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En siste oppdatering  
Gledelig sommer fine folk i Nordreisa. Her kommer et siste nyhetsbrev fra meg før jeg 

tar sommerferie og snart avslutter den fine tida som jordbruksrådgiver.   

Norsk matproduksjon er viktigere enn noensinne 

I denne utgaven har vi et brennhett tema på agendaen: klimaendring.  

Jordbruksproduksjon er en driver av klimagasser på verdensbasis. Utslipp fra dyr og 

maskiner har stor påvirkning i forskjellig grad basert på intensitet og drift. Som igjen 

bidrar til avskoging, ørkendannelse og driver klimaendringene videre. I FNs nye 

klimarapport advares det at klimaendringene vil påvirke verdens matforsyning i meget 

stor grad. Dagens matproduksjon vil ta stor skade av endringer slik som tørke, 

ekstremvær, og endret regnværsmønster. Vil dagens systems kunne håndtere det nye 

klimaet? Noen motstandsdyktige vekster kan klare et varmere klima, men i det store 

bildet vil avlingene minske. Har du merket noen endringer i den tiden du har vært 

bonde? Hvordan endringene påvirker her, eller i hvilken grad blir interessant å se.  

Det er antydet at varmere klima vil være godt for avlingene i nordlige strøk. Kanskje det 

kan gi lengre vekstsesong i Nordreisa? Det er spådd mindre snø i Nordreisa i framtiden, 

noe som gjør at bøndene vil kunne starte sesongen tidligere og muligens få frodigere 

enger. Men mildere vintre og mindre snø betyr høyere sannsynlighet for frostskader. I 

tillegg til et mye våtere Nordreisa, med hele 13% økning og styrtregn (prognose for år 

2100) så vil kanskje ikke lengre vekstsesong hjelpe. Det vil nok ikke veie opp for mindre 

avling i andre deler av verden heller. Men menneskenes avhengighet av produsert mat 

vil ikke minske, derfor er det så viktig at vi holder på bøndene våre. At vi fortsetter å 

produsere mat, selvom måten vi gjør ting på muligens må tilpasses de potensielt store 

endringene som er forventet. Ikke bare måten vi produserer på, men også folks 

spisevaner. Har du måtte endre måten du praktiserer på for å imøtekomme 

forandringer? Endringene i Nord-Norge er ikke estimert til å være like ille som i andre 

strøk, men kan allikevel påvirke jordbruket her.  

Og dette er grunner til at Norsk matproduksjon er viktigere enn noensinne. Vi må 

støtte den Norske bonden så godt det lar seg gjøre, slik at de kan fortsette å produsere 

mat her til lands og vi får mat på bordet også i framtiden. Heia bonden!  

Landsbymarkedet står igjen på menyen! 

Vi i kommunen er stolte over våre matprodusenter og ønsker å støtte den fantastiske lokalmaten vår i enda større grad. 

Landsbymarkedet som finner sted 2. November her i Storslett, er en glimrende mulighet til å promotere og selge dine produkter. Er du 

interessert i å vise frem og selge dine godsaker kan du melde deg på, da vil du få leie en egen stand hvor du kan dele mat, smaksprøver 

og det du måtte ønske.  

Ta kontakt med meg (kontaktinformasjon lenger ned), eller Bjørn Arne Olsen på tlf: 924 92 288 for påmelding.  

HVA ER NYTT? 

Regionale miljøtilskudd i 

jordbruket (RMP) har endret 

forskriften og det er mye nytt i 

2021. Det har nå kommet tilskudd 

til klimarådgivning. Dette er for å 

øke kunnskapen om 

klimagassutslipp. Det kan være 

både gruppevis eller en-til-en 

rådgivning, og resultatet skal være 

en tiltaksplan for klimatiltak i 

jordbruksproduksjonen på gården 

din. Dette må være i samarbeid 

med en godkjent klimarådgiver og 

du kan få støtte til dette en gang 

hvert år.  

Det er også oppdaterte vilkår for: 

drift av beitelag, drift av bratt 

areal, beiting av verdifulle 

jordbrukslandskap i innmark, slått 

av verdifulle jordbrukslandskap og 

kantsone i eng.  

Til slutt er det to tilskudd utgår: 

miljøavtale & enkeltstående 

automatisk freda kulturminner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



«Klimagassutslipp er den største utfordringen 

verden står overfor. Landbruket vil ha en sentral 

rolle i å løse problemet» 

-Nationen 

Heder og hyllest til Nordreisas bønder 
Jeg ankom Nordreisa en Oktober natt 

Og med en gang tok befolkningen fatt 

En stor gjestfrihet ulik noe anna 

De var alle raske med å finne fram kaffe-kanna 

En nyansatt blondine fra sør 

Hva kunne vel hun fra før? 

Alle var hyggelige å ville vise vei 

Mye lærdom fra kloke bønder ble plukket opp i en fei 

Et godt miljø og fine folk jeg har møtt 

Som også produserer utrolig godt kjøtt! 

Takk for tålmodigheten og hyggelig prat 

Jeg vil reise herifra med mer enn en kamerat! 

Takk for følget!  
Denne lille bygda har vist enorm gjestfrihet og jeg vil alltid minnes dette året på det 

varmeste. Takk til alle bøndene som har lært meg så mye og som har gjort denne 

jobben til en drøm. Dette var siste oppdatering fra meg. Jeg håper at nyhetsbrevet 

vil leve videre med neste jordbruksrådgiver slik at dere vil kunne være oppdatert på 

alt som røres seg av viktige og interessante temaer. Både kommunalt og i større 

breddegrader. Gjennom min tid her, og nyhetsbrevets levetid har det blitt mottatt 

mange positive tilbakemeldinger og det setter jeg enormt stor pris på. En stor takk til alle 

som bidrar til å gjøre et lokalsamfunn så fantastisk og støttende. Til neste gang Nordreisa!  

 

 

Kontakt oss 

Nordreisa Kommune 

Sentrum 17  

9151 Storslett  

77 58 80 46 / 911 33 479 

Pernille.bugel@nordreisa.kommune.no 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


