vara Solveig Rønning TINE
Styremedlemmer:
Felleskjøpet: Else Margrethe Ballo – vara Wenche Kristiansen
Bonde- og småbrukarlaget: Astrid Tove Olsen – vara Birger Bull
Nortura: Svein Slåtsveen – vara Endre Østbø

