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Vår dato: 17.08.20

Referat fra teamsmøte 13.08.20 kl.1200
Tilstede: Tone Rubach (Nortura), Svein Olav Thomassen (Troms Bondelag) , Birger Bull (Troms
Bonde- og småbrukarlag), Else-Margrethe Ballo (FK) og Einar Åbergsjord (TINE)
Sak 1: Verdiskapingsrapport
Rapporten er fremlagt og ligger tilgjengelig på nettsiden til NIBIO:
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2663880
Vedtak:
Det var framlagt et forslag til pressemelding, og dette var et godt utgangspunkt for videre redigering
via epost. Ferdig utgave:

Bønder+ distrikt= sysselsetting og industri
Landbruk + verdiskapning = sysselsetting
Nord-Norsk landbruk = mer en 3 Milliarder kr i verdiskapning pr. år.
Nord-Norsk landbruk = nesten 4000 mennesker som arbeider på gårder i landsdelen.
Nord-Norsk landbruk = ca. 1100 mennesker som arbeider på meieri, slakteri og lignende.
Nord-Norsk landbruk = en stor kjøper av varer og tjenester lokalt. Dette gjør at vi totalt
utgjør grunnlaget for nærmere 7000 arbeidsplasser.
Det viktig å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet. I vår tid handler det om
bærekraft, miljø og ressursspørsmål. Klima forandringer øker presset på jord- og
vannressurser i verden. I det perspektivet er det viktig at alle land tar vare på sine muligheter
til å produsere mat. Vi skal ha en arktisk matproduksjon. I tillegg til mat er Nord-Norsk
landbruk en viktig leverandør av sysselsetting, beredskap og bosetning.
Og vi leverer kulturlandskap og velpleide marker til glede både for lokalbefolkning og
tilreisende. Nord-Norsk landbruk er en viktig kulturbærer, og er grunnfjellet til lokal identitet.
Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for verdiskaping og sysselsetting
i hele Nord-Norge.
Det er en gjensidig avhengighet mellom jordbruksnæringen og tilhørende foredlingsindustri.
Innenfor jordbruksbasert industri (næringsmiddelindustri) anslår vi at 1099 personer er
direkte sysselsatte av lokalt landbruk. Verdiskapingen i den landbruksbaserte industrien som
vi antar er avhengig av landbruksnæringen lokalt, er beregnet til å utgjøre totalt 1,2 mrd. kr i
Nord-Norge. Samlet verdiskaping (bruttoprodukt) fra landbruksbasert primærnæring utgjør 2
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mrd. kr for Nord-Norge. I alt utgjør bruttoproduktet fra landbruksbasert primærnæring og
landbruksbasert industri over 3 mrd. kr per år.
Primærleddet i landbruket i Nord -Norge sysselsetter 3910 personer, og når du da legger til de
som jobber i primærleddet og bruker en sysselsettingsmultiplikator på 1,7. kan vi konkludere
med at 6647 personer er sysselsatt via landbruket i Nord-Norge.
Landbruket er viktig i nord. Landbruket er viktig i nord. I tidligere Troms fylke er
Landbrukssamvirket sammen med fiskeindustrien de største industriaktørene i hele fylket.
Og legges det til rette for vekst ute på gårdene vil dette gi vekst både hos industri og andre
næringer.
Distriktene er vårt største fortrinn- det er her ressursene ligger.
Pressemelding sendes ut når alle har godkjent ferdig utgave.
Det er gjort henvendelser til fylkestingene i Troms/Finnmark og Nordland angående
presentasjon på deres møter, og forespørsel til prosjektleder om medvirkning. Foreløpig
tilbakemelding er at de vurderer møteagenda og smittesituasjon, og kommer tilbake til oss
når møtene nærmer seg. Fastsatte møtedatoer er: 6. oktober Troms/Finnmark i Vadsø og
Nordland 26. oktober i Mosjøen.
Forespørsel sendt til Stortinget angående presentasjon der innen utgangen av året. Ikke
mottatt svar på denne.
Ønske om digital presentasjon av prosjektresultater. Forespørsel sendt til et firma som NL
har en rammeavtale med – Differ Media, og fikk et kostnadsoverslag:

