
Møtereferat 

AU Nordnorsk Landbruksråd  

14.01.21 10.00 – 11.00 Teams 
 

 
 
 
 
  

 
 
Tilstede: 
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Sak 1: Prosjektsøknad 

Nordnorsk Landbruksråd fikk innvilget midler fra Fylkesmannens bevilgninger av Arktiske midler til et 
forprosjekt i 2020. Planen var å gå videre med planene herfra og søke midler til et påfølgende 
hovedprosjekt når utlysningen av de Arktiske midlene for 2021 ble utlyst. Nå viser det seg at 
kriteriene for midler til prosjekter er endret, og vårt prosjekt faller ikke inn under disse temaene, 
eller kriteriene. Det har derfor vært gjennomført møter der veien videre har blitt diskutert, og 
løsninger skissert. Oddny Asbøl har vært i kontakt med Fylkeskommunen i Troms og Finnmark, og vist 
til tenkt innhold i prosjekt. Det er fremkommet i dialog med saksbehandler at hele prosjektet ikke 
faller inn under løsninger som fylkeskommunen disponerer, men vi kan innrette prosjektet videre 
ved å dele det i to ulike retninger.  

Det er ønske om å få til en automatisering av kalenderoppføringer fra alle våre 
medlemsorganisasjoner. Det er sendt forespørsel til IT-kompetente personer for nærmere 
beskrivelse av tjenesten, og kostnadsoverslag. I tillegg er det laget et skriv som sendes ut til våre 
medlemmer for å sjekke interessen for en slik løsning dersom det lar deg gjøre. Sendes ut når 
tilbakemelding og kostnadsoverslag foreligger. Denne delen av prosjektet kan søkes på:  

RT-midler: Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De 

skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre 
landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.  

Den andre delen av prosjektet, som egentlig er hovedinnholdet, der vi ønsket å tilby den «Digitale 
melkerampen», eller noe annet som kunne gi assosiasjoner til en møteplass der man treffer andre 
bønder, tar en prat, en kaffekopp og utveksler kunnskap – kan søkes på en annen løsning. Denne 
delen vil tilby kurs, webinarer eller andre kompetansebyggende tiltak.  

RK-midler: Fylkeskommunen forvalter midler til Rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Ordningen skal 
tilpasses regionale utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanseheving innen både tradisjonelt landbruk og 
nye næringer.  

Forespørsel fra prosjektlederne Oddny Asbøl og Tove Berre om det er ønskelig å innrette prosjektet i 
denne retningen, gå videre med søknadene.  

 



Vedtak: 

Nordnorsk Landbruksråd ønsker å fortsette arbeidet med prosjektet, og endrer innhold slik at det er 
tilpasset disse utlysningene. Det ønskes også at det brevet som skal sendes til våre medlemmer, 
redigeres, slik at det kommer klarere frem at det vi ønsker fra dem i første omgang en skriftlig 
støtterklæring, og ikke økonomisk støtte. Det bør også poengteres at det gis muligheter til bedre 
promotering og markedsføring av egne kurs. 

Sak 2: Nordnorsk merkevare 

Birger har utarbeidet en kronikk som er sendt til NRK, med forespørsel om publisering og journalistisk 
arbeid på saken. Kronikken omhandler klimaperspektivet når det kommer til frakt av nordnorsk mat 
og manglende foredling og distribusjon i egen landsdel. Kronikken er sendt ut til medlemmer i AU i 
løpet av møtet.  
 
Vedtak: 

Nordnorsk Landbruksråd avventer resultat, om den kommer inn på NRK sine flater eller ikke. Det er 
uansett viktige momenter som er nedskrevet i dokumentet, og vi prøver andre kanaler dersom det 
ikke gir napp hos første på lista. Det er viktig at vi får formidlet budskapene til politikere og 
forbrukere og følger opp i ettertid.  

Som et annet ledd på samme strategi ønsker vi fortsatt å arrangere et samarbeidsmøte med aktører i 
nord der man kan prøve å finne løsninger for et mer helhetlig nordnorsk marked med nordnorske 
kvalitetsprodukter. Birger og Ajna finner tid og sted for en møteplass snarest, og tar kontakt med 
aktuelle aktører. Det er fortsatt restriksjoner for fysiske møter, men det kan tilrettelegges med noen 
eksterne digitale deltakere.  

Sak 3: FoU-møte 

Vi gjennomfører et revitaliseringsmøte for FoU-arbeidet i Nordnorsk Landbruksråd 21. januar. Møtet 
må gjennomføres digitalt på grunn av smittevernsrestriksjoner, men vi kan gjennomføre enkle og 
konkrete oppgaver likevel. Odd-Arild legger opp til en innledning med forklaringer på hva arbeidet 
går ut på, og hvordan vi legger opp løpet videre. Resultatet av møtet må være en arbeidsplan med 
tidsramme og budsjett og avklaringer på ønskede samarbeidspartnere. I tillegg er det ønskelig med 
gjennomgang av status på tidligere innspill.  

Vedtak: 

Det er enighet om å gå i gang med arbeidet som tidligere har hatt hovedfokuset i Nordnorsk 
Landbruksråd, og sette fokus på å fremme kunnskapsbehov som er ønsket fra de nordnorske 
bøndene. Det settes av midler fra aktivitetsbudsjettet for å gjennomføre aktiviteter i forhold til en 
arbeidsplan.  

Møte hevet 11.00.  

 

  

 

 


