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Vår dato: 03.07.20

Referat AU Nordnorsk Landbruksråd
Til stede: Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Svein Olav Thomassen, Else-Margrethe Ballo,
Astrid Tove Olsen
Sak 1: Forventningsavklaringer
Representantene fremla sine forventinger til arbeidsplanen i Nordnorsk Landbruksråd
fremover:
-

Nordnorsk Landbruksråd skal jobbe for den nordnorske bonden
Politisk påvirkning både nasjonalt og regionalt
Ønskelig med møte på Stortinget i november, men også følge opp politisk arbeid
sommeren 2021, før Stortingsvalget
AU i Nordnorsk Landbruksråd må legge en plan for å påvirke blant annet
jordbruksoppgjør og andre goder vi burde hatt på plass for å sikre norsk matproduksjon
Fremme landbruket i beredskapssammenheng, året i år har vist viktigheten av vår
eksistens
Benytte verdiskapingsrapporten i en strategi for politisk arbeid
Legge til grunn strategiplanen for 2017 – 2022 - vedlegg
Videre fokus på ny forskning
Samarbeid med Arktisk råd
Næringskomiteen har vedtatt sine innspill til Stortinget angående jordbruksoppgjøret
2020, disse bør ligge til grunn for videre arbeid mot sentrale politikere. Her foreligger det
ulike målsetninger i de forskjellige partiene, og vi må finne den riktige strategien for å nå
frem.

Sak 2: Møteplan
Alle var enige om at det er gunstig å fastsette møteplan for høsten, for å unngå
møtekollisjoner. Det ble fastsatt følgende datoer:
-

13. august
29. september
19. november
11. desember

I tillegg skal Nordnorsk Landbruksråd søke å være til stede på fylkestinget i Troms og
Finnmark 6. oktober og på fylkestinget i Nordland 26. oktober.
21. og 22. oktober skal Astrid Tove Olsen og Tone Rubach representere Nordnorsk
Landbruksråd på blågrønt seminar på Tjøtta.
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Sak 3: Samarbeid blågrønt seminar
Nordnorsk Landbruksråd er forespurt om å bidra til å arrangere et blågrønt seminar på
Tjøtta, og det har vi sagt oss villige til.
NORSKPRODUSERTE FÔRRÅVARER I BLÅGRØNN SEKTOR – HVORDAN ØKE
SELVFORSYNINGSGRADEN?

Bakgrunn og mål for seminaret: Globalt er fôrråvarer den store utfordringen i
matproduksjonen. Norge importerer 95 % av fôrråvarene brukt i oppdrettsnæringa og det
meste av proteinråvarene som brukes i kraftfôr til husdyr. Målet med dette seminaret er å
belyse hvordan Norge kan sikre tilgangen på bærekraftige, framtidige fôrråvarer i blågrønn
sektor med fokus på hele verdikjeden fra råvareprodusent til forbruker, sirkulærøkonomi og
utnytting av sidestrømmene. Seminaret er et samarbeid mellom NIBIO og LetSea, med støtte
fra Nordnorsk landbruksråd og Blågrønt Innovasjonssenter Nord, og utgjør LetSea-dagene
2020.
Som nevnt i forrige sak, vil Astrid og Tone være til stede på dette seminaret, og i tillegg vil
sekretær bidra med administrativ assistanse.
Sak 4: Politisk arbeid
Det har i flere år vært gjennomført et møte med nordnorske stortingspolitikere på høsten, og
det er ønskelig at vi fortsetter med denne aktiviteten. Vi ønsker å holde fokus på rapporten
om verdiskaping i landbruket som NIBIO har utarbeidet, og som straks er klar for publisering.
I tillegg er det innspill på en diskusjon om næringskomiteens rolle i jordbruksforhandlingene
– se første sak.
Sak 5. EnMac-prosjekt – orientering ved Astrid Tove Olsen
BGINN er et nettverk for næringsliv, kompetansemiljøer og offentlig sektor relatert til
matproduksjon, global matsikkerhet og klimaendringer
Blågrønt innovasjonssenter er et samarbeidsprosjekt som har følgende målsetninger:
•
•
•
•

Anvende slam i landbruket som gjødsel, noe som også berører spørsmål om trygg mat
Proteinrike produkter som oppdrett av alger, med forsknings på avlsarbeid
Anvende tang og tare til mat og for- også det reiser spørsmål om mattrygghet
Hvordan få til innovasjonsdrevet forskning og innovasjon på tvers av mange næringer i
Nordland og Trøndelag
Det blir organisert flere møteplasser i løpet av prosjektperioden som går frem til 2022. Disse
møteplasser har til hensikt å sette fokus på forskningsrelevante problemstillinger som
næringene er opptatt av for deres fremtidige bærekraftig utvikling.
Prosjektet EnMac, som er et blågrønt prosjekt, knyttet til BGINN ledes av Margarita NovoaGarrido ved Nord Universitet og Algenettverk Nord deltar i referansegruppa. Prosjektet
omfatter ensilering av butare med forskjellige metoder og fôring av drøvtyggere. Effekten av
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ensilert tare skal studeres in vitro (i glass på laboratoriet) på fermentering hos drøvtyggere
når det gjelder blant annet næringsinnhold, produksjon av metangass og mikrobiota.
Deretter skal man se på hvordan ensilert tare kan inkluderes i fôrrasjonen til sau og geit, og
studere nedbrytning og nedbrytningsprodukt fra makroalger i fôret. Det er nå gjennomført
ensilering i lab, og det er valgt ut to metoder for videre uttesting på dyr: maursyre og
melkesyre tilsatt oppkuttet tare. Til høsten vil noen heldige værer på NIBIO Tjøtta være
smakspanel.
Sak 6: Eventuelt
-

-

Videre FoU-arbeid:
Hurtigrutesemintar: NIBIO planlegger seminar Arktisk Landbruk 2020 i Tromsø den 25. og
26. november. NIBIO er i gang med planlegging og NLR er med i arbeidet. Det er tenkt at
lederen i Nordnorsk Landbruksråd skal holde et innlegg. Ellers ikke for seint å komme
med innspill, men jo før jo heller.
Det skal være et verksted på seminarets dag 2 med tre paralleller: Primærproduksjon,
grøntproduksjon og Arktisk landbruk 2025 (viktige veivalg). NIBIO ønsker gjerne å
planlegge noe i fellesskap.
Vi holder kontakten med Odd-Arild Finnes over sommeren.
Det ønskes å sjekke muligheter for å kommunisere resultater av verdiskapingsrapporten
via film som kan publiseres på nettside og FB. Sekretær kontakt med
kommunikasjonsbyråer for kostnadsoverslag, og melder tilbake til AU når dette
foreligger.

Møte hevet 1330.

Nesseveien 2B
9411 Harstad

arktisklandbruk.no
facebook.com/norgennlr

Instagram: @nordnorsk_landbruksrad
#stoltarktiskbonde

