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Vår dato: 01.10.20

Referat møte 01.10.20
Sted: Digitalt møte via Teams
Tid: 13.00
Til stede: Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Svein Olav Thomassen og Else Margrethe Ballo
Forfall: Birger Bull (mangler kommunikasjonsutstyr)

Sak 1: Møte med nordnorske politikere på Stortinget
Tilbakemelding på henvendelse til Stortinget:
Stortinget har fortsatt sterkt begrensende retningslinjer for møter med eksterne som følge av Covid19 situasjonen. Vi legger derfor også benkemøtene på Microsoft Teams plattformen denne høsten.
Vi kan legge til rette for at dere møter Nord-Norgebenken i et teams-møte den 14.10 kl 1700-1745.
Velkommen til teams møte med Nord-Norgebenken onsdag 14. oktober. Innenfor den oppsatte tiden
vil dere få anledning til å presentere budskapet, dere må sette av tid til spørsmål og kommentarer og
dere vil få anledning til å svare ut kommentarene/spørsmålene til slutt. Alt må foregå innenfor den
tildelte tidsrammen som er satt opp. Min anbefaling er at dere unngår powerpoint-presentasjoner
som vi har for mange av allerede og som ofte medfører tekniske utfordringer. Notat/oppsummeringer
kan ved behov sendes på forhånd eller i ettertid.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd sender verdiskapingsrapporten med fylkesvise vedlegg til
kontaktpersoner for møtet.
AU setter opp en presentasjon for politikerne, og har følgende tema:
1.

Mer bruksutbygningsmidler til Nord-Norge generelt, og melkeproduksjon spesielt. Det er
store utfordringer i melkeproduksjonen – melk er den store verdiskapinga i distriktene, men
det er mange som ikke ser for seg nye investeringer på grunn av manglende rekruttering og
økonomi. Her kan vi bruke verdiskapningsrapporten for å underbygge dette. Troms har
fortsatt penger igjen i potten hos IN, mens Nordland har brukt opp sine. Dette sier noe om
tendensene i regionene per i dag. Det er ønskelig med en høyere andel økonomisk støtte
dersom de minste brukene skal fortsette drifta på det grunnlaget som foreligger i dag. Det
er ikke alle bruk som er egnet for økning i produksjonen.
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2.
3.

4.
5.
6.

Erstatning for overvintringsskader
Viktigheten av gode vilkår for industribedriftene våre i Nord-Norge, både for å ivareta
mottaksplikten og bedriftenes store sysselsettingseffekt. Også her kan vi bruke
verdiskapningsrapporten for å underbygge viktigheten av dette
PU-ordningen i melkesektoren. TINEs sponsing av Q-meieriene, der pengene går til
aksjeeiere i privat meierisektor
Nord-Norge må opprettholde sin andel av det nasjonale landbruket i vår landsdel
Kjøttproduksjonen sentraliseres, og prognosert vekst i kjøttsektoren kommer ikke i NordNorge.

Avklaringer på hvem som skal delta på møtet:
Det er ønskelig at alle i AU deltar slik at alle fylkene er representert.
Sak 2: Møte med politikere på Fylkestinget i Troms og Finnmark
Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra Ivar Prestbakmo:
Da er dere satt opp for å gi orientering inntil 20 min tirsdag 6 oktober mellom kl 13.00 og 15.00 til
fylkestinget i Troms og Finnmark via Teams, og da nærmest mulig kl 13.00. Dere disponerer de 20 min
som dere ønsker til å presentere rapporten. Flere enn 3 bør ikke delta i presentasjonen, men så
mange som ønskelig er selvsagt velkommen til å følge møtet/presentasjonen via ordinær stream på
fylkeskommunens nettsider. Så send gjerne epostadresse til de som skal presentere i Teams, så blir de
invitert inn.
AU må ta stilling til hvordan de ønsker å presentere rapporten, og hvem som skal delta i møtet.
Vedtak:
I forkant av møtet sender vi rapporten fra NIBIO med kommunale og fylkesvise statistikker.
Tema for møtet med fylkespolitikere
1.
2.
3.

4.

5.

Rapporten – presentere antall årsverk, og dokumentasjon på lokal verdiskaping.
Overvintringsskader – ordningen er fjernet, men er ønsket tilbake av berørte bønder.
Viktigheten av gode vilkår for industribedriftene våre i Nord-Norge, både for å ivareta
mottaksplikten og bedriftenes store sysselsettingseffekt. Foredlingsindustrien i Troms og
Finnmark er også avhengig av levert råstoff, derfor er det viktig å ivareta eksisterende
produsenter, og ikke minst legge til rette for rekruttering.
Fiskerisektoren har nettopp publisert en rapport som viser helt enorm verdiskaping i
landsdelen og vi er ikke sammenliknbare der. Men fiskeriene viser til eksportverdi, mens
landbruket skaper lokale verdier. Dette må synliggjøres.
Mer bruksutbygningsmidler til Nord-Norge generelt, og melkeproduksjon spesielt. Det er
store utfordringer i melkeproduksjonen – melk er den store verdiskapinga i distriktene, men
det er mange som ikke ser for seg nye investeringer. Her kan vi bruke
verdiskapningsrapporten for å underbygge dette.
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Avklaringer på hvem som skal delta på fylkestingsmøtet:
-

Tone Rubach
Svein Olav Thomassen
Einar Åbergsjord – meldt forfall. Else-Margrethe vurderer saken til mandag.

Sak 3: Henvendelse angående Statens naturskadeordning
Nordnorsk Landbruksråd har mottatt en henvendelse per telefon fra en gårdbruker, til leder Tone
Rubach angående naturskadeordningen. Det er gjort endringer som gjør det vanskeligere for
bøndene å få gjennomført taksering og erstattet skade. Vi venter på en skriftlig redegjørelse fra
bonden.
Vedtak:
Saken tas foreløpig til orientering da vi ikke har mottatt en skriftlig redegjørelse.
Sak 4: Blågrønt seminar- orientering
NIBIO og LetSea inviterer til et spennende web-seminar den 22.10 2020 på temaet 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.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd støtter seminaret med 5000 kroner til dekning av
Sak 5: Prosjektmøte «Stolt Arktisk bonde» En samhandlingsarena for det arktiske landbruketorientering
Se vedlagt referat.
Sak 4: Eventuelt
Observatør-rolle NLR
Vedtak 2019:
Stemmegivning
- 1 stemme for å gi NLR plass i AU
- 8 stemmer for å gi NLR en observatør-rolle i AU i 1 år uten stemmerett, med invitasjon til alle
møter.
- Evaluering av status på neste årssamling
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Evaluering eller nyvalg av observatør ble ikke gjennomført på årssamlinga i 2020. Diskusjon i AU om
hvordan vi da griper an denne saken.
Vedtak:
Nordnorsk landbruksråd viderefører observatørrollen til NLR frem til neste årssamling, og de velger
selv hvem de ønsker skal representere organisasjonen. Det er også ønskelig å kontakte flere av våre
medlemsorganisasjoner for deltakelse i møter der det er naturlig i forhold til saksliste, og dette må
følges opp videre.

Møte hevet kl. 1450
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