TROMS LANDBRUKSFAGLIGE SENTER

16. februar 2015

G EITNYTT
Troms landbruksfaglige senter, Senja videregående skole, Gisundveien 9, 9372 Gibostad
Epost: hanne.storteig@tromsfylke.no

ARKTISK KJE møter i
Nordland og Troms
uke 9
e9

INVITASJON TIL FORRETNINGSLUNSJ
MED TEMA ARKTISK KJE:

 ANDELER I NETTVERK
 KONTRAKTER KJE 2015
 ORIENTERING ARKTISK KJE
Lofoten og Vesterålen:
Anker Brygge, Svolvær tirsdag 24.2 kl 12.00
Misvær og Beiarn:
Vestjord bygdehus, onsdag 25.2 ca kl 14.00
I forbindelse med TINE produsentlagsmøte

Arktisk Kje har egen logo.
Produsenter i Nordland og Troms samarbeider om
lønnsom produksjon av kjekjøtt.
Nettverk Arktisk Kje etableres som eget foretak i
Brønnøysundregisteret.
Leder er Raymond Mathisen epost
stakkemo@gmail.com mobil 91555657

PÅMELDING SNAREST DIREKTE TIL

stakkemo@gmail.com mobil 91555657
hanne.storteig@tromsfylke.no
eller mobil 90113767

De som skal på møtet på Vestjord bygdehus
trenger ikke påmelding.
Troms sau og geit har Fagdag fredag 20.2 på
Bardufosstun, Målselv. Her vil også prosjektet
Arktisk Kjekjøtt og nettverket Arktisk Kje
være tema.

Troms:
Mathallen, Tromsø torsdag 26.2 kl 12.00
Nord-Troms:
Bios kafé, Storslett fredag 27.2 kl 12.00

ARKTISK KJE - nettverk for produsenter etablert
Alle produsenter og interesserte inviteres til å bli medlem i nettverk ARKTISK KJE.
Arktisk kje er etablert som et eget foretak i Brønnøysundregisteret. Vedtekter er utformet og styret har
følgende medlemmer: Leder Raymond Mikalsen, André Kristoffersen, Atle Aronsen, Laurens Naafs, Mats
Jakobsen. Vara Magnus Bergstad og Magnus Bergstad.
For mere info, påmelding i nettverket og innmelding av slaktekje: se side 2 av Geitnytt

Geitnytt

Side 2

Arktisk Kje – hva er det?
Av Raymond Mathisen leder AK

Sammenslutning eller en paraply for produsenter i
Nordland og Troms som ønsker å satse på
produksjon av slaktekje. Vi ønsker å utnytte et
fantastisk råstoff som ikke har fått den
oppmerksomheten som det fortjener.
- Arktisk Kje skal ikke konkurrer med etablerte
småskalaproduksjon av kjøtt som er allerede er
etablert rundt om på driftsenhetene.
- Arktisk kje har som hovedoppgave å sørge for
best mulig lønnsom produksjon av kjekjøtt. Vi vil i
første omgang satse på kvalitetskje med
slaktevekter over 9 kg.
- Arktisk kje målsetning er å ivareta kulturlandskapspleie med en utnyttelse av de flotte beiter
og fòr ressurser som er innen arktisk landbruk

Hvem kan delta:
- Samtlige produsenter som er medlem av
Nortura og Arktisk Kje. Medlemskontingent til
Arktisk Kje er satt til kr. 1500,- Alle produsenter / leverandører vil bli
kontaktet i februar for avklaring: andel i Arktisk
Kje og kontraktinngåelse kje produseres og
leveres til prosjektet Arktisk kjekjøtt.
- Alle produsenter av kje kjøtt oppfordres til å
planlegge påsett til slaktekje og melde sin
interesse.
- Det vil bli gjennomført møter i ditt nærmiljø,
mest sannsynlig i februar / mars då.
ARKTISK KJE nettverk arbeidsgruppe:
Raymond Mathisen, leder
Andrè Kristoffersen, sekretær
Atle Aronsen, kasserer

Hvor kan du melde din
interesse?

Mats Jakobsen, medlem
Laurens Naafs, medlem
Magnus Bergstad, vara
Morten Risto, vara
Navn:_______________________________________

Epost, telefon eller brev til

Adresse:____________________________________

André Kristoffersen, Hammeren, 8114 Tollå.

Organisasjonsnummer:_____________________

epost: andrek2@online.no telefon: 4163976 eller

Antall kje:_________________________________

Hanne Storteig, Senja vgs, 9372Gibostad

Leveringsuke:______________________________

Epost: hanne.storteig@tromsfylke.no 90113767

Andel ARKTISK KJE:_________________________

