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Referat Nordnorsk Landbruksråd 21.01.21 - Fokus på FoU 
Teams kl.1230-1515 
 
Tilstede: Tone Rubach, Svein Olav Thomassen, Einar Åbergsjord, Else-Margrethe Ballo, Birger Bull, 
Odd-Arild Finnes og Ajna Nystad Skarstein 
 

• Innledning ved Odd-Arild Finnes, tidligere prosjektleder av «Et arktisk kompetanseløft» og 
andre FoU-samarbeid i regi av Nordnorsk Landbruksråd.  
 

Når arbeidet med å utvikle et FoU-program kom på agendaen for et par tiår tilbake, var det lite 
forskningsinnsats i nord, og en mangelfull veiledningstjeneste. Det ble derfor godt mottatt av 
forvaltning og kompetanseinstitusjoner når dette samarbeidet mellom landbruksnæringa og 
kompetansemiljøene fikk etablert. Arbeidet ble finansiert av midler fra Fylkesmennenes BI-
midler og utviklingsmidler fra Bioforsk. Det ble skapt et innovativt kompetansemiljø med stort 
kontaktnett innenfor sentrale finansieringsinstitusjoner, og det prosjekter fra nord ble prioritert i 
Forskningsrådets portefølje, mye på grunn av næringas involvering i prosessen med å utvikle 
ideer, og resten av prosjektprosessen. 
 
Suksessfaktoren ble «dessverre» raskt fanget opp av andre regioner som fanget opp 
arbeidsmetodene, og raskt ble større og bedre enn oss på flere områder. Men det kom nye 
koster og ny iver til når endelig Arktisk landbruk ble et fokusområde i sentralpolitikken, og fikk 
egne kapitler i flere stortingsmeldinger. Det viser seg at det er vanskelig å få til en omforent 
storsatsning under samme paraply, da Nord-Norge har mange regioner som har sine 
særegenheter og ønsker utvikling rundt dette. Men vi jobber fortsatt for Arktisk landbruk og 
nordnorske merkevarer innen landbrukssektoren, og håper vi nå kan revitalisere FoU-arbeidet og 
komme i gang med ny kompetanseutvikling for landbruket i landsdelen.  
 
Samarbeidet med NIBIO er viktig i denne sammenhengen, da de har et samfunnsansvar lagt i sine 
instrukser som nasjonalt institutt – og har et kompetansenettverk som er helt unikt. I tillegg 
representerer de erfaringen og stabiliteten som trengs for å holde i gang kompetansearbeidet i 
et sammensatt råd som består i stor grad av tillitsvalgte som er på valg med jevne mellomrom.  
 
Det er litt vanskelig å få tak på hvordan vi skal jobbe, men som et minimum og utgangpunkt for 
videre jobb med nordnorske problemstillinger vil vi sende innspill til Forskningsrådet og 
Landbruksdirektoratet for å påvirke vinklinger på utlysninger. 
 
Ellers er det enighet om at det nedsettes en FoU-gruppe som skal jobbe med innspill og gode 
ideer til hva vi trenger av ny kompetanse i nordnorsk landbruk. Nordnorsk Landbruksråd er 
prosjekteier i et slik samarbeid, som i starten finansieres av egne midler, men skal innen 2021 har 
søkt om eksterne midler der vi kan finne det hensiktsmessig å søke midler til drift av et slik 
prosjekt.  
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Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for videre fremdrift, og denne gruppa ønskes sammensatt av 
følgende representanter:  

En slik arbeidsgruppe vil bestå av: 
- Leder i Nordnorsk landbruksråd 
- Valgt representant fra AU i Nordnorsk landbruksråd/Samvirke 
- Tillitsvalgt fra Bondelaget 
- Tillitsvalgt fra NBS 
- Forvaltningsrepresentant (Fylkeskommune/Statsforvalter) 
- Forskningsrepresentant 

 
- Sekretariat ved Odd-Arild og Ajna 

 
Det utarbeides en invitasjon til nevnte organisasjoner og institusjoner der de bes om å utnevne sine 
kandidater som helst har en glødene interesse for kompetanseutvikling. Det bes også om at det i 
dette skrivet nevnes at det settes mål og forventninger om at arbeidet forankres i egen organisasjon, 
der man er et organ for videreformidling av ønsket kunnskap og utviklet kompetanse. Det er viktig å 
ha en god dialog med forvaltninga og skape et nettverk med politikere som kan være med på å legge 
føringer for økonomiske bevilgninger. Manglende formidling er et tema som stadig er på agendaen, 
så dette settes som fokusområde i arbeidet fremover. Det er ønskelig å jobbe tettere mote media, 
der man kan spre det glade budskap når man oppnår tilslag på prosjekter eller har nye resultater å 
vise til.  
 
Det er kjent problem at Nordnorsk Landbruksråd er en godt bevart hemmelighet blant de alle fleste i 
nord, men noen har hørt om oss: Vil produsere mer mat i Nord-Norge - regjeringen.no 
Det viste seg jo at vi ikke kom helt i havn med dette prosjektet, og det var mange kritiske røster 
underveis innad i landbruket. Men det kan hende tiden nå er inne for nytt fokus på samme sak, men 
med andre inngangsmetoder. Følges opp i neste sak.  
 

 

• Birger Bull har skrevet en kronikk med tittelen: «Nordnorsk mat på ville veier» og ble 
intervjuet av NRK Troms om denne på sendingen som gikk på lufta morgenen 21. 
januar. Han har også en avtale om at kronikken skal publiseres på NRK Ytring i løpet 
av de nærmeste dagene.  

 
Som en oppfølging av dette temaet, er det tidligere bestemt at vi inviterer til et treffpunkt med 
mataktører i nord, der vi kan diskutere hvordan vi kan øke verdiskapinga på maten vi produserer i 
Nord-Norge. Det uttrykkes bekymring for at Nord-Norge kun skal bli en råvareleverandør, og all 
foredling flyttes til sentralt plasserte anlegg som ligger tett opptil sentrallager. Dette fører ikke til en 
bærekraftig produksjon, og vanskeliggjør argumentasjonen for at vi skal ha landbruk i hele landet.  
Nordnorsk Landbruksråd tar sikte på å arrangere et møtepunkt i Tromsø 4. februar. Birger tar kontakt 
med de ulike aktørene per telefon. Ajna skriver en henvendelse til utsending, og finner et egnet 
møtested.  
 
 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-produsere-mer-mat-i-nord-norge/id2662274/
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