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Referat telefonmøte 04.07.19 kl.10.00
Tilstede: Anders Johansen, Ståle Nordmo, Astrid Tove Olsen, Else Margrethe Ballo og Svein
Slåtsveen.

Sak 1: (vedlegg 3)
Blågrønt innovasjonssenter i Nordland
Nordnorsk Landbruksråd mottok en henvendelse fra Fylkesmannen i Nordland angående
Blågrønt innovasjonssenter:
Blågrønt innovasjonssenter i regi av Nord Universitet er i ferd med å etableres.
Vi hadde et første møte i den midlertidige styringsgruppa 25.6.
Det er ønskelig at landbruksnæringa blir bedre representert. Det kom opp et forslag om at
Midtnorsk Samarbeidsråd og Nordnorsk Landbruksråd kan dele en plass med vara. Hvem
som starter med den faste plassen avgjør dere best dere imellom.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd tar kontakt med Midtnorsk samarbeidsråd angående deling av
styreplass med vara ved blågrønt innovasjonssenter, og fremmer vår kandidat Astrid Tove
Olsen. Siden Trøndelag allerede har en kandidat inne via NLR, ønsker vi at Nordnorsk
Landbruksråd starter med sin representant.
Sak 2: FoU-verksted
Nordnorsk landbruksråd skal sammen med NIBIO arrangere et FoU-verksted i oktober og her
må vi få på plass konkret innhold i dette seminaret. Vi ønsker gjerne å få tanker fra alle i AU
om dette.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd hadde flere ønsker og innspill til programmet, blant annet fokus på
beitebruk og utmark, arktisk kvalitet, utfordringer i melkeproduksjonen, utvikling innen
nordnorsk grøntproduksjon og grasfôra kjøtt.
Sak 3: Prosjektforslag fra TINE – Fremtida for nordnorsk melkeproduksjon
Fremtida for Nordnorsk melkeproduksjon – forslag til prosjekt fra Tines eierutvalg i nord:
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I mange kommuner er melkeproduksjonen den viktigste og største næringen, ikke bare
innenfor landbruket, men også når en ser næringslivet under ett. EUV ber derfor om at NordNorsk Landbruksråd tar initiativ og eierskap til et prosjekt som har som formål å løfte
melkeproduksjonen i Nord- Norge. Gjennom prosjektet bør en ta sikte på å kartlegge status
for melkeproduksjonen når det gjelder investeringsbehov og investeringsvilje hos den enkelte
produsent, for å kunne danne seg et mest mulig realistisk bilde av hvordan strukturen og
omfanget av produksjonen vil utvikle seg i årene framover.
Det endelige målet for et slikt prosjekt må være å bidra til at så mange produsenter som
mulig ser seg tjent med å investere i ei framtid i Nord-norsk melkeproduksjon.
TINE vil være en selvsagt bidragsyter i et slikt prosjekt med arbeidstimer og for å skaffe til
veie relevante data og statistikk.
Andre aktuelle bidragsytere vil være fylkeskommunene, fylkesmennene, kommuner, faglagene
og den øvrige landbruksnæringen.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd tar kontakt med aktuelle bidragsytere for å sondere terrenget for å
søke midler til et forprosjekt. Mål for prosjektet er kartlegging av tilstanden i nordnorsk
melkeproduksjon. Hva skjer i de tre nordnorske fylkene med gårdene som ikke har bygd om
til løsdrift? Har de tenkt å legge ned? Dette er viktig å søke kunnskap om fordi det per i dag er
overproduksjon av melk på landsbasis men det er ikke ønskelig at dette tas ned i nord. Vi har
en anleggsstruktur som er helt avhengig av volum av kjøtt og melk for å opprettholde anlegg
og sysselsetting, i tillegg til produsentmiljøene. TINE rådgivning har tidligere gjennomført en
undersøkelse angående fremtiden til bønder med båsfjøs – en del av forprosjektet vil være å få
tak i resultatene og presentere disse.
