
Interpellasjon:  

Nortura Målselv produserer i dag all røkt kjøttpølse for Gilde. I tillegg produseres og 

pakkes mange tonn med andre pølsetyper og kjøttdeig i forskjellige varianter. De siste 

årene har avdelingen hatt gode overskudd. Vi mener derfor at bedriften absolutt har 

livets rett, men registrer at produksjonen der er basert på lang frakt av både deler av 

råvarene og de ferdige produktene, før de kommer til forbrukere i landsdelen. Vi veit 

også at Tine har vurdert driften ved begge meieriene i Finnmark, heldigvis med positivt 

utfall så langt.  

 

Situasjonen i videreforedlingsindustrien i Troms og Finnmark skaper usikkerhet, det 

oppfattes som lite meningsfylt å være gardbruker dersom råvarer og produkter fraktes 

opptil over 200 mil før de rekker fram til kundene! Kjøttproduksjon er en viktig næring i 

Nordreisa og Nord-Troms, som i mange andre kommuner i Troms og Finnmark, og en 

velfungerende verdikjede med muligheter for videreforedling er helt avgjørende for 

berettigelsen av denne produksjonen. 

En rekke regionale og nasjonale strategier og planer fremhever potensialet i 

matproduksjon i nord, med unik dyre- og plantehelse, spesielle naturforhold, bidrag til 

landskapsverdier og kulturverdier, i sum arktisk kvalitet. Da må det være en bærekraftig 

produksjon, som kan kommuniseres til forbrukerne. 

 

Dette er svært vanskelig å realisere med de rammebetingelsene som er i verdikjedene for 

landbasert matproduksjon nå. Det er tverrpolitisk enighet i Norge om et landbruk over 

hele landet, og det må vi kreve at hele verdikjeden forholder seg til. Men vi må også få 

en differensiert landbrukspolitikk, der offentlige virkemidler for landbruk Troms og 

Finnmark tilpasses det som trengs for å ha en primærproduksjon på gårdene som gir 

grunnlag for lønnsom videreforedling i landsdelen, og dermed et mangfoldig 

produktspekter med arktisk kvalitet. 

 

Kommunestyret i Nordreisa ber Troms og Finnmark fylkeskommune initiere et 

utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. For landbruket sin del må det innebære 

virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. Dette gir grunnlag for 

arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Det betyr at vi 

må ha virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante produksjoner, også 

svinekjøtt. 

Kommunestyret i Nordreisa støtter videreføring av produksjonen i Målselv, og ber 

Nortura og kjedene gå sammen om å bruke kapasitet og kompetanse ved anlegget for et 

løft for produktutvikling basert på arktisk kvalitet! 

 


