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Lokal mat
- en del av landbrukets rådgivingstjenester
Tekst Stein Brubæk
I forbindelse med at prosjekt Matmangfold er
flyttet over til Landbruksrådgiving NordVest er
også lokal mat blitt en del av landbrukets
rådgivningstjenester i Møre og Romsdal.
Fra 1.oktober 2008 er jeg ansatt i stillingen og
vil bruke litt spalteplass i Ringreven for både å
fortelle litt om meg selv og hva jeg skal gjøre i
stillingen.
Jeg heter Stein Brubæk og bor i Angvik på
Nordmøre. Av utdanning er jeg byråkrat og har
hatt ulike jobber innenfor alle tre forvaltnings nivåene flere steder i Norge. Siden jeg flyttet
tilbake til Nordmøre har jeg i stadig større grad
blitt engasjert i landbruket. Jeg har tatt over
hjemgården i Angvik hvor jeg etter hvert har
bygd opp et bruk med melkeproduksjon fra ku
og geit, har mitt eget meieri og har etablert
seterdrift i Torbudalen i Sunndal kommune.
I dag produseres det ca 10 tonn geitemelk og 20
tonn kumelk til ost, smør og rømme. Jeg har
valgt å bruke de kurasene som tradisjonelt var
mest brukt i mitt område; nemlig Sidet Trønder
og Vestlandsk Fjordfe. Med så utstrakt beite i
utmark (nærmest u-mark!) passer disse rasene
best. For tiden drives gården av innleid
arbeidskraft med 1 1/2 stilling i tillegg til meg
selv som avløser i helg og på kveld.

Jeg har planer for ombygging til løsdrift, og i
den forbindelse en liten utvidelse fra 8 til 12
årskyr, samt omlegging til økologisk.
Prosjektplana for Matmangfold del II er
under konkretisering.
Prosjektet er tenkt vare foreløpig ut 2010. I
hovedsak vil arbeidet rettes mot det å bistå
bønder som vurderer eller planlegger å starte
opp med en produksjon av lokal mat. En slik
produksjon påvirker hele gårdsdriften og jeg
mener å ha mange erfaringer som kan være til
nytte for en bonde med slike tanker.
Når man kommer til den konkrete
planleggingen og gjennomføringen vil det også
være behov for noen å ta kontakt og utveksle
tanker med, få tilbakespill fra og ikke minst
orientere seg mot de ulike støtteordninger som
er etablert. Jeg håper derfor at både bøndene og
de andre rådgiverne bruker meg aktivt.
Ved siden av kontakt med bønder som
produsenter vil arbeidet bestå i å arbeide med
kompetansetilbud. Dette skjer i nært
samarbeidet med Kompetansenavet for MidtNorge på Mære.
Et annet hovedsatsingsområde er å støtte
etablerte produsenter slik at de kan øke sin
inntjening. Det vil være avgjørende for
prosjektet å oppnå økt markedsandel for lokal
mat både inn i dagligvaremarkedet og
storhusholdningene. Markedsretta arbeide skjer
i form av sekretærfunksjoner til Bondens
Marked, Matnorge.no og NordVestMat BA,
som alle på hver sitt felt arbeider med å bringe
lokal mat ut til forskjellige markeder.
Det kommer til å bli tatt flere grep for å
profilere denne nye delen av
rådgivningstjenesten til det etablerte
rådgivingsapparatet, til landbruksforvaltningen
i kommunene og direkte til landbruksmiljøet i
fylket.
Med ønske om et godt og fruktbart
samarbeide…..
Hilsen Stein Brubæk
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