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Vår dato: 12.11.20

Referat møte 19.11.20
Sted: digitalt møte via Teams
Tid: 12.00 -14.15
Tilstede: Oddny Asbøl og Tove Berre – deler av møtet
Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Lise Skreddernes (vara for Svein Olav Thomassen), ElseMargrethe Ballo, Birger Bull og Kåre Holand

Sak 1: Prosjektpresentasjon ved Tove Berre og Oddny Asbøl
Prosjektinformasjonen tas til orientering. Følgende forslag til innhold i videre prosjekt:
-

Oppgradering av hjemmesiden til NNLR – her er det bare muligheter, f.eks.:
Opprette en aktivitetskalender og ajourholde den. Det må være en person med handa på
rattet, 30 % stilling i 2 år. I løpet av den perioden må det være blitt innarbeidet i
organisasjonene om bl.a. kalenderen
Styringsgruppe: AU i NNLR
Være arrangør for digital fjøskaffe en gang i uka
Opprette og ajourholde lenker til ulike fagtema (fra organisasjoner, Youtube, osv
Være en videreformidler av webinar og andre arrangement
Websiden til NNLR heter arktisklandbruk.no – overskrifta er Stolt arktisk bonde – eier er
NNLR. Kanskje litt forvirrende?
Markedsføring av NNLR – bli mer synlig
Opplæring/kurs i bruk av digitale ressurser

Hovedprosjekt er ikke budsjettert, men det er penger igjen til å skrive søknad om hovedprosjekt, og
den kan rettes mot utlysning av de arktiske midlene.
Det er stor enighet om at det er ønskelig med en oppdatert, felles kalender for alle organisasjoner,
men det har vist seg vanskelig å få det til i praksis. Et hovedprosjekt tar sikte på å få på plass en
person som kan administrere dette.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd ønsker å videreføre arbeidet og ønsker at prosjektlederne kan skrive en
søknad om hovedprosjekt. Det avventes utlysning av Arktiske midler i 2021 for tilpasning til
utlysningstekst. Prosjektledere tar kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for nærmere
opplysninger om søknadsomgang.

Sak 2: Fylkestingsmøte Nordland
Vi har vært i kontakt med Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen i flere runder.
Tilbakemeldingen fra 12.11 er som følger:
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Beklager at det blir litt mye frem og tilbake, men siden ting ikke ble slik vi hadde sett for oss, må det
endres underveis.
Vi har nå hatt møter med gruppeledere og internt på kontoret. Avvikling av desembermøtet skal skje
digitalt, og det er relativt utfordrende, særlig fordi vi har flere store saker som skal behandles. Vi vet
av erfaring at digital saksbehandling tar lenger tid enn ordinær, og vi har fått signal om ellers å
«effektivisere» der vi kan. Vi skal møtes på Teams i fire dager, og grupper og komitéer starter nok
tidligere.
Basert på dette, vurderer vi det som ikke aktuelt å ta inn eksterne orienteringer under denne
samlingen. Jeg tør ikke love når det neste gang blir mulig, men vi får holde kontakten – vår neste
samling er i februar. Det jeg derimot vil anbefale i denne omgang, er at du kontakter leder for
næringskomitéen, Kim André Schei, dersom dere mener det kan være nyttig å orientere komitéen om
funnene i rapporten og generelt om Nordnorsk landbruksråd sin aktivitet. Kim står som kopimottaker,
så får han også lese litt om bakgrunnen for dette i tidligere eposter. Jeg håper dette er en løsning
dere kan enes om, og det er spesielt viktig at næringskomitéen får bedre innsyn i landbrukets
sysselsetting og verdiskaping.
AU må ta stilling til hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.
Vedtak:
AU ønsker å avtale et møte med næringskomiteen i første omgang, og følge opp neste møte med
hele Fylkestinget, og prøve å få en plass til en orientering der. Sekretær tar kontakt med
næringskomitèen, og etter hvert fylkesordføreren.
Sak 3: Samvirkedag på videregående skole
Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og
faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer
en slik dag er at "Samvirketanken" ikke er like fremtredende hos unge i dag som ser for seg en
fremtid i landbruksnæringa, som den var tidligere.
Nordnorsk Landbrusråd har derfor ønsket å fremme kunnskap om hvorfor det er viktig å være
organisert i landbrukets organisasjoner og stå sammen i Samvirke.
Hovedpunkter i en slik undervisningsbolk er:
•
•

•

Bondens inntekt: Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag forhandler med Staten.
Gjennomslagskraften øker med antall medlemmer og engasjement fra bøndene.
Samvirkeorganisasjonene har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av
jordbruksavtalen. Konkurransekraften styrkes dersom bøndene står sammen i samvirke,
dette må fremheves. I nord er det ikke mange muligheter til å levere til andre aktører, men vi
må være ambassadører for et sterkt samvirke.
Markedsregulering er et avgjørende virkemiddel for å sikre landbruk over hele landet.

Det er utfordrende tider for å dra på besøk til skolene, men AU kan vurdere om de ønsker å tilby et
opplegg til skolene i digitalt.
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Vedtak:
Det er ønskelig å avvente denne undervisningen til det er mulig med en fysisk undervisning, så saken
tas opp ved i møte som er fastsatt i februar. Organisasjonene oppfordres også til å presentere
muligheter til høyere utdanning knyttet til grønn sektor, og et arbeidsmarked i industri, rådgivning og
i fagorganisasjonene.
Sak 4: Økonomi
Regnskapsansvarlig Michael er kontaktet, og vi bedt om en oversikt over disponible midler. Den kan
sees under. Etter denne ble utsendt ble det utbetalt 10 000 kroner til prosjektet Longtermgrass ved
Ievina Sturite. I tillegg har det blitt fakturert 3725,- for brudd på opphavsretten til et bilde brukt i en
sak på nett fra august 2019, som tilhørte NTB. Dette er nå fjernet, og alle bilder sjekkes nå for
opphavsrettigheter, for å unngå flere fakturaer.

