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Referat fra møte AU Nordnorsk Landbruksråd 29.08.19 på
Radisson Blu Tromsø 08.30 -15.30
Tilstede: Anders Johansen, Ståle Nordmo, Svein Slåtsveen, Else Margrethe Ballo, Astrid Tove Olsen
Forfall: Kåre Holand
Referent: Ajna Nystad Skarstein

Saksliste
1. Referatsaker:
a. Arktisk landbruksfaglig senter – til fellesnemda for Troms og Finnmark
Vi sendte ut rapporten «Arktisk landbruksfaglig senter – Troms og Finnmark» til alle
medlemmer i fellesnemda for Troms og Finnmark med følgende melding:
Nordnorsk Landbruksråd ønsker nå å få etablert et Arktisk landbruksfaglig senter for Troms og
Finnmark, med ei grunnfinansiering på 1,2 mill. fra den nye fylkeskommunen. Utredningen som viser
behovene for etter- og videreutdanning i det nye fylket ligger vedlagt. Utredningen er underskrevet av
tidligere leder i Nord-norsk landbruksråd Grete Liv Olaussen, men dette er fortsatt gjeldene for vårt
nye AU i Nordnorsk Landbruksråd ved leder Anders Johansen.
Troms landbruksfaglige senter har eksistert i 20 år som en avdeling tilknyttet Senja videregående
skole. Årlig har 550-600 personer vært kurset gjennom dette tilbudet.
Arbeidsoppgaver for senteret er etter- og videreutdanning for voksne i landbruket og
landbruksrelaterte yrker. Dette omfatter initiativ til – og gjennomføring av landbruksrelaterte
utviklingsprosjekt, formelle utdannings som agronomkurs for voksne, sertifiseringskurs og
studiepoengkurs.
AU ønsker nå at vi jobber for et felles Arktisk landbruksfaglig senter der alle fylkene er inkludert.
Nordnorsk Landbruksråd ønsker at alle de 3 fylkene i nord blir innlemmet under den samme
betegnelsen, slik at «Arktisk landbruksfaglig senter» har avdelinger både i Tana, Gibostad, Kleiva og
Vefsn.
Nordnorsk Landbruksråd tar kontakt med faglagene, prosjektledere og rektorer ved de videregående
skolene for å samkjøre denne innsatsen.
b. Prosjektforespørsel fra TINE – tilbakemelding fra forespurte instanser
i. Fylkesmannen i Troms og Finnmark
ii. Nordland Bondelag
iii. Fylkesmannen i Nordland
iv. Finnmark Fylkeskommune
v. Nortura
vi. Troms Bonde- og småbrukarlag
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Det er ikke alle som har svart på henvendelsen, de fleste skal behandle saken i løpet av
høsten. Nordnorsk Landbruksråd avventer flere svar før vi går videre med denne saken.
2. Mediekurs 22. og 23. oktober i henholdsvis Tromsø og Bodø
Det er per i dag påmeldt nok til gjennomføring (11 i Bodø og 10 i Tromsø).
Det er stadig behov for ny oppdatering angående håndtering av media, så dette er et tiltak
for å få belyst landbruket lokalt i Nord-Norge. Vi ønsker å få presentert landbruket på en god
måte og i mye større grad en media gjør i dag.
Vedtak:
Sendes ut en ny påminnelse og det tas kontakt med kursholder for ny oppdatering.
3. FoU-verksted 7. og 8. oktober i Bodø
Utgangspunktet for verkstedet er å få fram gode ideer til tiltak for å ivareta og videreutvikle
det arktiske landbruk, deretter velge ut og konkretisere de beste.
Vi bør få frem en status for det arktiske landbruk. Hva har vi oppnådd og behovet for å stå på
for at landbruket i Nord-Norge skal bestå, styrkes og videreutvikles. Det trengs både
kortsiktige, konkrete tiltak og langsiktige strategiske tiltak. Det er også viktig å få fram at
verkstedet ikke bare skal dreie seg om forskning, men også utviklingsretta tiltak.
Vedtak:
Deltakelse fra Nordnorsk Landbruksråd er avklart, og hele AU stiller på dette seminaret.
Det er ønskelig å få på plass flere rådgivere på seminaret og aktuelle instanser kontaktes.
4. Prosjektet Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk/Nordnorsk matmerke
Orientering fra prosjektet ved interimstyremedlem, Kåre Holand.
Nordnorsk Landbruksråd har fått tilsendt 3 scenarioer som skal diskuteres på møte i
interimstyret for prosjektet 2. september:
Tre mulig utfall:
1 - ikke tilråde til å stifte selskapet - da er det gjort et ærlig forsøk, men at interimstyret ikke
har troen på at man får det til.
2 - Går for stiftelse og lykkes. Dette krever oppslutning både fra forvaltningen og fra
næringslivet.
3 - går for stiftelse men lykkes ikke og legger ned selskapet etter en stund - DETTE vil være det
dårligste valget. Derfor er det viktig å ta noen riktige beslutninger i tilrådningen. Hvor mange
bedrifter/kapital etc.
Vedtak:
Kåre Holand var forhindret fra å stille på dette møtet, og orienteringen ble derfor ikke
gjennomført.

