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– Mange som allerede driver økologisk
– Det var et fantastisk fint
møte, med gode diskusjoner og
konstruktive innspill, oppsummerer daglig leder Aina
Bartmann, leder for Landbrukets Økoløft.
– Det er slutt på den tida da man
skulte på hverandre. Nå ser både
bønder som driver konvensjonelt og de som driver økologisk
at man har felles interesser. I
framtida må alle bønder bli gode
på klima og ressursbruk.

Hva tenker du om mulighetene i
Lofoten etter å ha truffet bøndene her?
– Det er gull verdt å ha så gode
rådgivere lokalt, som de har,
svarer Bartmann og oppfordre
bøndene om å bruke dem.
– Det er også mange bønder
som allerede driver økologisk i
Lofoten. De kan man ta kontakt
med for å få råd til å gå videre,
forklarer hun.

Landbrukets Økoløft
Et samarbeidsprosjekt mellom
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio,
Debio info, Norsk Landbruksrådgiving, Oikos, Økologisk
Norge og Økologiske foregangsfylker.
Økoløftet skal motivere flere
bønder til å satse på økologisk

produksjon. Tilby forbrukerne
mer økologisk mat produsert
på norske ressurser. Utvikle
økologisk landbruk som en pådriver og læringsarena for mer
bærekraftige produksjonsmetoder for hele landbruket. Bidra
til verdiskaping knyttet til økt
etterspørsel.

Lions Club Lofotens

HØsttreFF
(eldretreffet)

Søndag 22. oktober kl. 16.00,
Lekneshallen

Bussruter

motivasjonen stikker hos dem
som driver konvensjonelt gårdsbruk. Hvis de får pristillegg på
produktene vil det nok hjelpe på
for å legge om til økologisk produksjon.

Gode beiteforhold
– Saueholdet er det som er enklest å legge om til økologisk
drift. Vi har gode beiteforhold på
øya, slår han fast. Høyen viser
også til at mye av gjødselbehovet
er dekt fra egen gård i Vestvågøy.
– Det er husdyrgjødsel fra melkekyr som dekker mye av gjødslinga. Den holder til førsteslåtten, men så må vi ha ekstra tilførsel av nitrogen i jorda etterpå,
legger han til.
Dersom det er et ønske å få

ned bruken av kunstgjødsel, kan
løsningen ligge nærmere enn
man tror.
– Det er for små gjødsellagre
hos mange gårdbrukere. Det
skulle vært satset mer på å få
bygd opp gjødsellagrene, synes
Høyen.
– Det er et godt naturlig jordsmonn på Vestvågøya. I tillegg er
det en del myr som er dyrket
opp. Det ligger etter mitt skjønn
godt til rette for å få til ei økologisk omlegging på disse brukene. Vi har også et gunstig kima
og er ikke plaget med vinterskader, slik vi ser andre steder, oppsummerer Høyen.
Selv om Vestvågøya har gode
naturlige vilkår for landbruk er
bondelagslederen likevel be-

kymret for økonomien i næringa.
– Vi har ei årslønn på 350 000
mens andre er oppe i 500 000. Vi
føler også at trykket er så stort at
man nesten presser bøndene ut
av bygda. De siste årene er det
blitt færre bønder, større gårdsbruk og flere med tilleggsnæring. Det er blitt større arealer tilgjengelig gjennom bedre bruk av
leiejord, men samtidig har vi fått
lengre transport av både fôr og
ferdige råvarer, forteller Høyen.
– Jeg er litt bekymret for utviklinga de siste årene. Politikerne
velger minste motstands veg, og
det er vel å gjøre ingenting, slår
han fast.

e ressursene rett
måte. Vi har de beste beitene, så
hvorfor skal vi ikke drive dem
optimalt. Hvorfor skal vi ta lammene hjem tidligere fordi butikkene vil ha lam akkurat ei bestemt uke? Det handler om matmakt, men jeg mener makten
skal ligge hos oss, forklarer hun.
Roos har 150 geit på gården.
Det gir klare fordeler.
– Vi har 150 geiter som bruker
beitet her optimalt. Derfor er det
effektivt. Dersom vi skal satse
på å bli større, bruke kraftfor og
ha 300 geiter, driver vi ikke optimalt lenger. Da må vi kjøre til
Leknes for å hente gress og vi må

bruke kraftfor. Effektiviseringen,
som regjeringa prater om
ligger ikke i å
bli
større, BEDRE LIV: Henrik Vink viser noen av
men å bruke seminardeltakerne rundt på Saupstad gård. – Vi har et
ressursene
godt liv her og skal ikke bli større. Antall dyr stemmer
bedre. Da blir med det som er optimalt for jorda her, fortalte han.
vi også mer
ressursene her i Norge. Vi bør
klimavennlige, utdyper hun.
Roos mener nøkkelen ligger i ikke bruke mange midler på å
å bruke gårdens ressurser smar- holde lav kraftforpris, for da får
gresset her lavere verdi, legger
tere.
– Vi har et ansvar for å produ- hun til.
sere mest mulig mat på de lokale
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valBerg
Avg. Moland
Avg. Valberg

kl. 15.00
kl. 15.15

Ballstad
Avg. Ballstad om Øya
Avg. Gravdal

kl. 15.15
kl. 15.35

Bussene ankommer Leknes ca. kl. 15.55
Bussene returnerer etter treffets slutt.
Hjertelig velkommen til Høsttreffet
med god og variert underholdning.
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e at det er stor etterspørsel etter økologisk mat og bedre pris på produktene. Landbruksorganisasjonene er redd for at
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stamsund/sennesvik
Avg. Myklevik
Avg. Stamsund og Steine
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