Vedtak:
Økonomirapport tas til orientering.
Sak 5: Nordnorsk Landbruksseminar
NIBIO arrangerer for 19. gang Hurtigruteseminaret, nå under ny tittel: "Nordnorsk
Landbruksseminar». I fjor ble seminaret flyttet på land og i år kjøres det digitalt. Seminaret kjøres i år
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over tre dager, to timer per dag. Deltakelse på seminaret skal gi både faglig påfyll, utvidet nettverk og
inspirasjon.
Nordnorsk Landbruksråd er oppfordret til å formidle dette til aktuelle deltakere, og ikke minst, til å
delta selv.
Vedtak:
Dette tas til orientering, og representantene følger seminaret om de får muligheten til det.

Sak 6: Forespørsel om deltakelse i referansegruppe på prosjekt NexTim
Graminor har sammen med NIBIO, NMBU og Norsk regnesentral et spennende timotei prosjekt på
gang under navn: Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed
multiplication using genomics and big-data approaches (NexTim). Her skal vi blant annet undersøke:
1) Om nordlige timoteisorter mister vinterherdigheten sin ved å bli oppformert lengere sør enn
der de ble valgt ut/utviklet;
2) Vi skal sekvensere timotei og
3) Vi har, i tillegg til værdata, samlet alle tilgjengelige resultater fra all testing av forskjellige
timotei sorter her i landet fra 1988 til nå med tanke på å utvikle prediksjonsmodeller for
prestasjon av nye timoteisorter i ulike klimaområder i landet.
Prosjektet er fireårig og vi nærmer oss nå slutten av det første året. Vi er godt i gang og foreløpig går
alt etter planen.
Nordnorsk Landbruksråd er forespurt om å være en del av en referansegruppe som skal vurdere
prosjektets arbeid en gang i året, i tre år fremover og gi nyttige innspill. Det er også ønskelig at vi kan
bidra med å synligjøre prosjektet og etter hvert eventuelt også videreformidle resultater, se på
prosjektet fra en annen vinkel/perspektiv enn prosjektpartnere gjør og med dette bidra med viktige
innspill.
Vedtak:
Birger Bull har vært aktiv i prosessen for å skaffe såfrø som er bedre tilpasset vekstvilkårene i nord,
blant annet gjennom sitt tillitsverv i Felleskjøpet. Det er derfor ønskelig at han blir representant for
Nordnorsk Landbruksråd i referansegruppa. Sekretær bidrar, i tillegg til Birger, med synliggjøring og
videreformidling av resultater.
Sak 7: Aktivitetsplan desember 2020 – april 2021
I samråd settes det opp møter og aktuelle aktiviteter fremover.
Vedtak:
Enighet om å planlegg et FoU-møte i samråd med NIBIO for gjennomgang av innspill til prosjekter og
en avklaring av landbruksnæringas muligheter til innvirkning på prosjektutvikling fremover. Foreslått
tidspunkt januar/februar.
BGINN-prosjektet og Grønn forskning Trøndelag følges opp videre.
Samvirkeopplæring for videregående skoler arrangeres før årssamling i juni. Avhenger av muligheter
til fysiske møter.
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AU-møter vårsesong 2021:
26. januar
23. februar
23. mars
20.april
25. mai
I tillegg tar vi sikte på å gjennomføre en årssamling 15. juni.
Sak 8: Prosjekter
Vedlegg som presenterer dagens prosjekter, og lister fra forrige FoU-seminar om fremtidige aktuelle
prosjekter. Det er ønskelig med en nærmere gjennomgang før vi skal jobbe sammen med NIBIO,
forhåpentligvis over nyttår. Vi må sette av tid til kreative prosesser, og det krever et eget møte. Det
dukker kanskje opp nye ideer etter å ha deltatt på Nordnorsk Landbruksseminar i slutten av
november.
Vedtak:
Saken settes opp igjen til desember-møtet, for en nøyere gjennomgang. Sekretær tar kontakt med
NIBIO ved Odd-Arild Finnes for planlegging av felles møte i januar.
Sak 9: Eventuelt
Birger Bull fremmet følgende saker:
• Kongeørnprosjektet som var innvilget og tidsberammet med en oppstart i 2016. Oppdraget
fikk til NINA. Prosjektet er ikke kommet i gang, først og fremst fordi at reindrifta, som skal
være en aktør i prosjektet, ikke ønsker å delta. De har uttalt at de ikke ønsker mer forskning,
de mener at det finnes nok dokumentasjon på at kongeørn dreper kalvene, og ønsker tiltak
igangsatt, ikke merarbeid og enda mer dokumentasjon.
Troms Bonde- og småbrukarlag har forfattet et brev til Stortinget der det ber om at
prosjektet igangsettes og fullføres. Nordnorsk Landbruksråd støtter dette, og sender også et
innspill med likelydende innhold etter mal fra småbrukarlaget.
•

Samvirkes situasjon i nord. Det er avtalt et møte mellom lederen i Troms Bonde- og
småbrukarlag og ledelsen ved slakteriet i Målselv 3. desember. Det uttrykkes bekymring for
fremtida til jordbruket og slakteristrukturen i nord. Både bønder og Nortura er hardt
presset. Kjedemakta rår og har utspilt Nortura fra mange kjøttdisker, og det er ønskelig med
en statusoppdatering. Det undersøkes om Bondelaget også ønsker å være med på dette
oppklarende møtet
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