1

Vår dato: 13.10.20

Referat møte 13.10.20
Sted: Digitalt møte via Teams
Tid: 11.00
Til stede: Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Svein Olav Thomassen, Else Margrethe Ballo og Astrid Tove
Olsen

Sak 1: Møte med nordnorske politikere på Stortinget
Nordnorsk landbruksråd skal i møte med Stortingspolitikerne onsdag 14. oktober 17.00 til 1745
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.
Anbefalingen er å unngå 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.
Nordnorsk Landbruksråd presenterte et innlegg basert på rapporten om verdiskaping og
sysselsetting til Fylkestinget i Troms og Finnmark 6. oktober, og fikk gode tilbakemeldinger.

Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd sender verdiskapingsrapporten med fylkesvise vedlegg til kontaktpersoner
for møtet, og benytter samme presentasjon som til Fylkestinget, med noen tilpasninger.
Det er ønskelig med noe påfyll rundt følgende tema:
- Økt tilskuddssats for investering på melkebruk med under 30 årskyr. Må knyttes til lokalt
arealgrunnlag.
- Økt mengde investeringsvirkemidler, det er over halvparten av brukene i nord som ikke er
bygd og rustet for videre drift etter 2024 (2034). Størrelsen på potten til investeringer viser
at vi vil ikke komme i mål med ny- eller ombygg innen fristen.
- Beredskapslagring av korn i Balsfjord. Stedsfrakttilskuddet.
- Klima/miljø:
o Landbrukets klimakalkulator lanseres 15. oktober
o Fôrutvikling: både for å øke proteininnhold og minske metanutslipp er under utvikling
o Mål om 100 % norskandel i fôret
o Reduksjon av plastforbruk
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«Arktisk gris». Det er ønskelig med nyetableringer på svin i nærheten av slakteriet i Målselv.
Generell beredskap
o Bonden ble karakterisert som kritisk samfunnsnyttig da resten av landet ble nedstengt
– det inntrykket må videreføres
o Industrien må ha konstant påfyll for å skape verdier og er avhengig av primærleddet,
samt tilknyttet verdiskaping som blant annet transport
o Rekruttering skaper forutsigbarhet for egen gård
o Utnytte ressursene der de er – landbruk i hele landet. Skaper bosetting og aktivitet i
distriktene.

Møte hevet 12.00
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