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Møtereferat 
 

Sted:  Statens Hus, Hamar   
Dato:  07.03.2014 
Til stede:  Joar S. Brukvangen (Fylkesmannen), Asgeir Svendsen (Nortura), Knut 

Birkeland (Fatland), Henning Holmøy (Furuseth), Marit Evanger (Røros 
Slakteri), Rune Aas (Tine), Thomas C. Meyer French som vararepresentant for 
Eivind Mehl (Hedmark Bondelag), Bjørnar O. Røtvold som vararepresentant for 
Ståle Støen (Hedmark Bonde og Småbrukarlag), Øyvind A. Nesjan (kommunal 
landbruksforvaltning), Karoline F. Vold (Fylkesmannen) og Vegard Urset 
(Fylkesmannen).  

Forfall: Oddbjørn Flataker (TYR), Eivind Mehl (Hedmark Bondelag) og Ståle Støen 
(Hedmark Bonde- og Småbrukarlag) 

Referat fra møte i styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i 

Hedmark 
 

Sak 01.14 Mandat for styringsgruppa 

 Fylkesmannens mandat for styringsgruppa ble gjennomgått (mandatet ligger 
vedlagt).  

 Vedtak: Styringsgruppa tok mandatet til etterretning 

Sak 02.14 Tiltaksplan for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark 

 Bakgrunnen for tiltaksplanen og prosessen i forkant ble gjennomgått i møtet. Alle 
de foreslåtte tiltakene ble presentert og diskutert.  

 Det ble foreslått følgende tilføyinger: 

- Tiltaksplanen henviser til ekspertgrupperapporten for økt 
storfekjøttproduksjon uten å vise til hovedpunktene fra rapporten. Det ble 
derfor foreslått å ta inn i tiltaksplanen deler av sammendraget fra denne 
rapporten.  

- Tiltaksplanen bør være dynamisk for å ta høyde for endringer i 
utenforliggende forhold. Det ble derfor foreslått å ta inn et punkt om at 
tiltaksplanen ikke er statisk og at tiltak kan legges til eller fjernes dersom det 
skulle være aktuelt. 

- I kapitlet om satsingens avgrensing (5.1) ble det foreslått en tilføying om at 
storfekjøttsatsingen skal ha god kommunikasjon med Fjellandbrukssatsingen 
som skal ta seg av viktige områder for økt storfekjøttproduksjon, men som 
storfekjøttsatsingen ikke prioriterer fordi Fjellandbrukssatsingen skal jobbe 
med dette. Bakgrunnen for tilføyingen er for å sikre at disse temaene blir 
ivaretatt slik styringsgruppa ønsker. Hvis de ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av 
Fjellandbrukssatsingen må evt. storfekjøttsatsingen vurdere å sette i verk 
egne tiltak på disse områdene.  
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- Tiltaksplanen nevner ikke spesifikt storfekjøttproduksjon basert på kastrater. 
Denne produksjonen vil på linje med andre produksjoner av storfekjøtt være 
aktuell del av flere av tiltakene, f.eks. mulig virkemiddel for bedre utnyttelse 
av utmarksbeiteressursen og mulig virkemiddel for å redusere andelen 
kalveslakt. 

 Vedtak: «Tiltaksplan for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark 2014-2017» ble 
vedtatt med ovenfor nevnte tilføyinger. Sekretariatet legger fram milepælsplan på 
neste styringsgruppemøte. 

 Vedtatt tiltaksplan ligger vedlagt referatet. 

Sak 03.14 Sammensetning og mandat for arbeidsgruppe «Redusert kalveslakting» 

 Å fôre fram til slaktemoden alder de dyr som i dag slaktes som kalver utgjør et 
stort potensial for økt produksjon av norsk storfekjøtt. Det har vært en kraftig 
økning i andelen kalveslakt de siste årene (for Hedmark har det vært en økning 
på hele 39 prosent siste fire år).  

