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Prosjekt Arktisk Kjekjøtt
Hanne Storteig, prosjektleder

Hovedprosjektet ARKTISK KJEKJØTT startet
opp 2014 og varer 3 år. Det har vært stor
aktivitet i første prosjektår selv om vi ikke
hadde budsjett klart før på sommeren.
Vi fikk produsert ca 300 kje fra produsenter i
Nordland og Troms som ble foredlet hos
Gourmet Lyngen. Samarbeidet har fungert
godt i hele verdikjeden. Refusjon av
slaktekostnader fra Nortura er betalt ut og
det vil også en merpris fra Gourmet Lyngen.
Salg av foredlet kjekjøtt var på høsten i
Tromsø: Bondens Marked, Smak matfestivalBodø: Bertnesdagene og Saltstraumen hotell.
Kjekjøtt er også markedsført i andre
sammenhenger.
Egen logo Arktisk Kje og etiketter for de
ulike kje produktene har vi fått laget.
Det har vært mange møter med produsenter
og samarbeidsparter som Nortura, TINE,
Gourmet Lyngen etc. I november samlet vi
produsenter fra Nordland og Troms med
interesse for produksjon av kjekjøtt til møte
i Tromsø. Målet var evaluering av første året
i prosjektet og planlegge neste års
produksjon. Styringsgruppe for prosjektet er
etablert og første møte avholdt.
Prosjektet ble også presentert på
Hurtigruteseminaret 2014 som et eksempel

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

på nettverk samarbeid og potensialet ved å
utnytte lokale ressurser.
Deltakelse på Internasjonale Gùne Woche
januar 2015 er et resultat av
kvalitetsproduksjon av kjekjøtt.
Fylkesmannen i Troms har engasjert Gourmet
Lyngen med som foredlingsbedrift. Prosjekt
Arktisk Kjekjøtt ble invitert med, produsent
og prosjektleder.

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
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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:_________________________

