
Utmarka på menyen i Nordreisa 
Velkommen til matnyttig påfyll for kropp, 
hode og klode 

Vi inviterer deg til smaksopplevelser på Bios Cafe 
Torsdag 14.november kl 16:00 - 17:30

Sauen er et beitedyr som utnytter gras og kratt i utmarka. Det er det bare 
drøvtyggere med sine fire mager som er i stand til å gjøre. Lammekjøttet 
er ettertraktet, men kjøtt av litt eldre dyr blir ikke verdsatt på samme 
måte i det norske markedet. Dette er en etisk og miljømessig utfordring, 
og situasjonen blir i dag omtalt som overproduksjon. Samtidig ønsker vi å 
utnytte utmarksbeite mer enn vi gjør i dag, og sauen er vårt fremste 
redskap til å oppnå dette. Vil du være med å bidra til å sette søkelys på 
bruk av utmarksressursene og samtidig si din mening om sau som mat? 

Sauen er viktig for miljøet og for lokal verdiskaping, og produserer 
kjøtt, ull og kulturlandskap på utmarksressurser som ikke kan brukes til 
annen matproduksjon. Det vekket derfor sterke reaksjoner da 1.000 
tonn sauekjøttet i fjor gikk i pelsdyrfôr. I år eksporteres norsk halal-slaktet 
sauekjøtt til fornøyde kunder i Midt-Østen. 

Nå får du muligheten til å si din mening om sau og lam fra norsk 
utmark! 

Vi inviterer deg derfor til å være med å smake på retter av vårt fremste beitedyr, sauen. 

Faglig påfyll ved Eva Narten Høberg, avdeling utmarksressurser og næringsutvikling, NIBIO. 

Arrangementer er gratis, men vi ønsker påmelding innen 11.november til jane@bioscafe.no 

Vel bekomme! 

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO/Kompetansenettverk for mat og Arktisk mat/Mosjøen videregående 
skole. Prosjektet finansieres av Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, samt kompetanseutviklingsmidler 

for arktisk landbruk som disponeres av NIBIO. Lammekjøttet er sponset av Nortura. 
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