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Bakgrunn 

• Landbruks og 
matmelding 

• Næringsstrategier 
Nordland 

• Strategi Arktisk 
landbruk 

• Fremtidig 
landbruksutdanning i 
Nordland 
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Lite eller ingen endring i målene for landbrukspolitikken 

• Kostnadseffektiv matproduksjon 

• Høyest mulig sjølforsyning av trygg mat 

• Økt produksjonsvolum 

• Større eiendomsrett til bonden 

• Nye inntektsmuligheter 

 

Politisk plattform  
for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet 
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Populisme og markedsliberalisme 

• Grensevern faller  
• Bortfall av produksjonskvoter 
• Fri prisfastsettelse på eiendommer 
• Ingen strukturbegrensninger 
• Ingen markedsregulering 

 
Stor usikkerhet hos mange bønder ! 
Enkeltbønder optimister på egne vegne ? 
Landbruket som helhet ser kompleksiteten og 

spekulerer på hva er konsekvensene av dette ? 
 

 
 

Bernt Skarstad   Arktisk Landbruk 4 



Hva vil skje nå framover ? 
• Ønsket om QuicWins (kort sikt) – uttalelser fra Listhaug 

– Fjerne konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og 
prisregulering 

– Fjerne støtteordninger og forenkle jordbruksavtalen 
– Heving eller fjerning av kvotetak 
– Endre skattesystemet – mer lønnsomt å investere i gårdsdrift 
– Forenkle regler og tilsyn som sikrer dyrevelferd og matsikkerhet 
– Senke matprisene til forbruker, men gir ingen garanti. 

 
• Ønsket om kunnskapstilnærmet varige endringer 

(bærekraftige og forutsigbare endringer) 
 
• Ønsket om å ta næringen med på råd i prosessen 
• Hva blir rammene for innholdet i Jordbruksavtalen ?  
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Arktisk landbruk 

           Visjon 

Best i verden på 
arktisk landbruk 
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Arktisk 
Merkevarestrategi 

Arktisk kvalitet skal gi økt 
verdiskaping 

Marked/salg; 
opprinnelse, kvalitet, 
forbruker preferanser 

Basisproduksjon 

Opprettholde brukstallet 
og øke produksjonen 

 

Råvareproduksjon 
Arealressurser, 

driftssystemer, off. 
virkemidler, rekruttering 

FoU/Kompetanse 

Kompetanse som 
drivkraft for arktisk 

landbruk 

FoU-satsing med 
utgangspunkt i FoU-

programmet 

Rådgiving, undervisning, 
formidling 
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• More focus on  bio-economy 

• More focus at international artic agriculture 

• Arctic agriculture is a part of the climate solution 
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Arktisk landbruk 

• Nordland, Troms og Finnmark = 500 000   
innbyggere 

• 7000 arbeider primært og sekundært med 
landbruk i Nordland 

• Verdiskaping i ei komplett verdikjede basert 
på den eneste fornybare ressursen som finnes 
FOTOSYNTESEN  , over hele det Arktiske Norge 

• Dette er unikt i hele verden 
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• Hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift 
• Landbruks- og matindustrien sysselsetter 45.000 

mennesker 
• Matindustrien er landets største industrisektor 
• I tillegg til å produsere mat leverer landbruket 

både miljøvennlig energi, landskapspleie, helse- 
sosial- og utdanningstjenester, aktiviteter og 
tilbud om overnatting og servering 

• Minst 3 måltider om dag 
• Kjøp jord , det lages ikke mer av det. 
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Produksjons omfang 

• Færre og større bruk, 
struktur 

• Profesjonalisering 

• Småskala, 
lokalprodusert 

• Volum viktig 

• Gras og beite 

• Langt fylke , 
infrastruktur 
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Høy produktivitet i landbruket 
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Fra spannmelking til robot 
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Skog 

Energi og miljø 

Maskiner Bygninger, 
tekniske  
installasjoner 

Regnskap 

Økonomisk 
planlegging 

Næringsutvikling 

Politikk og 
rammebetingelser Marked 

Planter 

Jord 

Dyr 
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Svært dyktige produsenter 

• 3 av de 10 beste purkebesetningene  

 

• 4 av de 10 beste slaktegrisbesetningene 
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Roy Magne Berglund  
Lofoten 
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Fordeling av melkeprodusenter etter 
kyr per foretak 
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 • Snakke opp 

• De gode historiene 
• Høy kompetanse og  FOU 
• Bygge  gode produksjonsmiljø  
• Nettverk, kompetansenav 
• Nyskapende og innovativ 
• Lokalmat, foredling 
• Politisk satsning 
• Realisere drømmen 
• Bevisstgjøring av viktigheten 
• Profesjonalisering, hi-tec 
• Tenke langsiktig 
• Økonomi og bedriftsledelse 
• Konkurransen om arbeidskraft 
• FANDENIVOLSK. 
       

 
 
 

Bernt Skarstad   Arktisk Landbruk 22 



 

 
 • Kompetanse/status/kvalitet/betaling 

• Kvalitativ utdanning 
• Kompetansekrav i konsesjon 
• Profesjonalisering/spesialisering 

 
• Økonomi i forhold til andre 
• 2 delt økonomi 
• Salg av jordbr.eiendom tidligere 
• Større eiendommer 
•  Høyere krav til EK 
• Uklare politiske signal 
• Gamle holdninger / snakke opp 
• Mulighetsorientert,  
• Arktiske grønne kunnskapsparker  
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• Landbruk er kompetansekrevende. Bonden trenger 
god agronomisk grunnkompetanse fra videregående 
skole samt målrettet etter- og videreutdanning.  

• Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole 
gir en god grunnutdanning: 

– For den praktiske yrkesutøveren innen jordbruk, 
skogbruk og gartnernæring 

– For den som skal videre på høyere utdanning 
innen landbruksområdet. Bedriftslederen. 

 

Landbruket 

trenger deg 
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•Næringspolitikk 
•Produksgonsrådgivning 
•Personal og ledelse 
•Regnskap og økonomi 
•Kommunikasjon og info 
•Service  
 
•Fellesnevner er at landbruksutdanning ofte er 
forutsetningen for å få jobb selv om arbeidet i seg selv 
ikke dreier seg bare om planter og dyr    
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