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«DET ER EN UIMOTSTÅELIG ERFARING AT DEN NORSKE VINTER BØR 

TILBRINGES VED MIDDELHAVET» 

Hadde man vært så heldig så ville man slippe unna stiv kuling og 15 minusgrader. Men 

den gang ei, Jens Bjørneboe sine ord forblir en fjern drøm enda litt til. Paraplydrinken 

uteblir på ubestemt tid, men et trøsteglass med melk er ikke så aller verst det heller. 

Våren nærmer seg stadig, men det er mye som skal gjøres før den tid.  

Teller ned dagene til telledato 

1.mars er den store telledagen for produksjonstilskudd. Alle dyr skal telles og 

registreres i søknaden om produksjonstilskudd, som skal leveres inn 15.mars. Har du 

husdyr? Ja da skal du søke! Det gjelder å prøve å få dyra til å stå rolig, noe som kan 

være en ganske så umulig oppgave av erfaring.  For det å få riktig antall dyr er viktig! De 

som har sau, prøv å hold deg våken, selv om du må telle gang, på gang, på gang... 

Under denne første søknadsrunden skal du også svare på spørsmål rundt 

gjødslingsplan, sprøytejournal, driftssenter og driftsfelleskap, dette går under 

«egenerklæring» i selve søknaden. Sjekk at alle opplysningene stemmer, spesielt under 

«grunnopplysninger». Hvis du får noen varsler om feil på driftssenter er det sabla viktig 

at du sier ifra til oss, så får vi ordnet opp i kartet. Last også opp gjødslingsplan og 

sprøytejournal og andre vedlegg som er gjeldende under «vedlegg». Lykke til :-)  

Tiltak i beiteområder 

Nå utlyser Statsforvalteren midler til tiltak i beiteområder hvert øyeblikk. Formålet med 

tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, reduksjon av 

tap av dyr og fremme fellestiltak i disse beiteområdene. Her er det hovedsakelig lag og 

foreninger som kan søke, enkeltforetak kan også søke hvis det ikke ligger til rette for 

samarbeid, hvis dyra for eksempel beiter et sted ingen andre beiter. Hvis du ønsker å 

søke om kule nye «gadgets» til drifta er dette en gylden mulighet. Tenk smart- 

Smartbjella! En bjelle som registrerer dyra på beite enkelt via en app på telefonen. Du 

har full oversikt over hvor dyra beiter- snakk om å gjøre sankinga lettere!  

«Det er ikke greit å være geit i et sauesamfunn» 

Norsk ordtak 

Lam til slakt  

Søte og små, ikke lenge de skal gå- før de slaktes må! Når er egentlig det beste       

tidspunktet å sende lam til slakting? Det kommer jo an på flere faktorer som vekt og 

alder, men når er det mest prisgunstig? Jeg tok en telefon til Nortura som forteller at det 

er mest prisgunstig på høsten, naturligvis fordi da er prisen høyest per kilo. Det å sende 

HVA SKJER I JORDBRUKET? 

Starte dagen med et glass melk sier 

du? Ja takk! Nordmenn drikker nå 

enda mer melk enn før, og tallet er 

stadig stigende. Hele 2% mer melk ble 

drukket i 2020 enn året før, det vil si 

8,6 millioner liter mer. Pandemien er 

nok å takke for oppgangen, da vi har 

tilbrakt mer tid hjemme. Landbruk24 

Landbruket og forskningen jobber 

som aldri før med å redusere 

klimagassutslippene, på lik linje med 

at matproduksjon også skal øke. 

NIBIO har et spennende 

forskningsprosjekt på gang, PRESIS. 

Det går på stedsspesifikk gjødsling – 

presisjonsgjødsling. Her er det stor 

reduksjon i tonn CO2, selv på kun 

deler av dyrkingsarealet. De håper at 

dette er teknologi som kan benyttes 

av gårdbrukere på egne gårder. NIBIO 

PRESIS sikter på å gi tilgang til 

brukervennlige løsninger, ikke minst 

tilpasset forholdene i Norge. 

Teknologi som dette kan bidra til 

reduksjon av klima- og 

miljøbelastninger og øke 

effektiviteten. En vinn-vinn-situasjon! 

https://www.nibio.no/prosjekter/pre

sis 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://landbruk24.no/drommear-for-norske-meieriprodukter-i-2020/?fbclid=IwAR3GYS-ryEsySg2Q_usZHK4ZrZFCaGj9muzWLKdOVUFtSS6TFt1UMf6WA8A
https://www.nibio.no/nyheter/jobber-for-mer-norsk-mat-og-mindre-utslipp
https://www.nibio.no/prosjekter/presis
https://www.nibio.no/prosjekter/presis


lam til slakt på vinteren gir lavere sats, så det kan du tape penger på. I Nordreisa i 

2020 var det 2733 søyer og det ble sendt 2909 lam til slakt. Gjennomsnittsvekta på 

lam som ble sendt til slakt lå på 18,41 kg, noe som også er gjennomsnittsvekta på 

nasjonal basis.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Nordreisa kommune har tatt initativ til prosjekt med fokus på småskala lokal 

matproduksjon, inkludert parsellhager, skolehager og lokal markedsplass for mat. 

Småskala lokal matproduksjon representerer et stort mangfold av muligheter og vi 

håper det vil skape engasjement og interesse. Og  vi inviterer dermed i første 

omgang til:  

 Informasjons- og dialogmøte om småskala lokal matproduksjon 23. februar kl. 

19.30  

 Vi får spennende innledere fra Læringstunet på Holt og Vågenes Gård i Bodø til å 

orientere oss om temaet. Link med invitasjon til møtet har blitt sendt ut til en del av 

dere allerede, men en påminnelse kommer også når det nærmer seg.  

Link til Teams-møtet finner du her: Teams-møte om småskala matproduksjon  

Vi håper å se deg der! 

Neste Landbrukskafé vil finne sted torsdag 4.mars kl. 19.30. Denne gangen er 

temaet første runde av produksjonssøknaden (PT). Og det skal handle om 

Gårdskart. Det blir mest sannsynlig også et digitalt arrangement alt ettersom 

retningslinjene på daværende tidspunkt.  

DIN TILBAKEMELDING 

Håpet er at dette nyhetsbrevet er noe dere faktisk vil lese, derfor ønsker jeg innspill     

fra deg! Er det noe du savner av informasjon fra kommunen? Er det noe du ønsker å 

dele som andre også vil ha nytte av, eller som er av interesse, gjerne også personlige 

erfaringer-del! Ikke nøl med å ringe eller sende en e-post dersom du har innspill eller 

spørsmål.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 

Nordreisa Kommune 

Sentrum 17  

9151 Storslett  

77 58 80 46 

Pernille.bugel@nordreisa.kommune.no 

https://www.nordreisa.kommune.no/ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlkNjE5NzEtYzgxNC00NzExLWI2MjMtMzdlNWNhMDI4Zjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6ab96e-6170-43a6-81c1-484e24be1293%22%2c%22Oid%22%3a%22aa7f7b8c-f52e-4b1b-9136-2cc73fe174c9%22%7d

