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Møtereferat 
 
 
 
Møte: Teams møte AU Nord  

Tid/Sted: Tirsdag 25.08 kl 9.30 – 12.00  

Til stede: Svein Slåtsveen, Ragnhild Engan, Bjørn Arne Skoglund, Fred 
Tore Fagereng, Bente Børsheim, Håvard Knygh, Merethe Sund, 
Pål-Kenneth Løvås og Magne Trondmo. 

 

Forfall: Tone Rubach  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik, 02.09.2020 

 
 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra konsernstyret. 

- Næringslivets Konkurranseutvalg konkluderer med at Nordfjord Kjøtt har 
etterlignet emballasjen til Gilde karbonader og Gilde svenske kjøttboller. Dvs 
at de må endre emballasjen. 

- Sterk vekst rødt kjøtt, pølser, pålegg og ferdigmat. 
- Godt grillsalg. 
- God utvikling på kylling og egg. 
- God utvikling i alle kjeder. Jobbes godt med både Gilde- og Priormerket. 
- Stengte grenser har selvsagt innvirket positivt på salget, men det forklarer 

neppe alt. 
- Knapphet på råvarer, dermed litt utfordinger i f.t. leveranse på enkelte 

produkter.  
- Proff er selvsagt betydelig påvirket av Corona-situasjonen, men det har likevel 

vært ok indekser i sommer.. 
- Generelt dårlige tider og dårlige priser på ull, huder og skinn. 
- Industristruktur 

o Vedtatt at vi avvikler skjæring av gris på Rudshøgda 
o Vedtatt at Malvik og Rudshøgda blir de nye hovedanleggene mht. 

skjæring storfe. Avvikles på Egersund, Gol og Førde. Bjerka består. 
Ny teknologi 

- Ny møteform i Vest og Agro testes ut (krets- og RU-møter). Pilot som 
evalueres neste år 

- Vedtektskomité ser på vedtektene, herunder medlemsdemokratiet 
- Totalmarked 

o Lam – 500 t på reg lager 
o Storfe – prisløypa har hatt effekt, men samtidig holder melkebønder 

igjen slakt. Forlenget importperiode 
o Gris – 300 t på lager 
o Totalmarked oppfordrer aktørene til å benytte seg av importkvotene 
o Egg – lavere salg i juni. Førtidsslaktes nå for å unngå overskudd 

senere i høst. Jobbes med differensiert omsetningsavgift 
- EAT har vært i kontakt med Nortura og at vi er i dialog med de for å sondere 

terrenget 
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Spørsmål/kommentarer: 
- Dårlig kundeopplevelse med Nortura som leverandør av råvarer. Bestilte 

svinesorteringer som skulle være supplement i produksjon av egne produkter 
på egen gård. Tok 1 mnd før kjøttet kom!! Håper det er et engangstilfelle – og 
at ikke dette er noe som mange Norturakunder opplever. Når skjærelinjer nå 
legges ned, er vi avhengig av en logistikk som fungerer. 

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
  

2 Orientering fra Medlem / Tilførsel - Tilførselsområde Nord 
 
Pål-Kenneth orienterte. 
 
Drift 
- God drift og økning på fabrikkene. God effektivitet  
- Jobbes intenst med å få inn sesongarbeidere nå. Testingsregime. Mye ufaglærte, 

men legges opp til god opplæring. 
 
Livdyr 
- Underskudd på fôringskalv (gjelder hele landet) 
 
Tilførselskampanjen 
- Startet rett før ferien, dvs ikke ordentlig i gang ennå. 
- Det er utarbeidet et flygeblad som sendes medlemmene. Et litt redigert oppsett 

tenkes brukt ut mot potensielt nye medlemmer.  
- Hvordan involvere de tillitsvalgte/kretsene i denne jobben? 
 