Nordnorsk Landbruksråd håper at TINE kan drive prosjektet fremover hvis Nordnorsk
Landbruksråd oppnår muligheter til finansiering av forprosjekt. Nordnorsk Landbruksråd tar
eierskap til prosjektet, da dette er viktig for landbruket i hele landsdelen, ikke bare en
særinteresse innad i TINE. Aktuelle bidragsytere vil være fylkeskommunene, fylkesmennene,
kommuner, Sametinget, faglagene og den øvrige landbruksnæringen (Nortura, Felleskjøpet,
Landbruksrådgivninga). Sekretariat følger opp saken ved å kontakte TINEs avdeling i Sogn
og Fjordane, som har startet et prosjekt i samme kategori og kan muligens være til hjelp
videre i prosessen.
Sak 4: Verdiskapingsrapport
Jeg etterlyste fremgangen i denne saken og har fått følgende svar:
Fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms og Finnmark:
Her er svaret fra Nordland – vi har sluttet oss til at det kanskje ikke er nødvendig med
verdiskaping i landbruksbasert industrivirksomhet på kommunenivå. Jeg har kontaktet Heidi
Knutsen i Nibio i dag for å få et nytt tilbud uten det, hun vil gi meg tilbakemelding i løpet av
uka.
Fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Nordland:
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Nå har vi endelig fått satt oss ned og sett på dette samlet i Nordland også. Vi ser at det dekker
vårt behov, men vi ser ikke at vi har behov for å få tall for verdiskaping i landbruksbasert
industrivirksomhet på kommunenivå. Er dette er tema som er veldig viktig for dere i Troms og
Finnmark? Hvis ikke, så foreslår vi at det tas ut av rapporten.
Når det gjelder finansieringen av rapporten så er vårt forslag at kostnadene deles i tre med
en tredjedel per fylke slik som kostnadene er satt opp. Jeg har snakket med Heidi Knutsen i
NIBIO og spurt henne om det var større kostander forbundet med den delen av rapporten som
er for Nordland enn for de delene som er for Troms og for Finnmark fylker. Det er det ikke.
Størrelsen på produksjonene (antallet landbruksforetak) har ikke noen betydning for
kostnadene med utarbeidelsen, det samme gjelder antallet kommuner. Antallet kommuner har
en betydning for utarbeidelse av kommunesidene. Utarbeidelse av kommunesider er en liten
kostnad – 5000 per fylke, og den kan vi godt ta en større andel av.
Vedtak:
Vi har gitt innspill på at vi gjerne ønsker en rapport med akkurat disse tallene
(landbruksbasert industrivirksomhet på kommunenivå), for det kan være interessante tall å
presentere for lokale politikere. Avventer videre tilbakemelding.
Sak 5: Eventuelt
Oppdatering av fremgangsstatus på «Prosjekt Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk»
Det ble sendt en oppfordring til prosjektleder om å komme med en oppdatert fremdriftsplan
for prosjektet, og mottok følgende tilbakemelding:
Vi kom frem til følgende plan som jeg sender over til Svein (leder interimstyret):






22. august (?) møte med interimstyret. Interimstyret må komme med en tilrådning til
NNLR i forhold til veivalg videre.
Evt stiftelsesmøte i slutten av september
15. okt - alle fakturaer oversendt NNLR som kjører regnskapet
20. oktober frist rapport fra LofotenMat
1.11 Frist NNLR innsending av rapport til FMLA

Det store springende punktet er om Nordnorsk Merke SA får nok oppslutning både fra
næringen og fra forvaltningen til oppstart. Her vil interimstyret komme med en tilrådning til
NNLR (om veivalg) fra møte i august.
Vedtak:
Be vår representant Endre Østbø ta kontakt med Anne-Karine Statle eller Kåre Holand og be
om en oppdatering på fremgang i prosjektet og bli oppdatert på saken.
Møte hevet 11.10
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