
Økt grovforbasert 

kjøttproduksjon i  

Troms og Finnmark 



Økt grovforbasert kjøttproduksjon i 

Troms og Finnmark  

 Nortura er initiativtaker til prosjektet  

 Prosjektvarighet: 15.12.14 – 30.11.17, 3 år. 

 Nortura er prosjekteier og prosjektleder er ansatt i 
Nortura. 

 Finansieres av Nortura, Felleskjøpet Agri, Troms og 
Finnmark Fylkeskommuen, Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark og Samisk Utviklingsfond 

 

 



 

Bakgrunnen til at prosjektet ble startet: 
 

 Markedssituasjonen, økende underskudd på Norsk kjøtt. 

 Pr. januar 2014 var 19 % av storfekjøtt og 9 % av lam 
basert på import. 

 Det var derfor markedsmessig rett og satse på å få opp 

produksjonen, særlig i Troms og Finnmark, der 
nedgangen i både antall bruk og antall dyr har vært 
større enn landet for øvrig. 



Utfordring Norsk storfekjøtt: 

 Det er 20 % underskudd på Norsk storfekjøtt, og det er 

økende. 

 Tankekors!! Melkekua yter gjennomsnittlig 7700 tonn, 

økes dette til 10500 tonn, noe som ikke er umulig innen 
15 år, vil vi innen år 2030 trenge 175 000 EKSTRA 

ammekyr. Dvs 240 000 ammekyr for at vi skal ha nok 
Norsk storfekjøtt. 

 Ammekunettverket er lite i nord. 

 



Utfordringer Norsk lammekjøtt  

 Underskuddet på lam begynner å jevne seg ut og det 

er prognosert at neste år har vi kanskje bare 1-2 % 
underdekning på lammekjøtt, pga bedre avdrått og 

flere vinterfora sau pr bruk. 

 Men, når brukene blir større øker kunnskapsbehovet. 

    -Faglig påfyll, årshjulet må gjentas. 

 Nettverket tynnes ut i enkelte områder 

 



Hovedmålet 

Hovedmålet for prosjektet er å 

legge til rette for økt grovforbasert 

kjøttproduksjon, og følge opp 
enkeltprodusenter fra 

pilotkommunene i de to fylkene. 



Resultatmål 

Innen prosjektperiodens slutt skal følgende nåes: 

 Øke antall vinterfòra sau med 10%.  

 

 Arbeide for å bedre kvaliteten på omsatt kalv fra 
melkebrukene. 

 

 Etablere sluttforingsenheter for all tilgjengelig kalv fra 

melkebruk. 



Resultatmål 

 Øke tilveksten og slaktevektene for ung okse til 

landsgjennomsnittet. (300 kg) 

 

 Etablere spesialiserte storfekjøttprodusenter (basert på 

ammekyr) i områder der det er ressursgrunnlag. 

 

 Legge til rette for realisering av 15 utbyggingssaker i 
prosjektperioden.  



Målgruppene er: 

-potensielle produsenter som vil starte med 
kjøttproduksjon. 

-produsenter som ønsker å øke besetningen, 
eller starte med tilleggs dyreslag. 

-produsenter som ønsker å bygge ny 
driftsbygning eller ombygging/tilbygg av 
eksisterende driftsbygning. 

  



Pilotkommunene 

   Troms 

 Målselv 

 Bardu (inkl Salangen) 

 Harstad 

 Kvæfjord 

 Balsfjord (inkl  Storfjord) 

 Tromsø (inkl Karlsøy) 

 Lenvik 

    Finnmark 

 Karasjok 

 Kautokeino 

 Porsanger 

( Àvjovàrri kommunene) 



Prosjektet skal fokusere på følgende: 

 Kompetanse og nettverksbygging  

Være en pådriver, sørge for trygg og god 

oppfølging av enkeltprodusenter  

 Innlemme kompetanse hos bla. Nortura, 

landbrukskontor i kommunene, Innovasjon 

Norge, Norsk Landbrukstjeneste, Felleskjøpet 

Agri og Tine. 

 



Prosjektet skal fokusere på følgende 

forts: 

 Fagmøter, visningsfjøs, fjøsmøter, studieturer med 

rådgivere, spesifikke kurs  på kalvehold, ammekuskole 
og sauskolen i Troms og Finnmark. 

 Skaffe bistand til driftsplanlegging. 

 Skape gnist og stolthet for landbruket og den arktiske 
råvaren. 

 



Prosjektet kan tilby 

Hjelp til oppstart og utbygging/ombygging 

 Kalkyler og dekningsbidrag 

 Spesifisert rådgivning 

Gjennomgang av planløsninger 

 Enkel bygg rådgivning 

Driftsplaner 



Aktiviteter før- og etterjulsvinter 

2015/2016 

 «Kalven som framtidig ressurs». Samarbeid mellom 

Nortura, Tine og Felleskjøpet 

 Sauskolen i Lakselv, Midt-Troms og Kvæfjord. 

 Ammekuskolen. 

 Oppfølging av enkeltprodusenter. 

 Jobbe videre for å få til Biffakademiet i Nord 



Kontaktpunkt 

 Kristine Fosli, Prosjektleder 

   tlf:77830943/95286706 

   eller kristine.fosli@nortura.no 

 

 Landbrukskontorene i pilotkommunene. 

 

mailto:kristine.fosli@nortura.no