Nesseveien 2B
9411 Harstad

arktisklandbruk.no
facebook.com/norgennlr

Instagram: @nordnorsk_landbruksrad
#stoltarktiskbonde

3

5. Kontrakt mellom Nordnorsk Landbruksråd og LofotenMat SA
Nordnorsk Landbruksråd har fått innvilget 300 000 til prosjekt «Etablering av Nordnorsk
opprinnelsesmerking». Det omsøkte prosjektet er en videreføring og konkretisering av
arbeidet som er gjort gjennom prosjektet «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk Landbruk».
AU mener at tiden har gått fra prosjektet, og den nordnorske merkevaren som var i vinden
når dette prosjektet var startet, får stadig mindre markedsandel.
Prosjektets fremgang har stagnert, og vi ønsker derfor ikke å be om utbetaling av tilsagnet fra
Fylkesmannen i Nordland. Nordnorsk Landbruksråd mener den nordnorske merkevaren ikke
vil klare å komme seg inn i markedet på nåværende tidspunkt, i alle fall ikke i stor nok grad til
at dette vil være økonomisk lønnsomt for den nordnorske primærprodusenten som leverer
til Samvirke.
Nordnorsk Landbruksråd har ikke fulgt opp arbeidet i stor nok grad, og har derfor ikke hatt
den kontrollen over fremgangen i arbeidet som vi burde hatt.

Vedtak:
En person fra Nordnorsk Landbruksråd stiller på dette møtet, Svein Slåtsveen (Nortura).
AU i Nordnorsk Landbruksråd ønsker ikke å videreføre prosjektet og skriver derfor ikke under
kontrakten med LofotenMat SA med krav om utbetaling av 300 000.
Nordnorsk Landbruksråd ønsker ikke å utbetale mer midler til dette prosjektet. For å dekke
faktura med kostnader fra det planlagte møtet 2. september, bes det om regnskap og
rapport fra arbeidet som er gjort.
6. Samvirkeopplæring på videregående skole
Nordnorsk Landbruksråd har inngått en avtale med Senja videregående skole angående
Samvirkeopplæring for VG2 og VG3 i uke 46 (11.-15. november). Dette må planlegges og
utarbeides en plan for hvem som skal stille fra de ulike organisasjonene. Vi ønsker at elevene
kan være noe forberedt foran en slik opplæringsøkt, og det kan være aktuelt for skolen å
benytte seg av å se på brosjyren som ligger på nettsidene til NBS: «Sammen sa du –
Samvirke» i forkant.
Vi har ikke inngått avtale med Tana, men tidligere blitt enige om at de skal få det samme
tilbudet, og tar kontakt etter nyttår.
Vedtak:
Vi sender en henvendelse med forespørsel til samvirkeorganisasjonene og faglagene om ber
om en representant som kan stille på en slik dag.
7. Kommunikasjonsstrategi:
Hvordan fremmer vi Nordnorsk Landbruksråd?
Møte med Chili Design i juni ble oppsummert med følgende utfordring til styret/AU:
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Workshop
Nettsiden har per i dag mye og god informasjon, men samtidig er utrykket utydelig. Det
fremkommer ikke godt hvilke målgrupper den henvender seg til, og det er heller ikke tydelig
hva leserne får ut av besøket.
Som gjennomgått i møtet anbefaler vi en workshop med formål å definere
kommunikasjonsbehovet og ønskene til «Stolt Arktisk Bonde». Deltakere vil typisk være
sekretariatet, styret eller de mest aktive styremedlemmene, og evt. andre som engasjerer seg
i arbeidet til landbruksrådet. Hensikten med en workshop er å forankre mål, skape en felles
forståelse for hensikten med hjemmesiden og annet informasjonsarbeid og styrke dette
arbeidet slik at informasjonen både blir tydelig og treffer målgruppene bedre. En workshop
øker forståelsen rundt behov og virkemidler, og gir deltakerne en omforent forståelse av og
forventninger til informasjonsarbeidet.
AU må finne en vei for å fremme Nordnorsk Landbruksråd på en best mulig måte – og AU må
ta stilling til om det er dette tiltaket som skal fremme prosessen, eller om det er andre tiltak
som kan bidra til bra resultater.
Vedtak:
Pågående prosjekter kunne være en fane i stedet for aktiviteter, som dekkes av kalenderen.
Minske bildet i overkant slik at artiklene vises i større grad.
Det er ønskelig å gjennomføre en brukerundersøkelse på nettsiden der brukere kan komme
om med tips om hvordan siden oppleves, om det ønskes annet innhold, eller de kan komme
med andre kommentarer.
8. Eventuelt
- Verdiskapingsprosjektet via Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark – søknad om
midler sendt.
- EnMac: Orientering ved Astrid Tove Olsen.
- Biokull-prosjektet ved Vibeke Lind. Presentasjon på FoU-seminar 7. oktober.
- Samhandlingsarena for det Arktiske landbruket - Ståle Nordmo stiller for Nordnorsk
Landbruksråd.
- Neste møte i Nordnorsk Landbruksråd 8. oktober i Tromsø etter FoU-seminar, hvis
behov.
- Det er ønskelig at vi får kartlagt kostnader angående fjøsbygging i nord sammenliknet
med kostnader lenge sør i landet. Vi sender en henvendelse til Innovasjon Norge i NordNorge, til begge avdelinger. I tillegg sender vi forespørsel til Tove Berre og NLR, TINE. Må
ha eksempler fra hele landsdelen.
- Utforme et skriv til nordnorske stortingspolitikere angående veterinærvaktordningene.
Møte hevet 1500.
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