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Vår dato: 29.03.21

Sted: digitalt møte via Teams
Tid: 13.30 – 16.15
Tilstede: Odd-Arild Finnes (deler av møtet)
Tone Rubach, Einar Åbergsjord, Svein Olav Thomassen, Else-Margrethe Ballo, Birger Bull og
Kåre Holand

Sak 1: FoU-arbeid fremover
Det er sendt inn flere søknader på de arktiske midlende som var utlyst med søknadsfrist 15. mars
2021. Det skal deles ut fire millioner kroner til landsdelsdekkende prosjekter som kan bidra til at
regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles, og vi har prøvd å få ta del i denne
utviklinga gjennom følgende søknader:
•

Søknad om tilskudd (408 000) til utarbeidelse av en handlingsplan for bær-, potet-, og
grønnsaksproduksjonen, med tiltaksdel. Intensjonen er at handlingsplanen skal være en del
av fylkeskommunens planverk.

•

Søknad om midler (756 000) til utredning av flaskehalser i grøntnæringa i nord.
Dette prosjektet skal kartlegge produksjons-, distribusjons- og omsetningsmuligheter i NordNorge, for bær-, grønnsaker og potet produsert i landsdelen, og peke på løsninger for å få til
bedre systemer som øker lønnsomheten og kvaliteten på bær, grønnsaker og potet i
landsdelen.

•

Søknad om ny FoU-satsing i regi av Nordnorsk Landbruksråd (300 000)
Nordnorsk Landbruksråd har invitert aktører i landbruksnæringa til å være med på en ny
satsing på FoU-arbeidet i nord, og ønsker å ha fokus på satsinger fremover som er innovative
og gir den Nordnorske bonden ny giv i fremtidig drift - med gode løsninger som fremmer
kompetanse, optimisme og økonomi i det arktiske landbruket.
Dette prosjektet er planlagt som er samarbeid med NIBIO, og Odd-Arild Finnes som har hatt
sekretariatsansvar i dette arbeidet tidligere. Han orienterte derfor om organisering og
prosess, og hvordan vi ser for oss hva vi kan lykkes bedre med i arbeidet fremover. Det er
ønske om større fokus på formidling, samarbeid med kompetansemeglere og innspill rettet
mot finansieringsinstitusjonene som Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet. I tillegg er
det på tide å få på plass de ulike arrangementene som gir muligheter for gode diskusjoner
om ny kunnskap og kompetanse som er aktuelt å utrede for det nordnorske landbruket.
- Nordnorsk Landbruksseminar (tidligere Hurtigruteseminaret) er under planlegging.
NIBIO og NLR
- Tenkeloft/Innspillseminar
- Fagmøter
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Det er ønskelig med et oppstartsmøte innen FOU, med inviterte aktører i løpet av våren.
Vedtak:
Nordnorsk Landbruksråd inviterer til et oppstartsmøte 20. april, og med intensjon om et kreativt
verksted i juni.