Post

Antall dager Antall annet Sats

Total

Prosjektledelse

0.5

8400

4200

Manus

0.5

8400

4200

Fotograf på opptak

1

8400

8400

Klipping og etterarbeid

1

8400

8400

300

300

2700

2700

300

300

Musikklisens

1

Utstyrsleie

1

Reiseutgifter (Oslo)

TOTAL 28500

Filmproduksjon total

28500

Stilskisser, storyboard, animasjon 1 min

30000
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TOTAL 58500

Filmproduksjon total

28500

Stilskisser, storyboard, animasjon 2 min

45000
TOTAL 73500

AU mente at man i denne fasen ikke ville få stort nok utbytte av en slik digitalisering, til å
forsvare kostnadene, og takker derfor bare for tilbudet og avventer videre kontakt med
Differ Media.
Sak 2: Forespørsel om medfinansiering på prosjekt
Forespørsel om medfinansiering på prosjektet «Alternative dreneringsmetoder på myrjord».
Vedlegg følger.
Innspill fra Are Johansen, NLR:
Det prosjektet trenger fra Nord-Norge er 100.000 kr i bidrag fra næringen i tillegg til penger
fra Fylkesmannen/Fylkeskommunene og en støtte til at prosjektet er viktig for næringen. I
tillegg må styret for forskningsmidlene fra landbruket overbevises om at dette prosjektet må
få finansiering.
I notatet har jeg prøvd å få frem bakgrunn for hvorfor jeg mener dette prosjektet er så viktig
for Nord-Norge og landbruket her. Jeg håper dere deler min iver for å få dette prosjektet
gjennom nåløyet. Det må selvsagt følges opp med andre initiativ rettet mot praksis.
Uten mer kunnskap om klimasmart utnyttelse av myrarealene våre er jeg redd for at deler av
landbruket i landsdelen får store problemer med å forsvare seg mot trykket fra marked og
opinion. Det er ikke lenger nok at regjering og storting ønsker landbruk over hele
landet. Markedet får stadig sterkere makt og så lenge forbrukerne kan velge fra øverste hylle
i verdensmarkedet vil vårt landbruk være sårbart for trender. Samtidig må vi ta inn over oss
at noen endringer er nødvendige. Det er ikke snakk om å gjøre motstand mot disse, men om å
få lov til å gjennomføre det som er mest fornuftig
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd ønsker å støtte dette prosjektet som vil bidra til å dekke opp
kunnskapsmangelen i klimadebatten angående utslipp ved dyrking på myr. Det bevilges
derfor 25 000 per år, i fire år, til sammen 100 000,- til dette prosjektet – med forbehold om
fullfinansiering.
Sak 3: Nettsiden arktisklandbruk.no
Nordnorsk Landbruksråd har nettsiden www.arktisklandbruk.no og den inneholder en god
del fagstoff i tillegg til at den er knyttet opp mot instagram med #stoltarktiskbonde og en
facebookside som publiserer det som kommer opp på hjemmesiden. Siden blir dessverre ikke
viet så mye oppmerksomhet som den burde, og det bør vurderes om det skal være flere
administratorer for å øke aktiviteten på denne.
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Vedtak:
Enighet om videreføring av nettsiden, og at medlemmer i AU kan bidra med tips i forhold til
hva som er aktuelt å publisere på siden, slik at den blir med dynamisk og aktuell.
Sak 4: Eventuelt
a) Felleskjøpet ønsker oversikt over grovfôrsituasjonen i Nord-Norge
På grunn informasjon om en vanskelig grovfôrsesong i deler av landsdelen, ble det tatt en
gjennomgang av hvordan situasjonen ser ut i nærområdene til medlemmene i AU.
Felleskjøpet ønsket å bli orientert om situasjonen og vurderer eventuelle tiltak, og kommer
tilbake med mer informasjon etter hvert hvis ønskelig.
b) Orientering angående 4H Læringstun på Holt
Det har vært avholdt årsmøte i 4H Læringstun, som nå skal bytte navn til Holt økopark.
Bonde- og småbrukarlaget har trukket seg som representant i stiftelsen, og ønsket å
orientere om dette. Troms Bondelag er innkalt til et møte om situasjonen og vil komme
tilbake med oppfølgende orientering i etterkant av møtet.
Møte hevet 1330.
Ref. Ajna Nystad Skarstein
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