 Vedtak: Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal bestå av representanter fra 
de fire slakteriselskapene, Tine og koordinator for tiltaksplanen. Arbeidsgruppa 
skal innen 3. juni foreslå tiltak for redusering av antall kalveslakt som ikke går til 
kontraktsproduksjon for spesialkalv/mellomkalv, samt organiseringen og 
finansiering av tiltaket.  

Sak 04.14 Utredningstiltak «Spesialisering eller full pakke» - behov, omfang og nivå 

på tiltak 

 Saken ble foreslått utsatt til neste møte i styringsgruppa for å ha nok tid til å 
diskutere saken grundig.  

 Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte i styringsgruppa. 

Sak 05.14 Rådgivningspakke «Fra melk til kjøtt» 

 I tråd med tiltak 4.2 «vellykket oppstart med storfekjøttproduksjon» hadde Tine 
utarbeidet en beskrivelse til et prosjekt med mål om at  
- alle melkeprodusenter i Hedmark som har planer om å fortsette som 
melkeprodusenter skal ha et bevisst forhold til om økt kjøttproduksjon er mulig og 
hva som eventuelt er begrensende faktorer.  
- alle melkeprodusenter i Hedmark som har planer om, eller vurderer å slutte som 
melkeprodusenter skal ha et bevisst forhold til om overgang til 
storfekjøttproduksjon er aktuelt eller ikke.  

 Endelig prosjektbeskrivelse ligger vedlagt.  
 
Bakgrunnen for tiltaket er at for mange av mjølkeprodusentene som går over til 
spesialisert storfekjøttproduksjon avvikler etter kort tid – ofte med bakgrunn i at 
driftsformen var mer krevende enn antatt og at på flere av brukene hvor 
mjølkeproduksjonen avvikles kunne en med fordel ha begynt med spesialisert 
storfekjøttproduksjon.  

 Vedtak: Styringsgruppa anbefalte at tiltaket gjennomføres i tråd med satsingen 
og at tiltaket delfinansieres med BU-midler i tilknytning til storfekjøttsatsingen. 
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Sak 06.14 Beiteressurskartlegging 

 Det ble orientert om bakgrunnen for ønsket om en beiteressurskartlegging for 
Hedmark fylke. Videre ble det orientert om at Fylkesmannen har tatt kontakt med 
Skog og landskap for å diskutere muligheten for en forenklet 
vegetasjonskartlegging som vil kunne brukes både i areal-, beite- og 
rovviltforvaltning. Denne beiteressurskartleggingen er planlagt finansiert utenfor 
storfekjøttsatsingen.  

 Vedtak: Informasjonen om planlagt beiteressurskartlegging ble tatt til orientering. 
Styringsgruppa stilte seg positive til at arbeidet ble igangsatt. 

Sak 07.14 Kartlegging av områder med behov for etablering av egne storfebeitelag 

 Utviklinga i jordbruket med færre brukere og større besetninger gir noen 
utfordringer knyttet til god utnyttelse av fylkets beiteressurser. Det er forskjeller 
innad i fylket når det gjelder organisering og behov for organisering.  

 Vedtak: Fylkesmannen fikk i oppgave å ta initiativ til og å jobbe sammen med 
kommunene om en kartlegging av områder der det er behov for etablering av 
egne storfebeitelag. Mulige utfordringer med ammeku på skogsbeite må vurderes 
og evt. tas hensyn til i arbeidet.   

Sak 08.14 Arbeidsplan framover  

 Styringsgruppa skal i utgangspunktet ha to møter i året. I oppstartsåret er det 
foreslått tre møter (ett møte i siste halvdel av juni og ett møte i første halvdel av 
oktober). 

 Vedtak: Gjenværende møter i styringsgruppa i 2014 blir tirsdag 10. juni og 
torsdag 6. november.  

 

Hamar, 02.04.2014, Vegard Urset, ref. 

 

  