Sak 2: Møte med Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Tone har, som nesteleder i regionutvalget i Nortura og leder i Nordnorsk Landbruksråd, hatt et møte
med Statsforvalteren 26.03. Her var Elisabeth Aspaker og Bård Magne Pedersen tilstede, sammen
med representanter fra landbruksavdelinga både fra Finnmark og Troms. Bakgrunnen for dette
møtet var situasjonen angående redusert foredling på Norturas slakteri i Målselv, der det nå er uttalt
at alt av pølseproduksjon og deigproduksjon skal flyttes til sentrale slakterier med svineleveranser
lokalt som kan holde produksjonen på et høyere og mer kostnadseffektivt nivå. Dette har skapt stort
engasjement og bekymring i det nordnorske landbruksmiljøet, og flere har hatt tatt til orde for at
dette er en fallitterklæring for produksjonen i nord. Vi må ha en politisk vilje for tilstedeværelse av
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landbruket i hele landet, og da må rammer og infrastruktur også være på plass. Dette ble diskutert og
fastslått, og Statsforvalteren skulle ta sitt varslingsansvar på alvor og gi meldingen videre til sine
overordnede. Det er ønskelig med et likelydende møte med Statsforvalteren i Nordland, og det ble
diskutert om det var aktuelt å ta en slik debatt i partnerskapet, som består av faglagene, statens
regionale representanter og Innovasjon Norge. Nordnorsk Landbruksråd er underlagt Norsk
Landbrukssamvirke, som representerer noen av landets største bedrifter, og det kan virke uheldig
dersom Nordnorsk Landbruksråd skal inn på den arenaen.
Vedtak:
Det er i første omgang ikke ønskelig å ta diskusjonen inn i partnerskapsmøtene, da dette er en arena
som er forbeholdt avtalepartene som representanter fra landbruket. Nordnorsk Landbruksråd
inviterer Statsforvalteren i Nordland til et møte, og tematikken fastsettes etter hvert når tid og sted
er avklart. Det er viktig å ta en samtale med faglagene i fylket for avklaring om det er noe de har på
agendaen som bør løftes i et slikt møte.
Sak 3: Norturas situasjon i Målselv
Kort orientering om situasjonen angående foredling på anlegget i Målselv. Det kan være en mulighet
for at deigproduksjonen kan berges lokalt. Nortura har en større satsing på nordnorsk merkevare på
agendaen, og det utredes ulike løsninger. Thulefjordsatsinga blir også videreført, men under ny
branding.
Vedtak:
Saken tas til orientering, og vi avventer videre planlegging av møter med kjøttaktørene i nord.
Sak 4: Heimkunnskap.no
Leder Tone Rubach er kontaktet av Mariann Tveter som er ansvarlig for nettsiden heimkunnskap.no
som har som målsetning å spre kunnskap om norsk matproduksjon, klipt fra nettsiden:
Fra å selge maten, ville jeg vite mer om hvordan maten vår blir produsert. Jeg dro til Innlandet for å
finne svar. Norges største jordbruksfylke. I 2016 startet reisen fra fjøs til fjøs. Den som overrasket meg
aller mest var bondens kunnskap. Kunnskapen som gir oss trygg mat på bordet tre ganger om dagen.
Etterhvert som jeg ervervet kunnskap forstod jeg at norsk landbruk også bidrar til den norske
folkehelsa. I 1996 startet en samlet husdyrnæring prosjektet «Friskere dyr mindre bruk av
antibiotika». I dag ligger den norske bonden på verdenstoppen i minst bruk av antibiotika per
produsert kilo kjøtt. Når vi vet at all bruk av antibiotika fører til resistens er vi bedre forberedt på
verdens største helsetrussel «antibiotikaresistente bakterier».Flere enn meg mangler kunnskap om
hvordan den norske bonden produserer maten vår. Derfor deler jeg kunnskap. Hver mandag kl 9 kan
du lese Takk for Maten! En artikkel om hverdagen fra norsk matproduksjon.
Vedtak:
Saken ble diskutert mellom medlemmene i AU, og det var ikke enighet i gruppa om at dette ville bli
en god sak for det nordnorske landbruket. Det ble likevel bestemt at det skulle gjøres et forsøk, og at
det evalueres i ettertid effekten av et slikt samarbeid.
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Sak 5: Møte med TINE
Agendaen for møtet er:
• Innledning fra TINE om bakgrunnen for avviklingen av Balsfjordost-produksjonen.
• Innledning fra leder Tone Rubach om NNLR sitt arbeid for arktisk merkevare, kampen mot
kjedemakta og EMV, og om FoU-prosjektene vi planlegger nå i 2021.
• Drøfting om muligheter for fellesprosjekter mellom NNLR og TINE, mot bønder, mot marked,
og mot politikere og opinion.
• Hvilke muligheter har vi for å løfte Nordnorsk matproduksjon, identitet, og verdiskapning?
Det er ønskelig å få tid til å diskutere innholdet i agendaen og legge strategi for møtet i forkant av
gjennomføringen.
Vedtak:
Vi innkaller til møte med TINE 8. april, og har et eget planleggingsmøte 6. april for å planlegge
strategi. AU har i forkant av dette sjekket hvordan geitmelksprodusentene ivaretas i TINE-systemet.

Møte hevet 1615.
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