Medlem 
- Arne Flatmo går av med gavepensjon i mai/juni. Blir ikke erstattet. 
- Kåre Pedersen gikk av nå i år – blir erstattet. Vil være en stilling knyttet til flere 

dyreslag 
- Christer vil værer teamleder rådgivning Nord 
 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Det er en del kritiske røster knyttet til at produsenter som går over til Nortura 
får pristillegg første året. 

o Det er viktig å understreke at tilførselskampanjen ikke primært handler 
om å få dratt tilbake "de som forlot oss i fjor", og at det sånn sett ikke 
handler om å premiere "shoppere". 

- Hva skjer mht. rådgivning gris? Er litt bekymret for om vi greier å følge opp 
produsentene godt nok. 

- Tilførselskampanje – småfe. Reagerer på at vi ikke signaliserer det samme 
internt i konsernet. Vi kjører tilførselskampanje – samtidig sier vi at vi ikke 
trenger mer råvarer. Spesielt stor nedleggelse av sauebruk i Nordland. 

- Tilbakemeldinger på at kadaverordningen fungerer dårlig i Finnmark 
- Det er gitt signaler om at Nortura ikke er spesielt begeistret for nisje/retur!?.  

o Utfordringer på enkelte fabrikker – når produsenter som skal ha 
retur/nisje ønsker dette finstykket og pakket i forbrukerpakker 
m/etikett. Går på bekostning av driften på anlegget 

o Noen fabrikker (eks Malvik) "outsourcer" jobben med 
nedskjæring/finstykking/emballering til andre aktører. 

o Dette er vel noe nisjeprodusenten skal gjøre selv!? Grovparteringer er 
innafor.  

o Nortura må ha ei klar retning i f.t. "hva nisje er". Bør være likt over 
hele landet. 

o AU er enige om at det bør være ens praksis mht. retur og nisje  
- Greier Nortura være synlig ute blant produsentene når det nå er færre 

rådgivere enn tidligere? 
- Hvordan vil Nortura jobbe i f.t. kommunikasjon mot bonden – hvordan bruke 

digitale løsninger? Her må vi være "på"! 
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- Førsesongmøter og andre fagmøter bør kunne kjøres gjennom Teams. 
 
 

Vedtak: AU tar orienteringen til orientering. 
 

3 Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene 
 
Bente, gris 

- Ikke hatt møte siden forrige AU-møte 
- Messengergruppe som fungerer veldig bra 
- Hatt kontakt med kretsleder i egen krets, ikke øvrige. 

 
Fred Tore, storfe  

- Møte forrige uke 
- Status tilførselskampanje 
- Diskutert prising framover 
- Skjæring storfe 
- Ikke noe fra kretsene 

 
Bjørn Arne, egg 

- Skal ha møte sist i uka 
- Prismodell og miljøinnredning er 2 hovedsaker 
- Ikke snakket med kretsledere 

 
Svein 

- Snakket med en del kretsledere 
- Variable avlinger 
- Sau blir nevnt, det samme blir nisje 
- Ellers ganske stille 

 
Ragnhild 

- Møte i morgen 
- Stor etterspørsel etter sau nå – positivt 
- Både reg lager og eget lager gått kraftig ned 
- Hatt kontakt med en kretsleder 

 
Håvard 

- Ikke snakket med kretslederne 
  
Spørsmål/kommentarer: 

- Bente: Hva med møtet som Svein – og øvrige AU-ledere - har med 
styreleder? 
Burde Svein brukt AU noe mere i forkant av disse møtene? 

 
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 

 
Planlegging av høstens RU-møte  
 
Det er pr nå uavklart om det blir fysisk eller digitalt RU-møte. 
Det vil blir foretatt vurderinger rundt dette på sentralt hold, og avklaringer bør bli gjort 
relativt fort. 
 
Etter en kort diskusjon, konkluderte AU-Nord med at det pr nå framstår mest fornuftig 
å kjøre RU-møtet via Teams. 
 
Det er bestilt lokaler til RU-møte i Tromsø 29.-30. oktober, samt AU-møte 28. oktober. 
 
Foreløpig må det planlegges som om møtet skal avholdes fysisk. 
AU lanserte følgende temaer/personer til møtet: 

- Petter Brinchmann – bl.a. i f.t. merkevarene 
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- Karin Røhne/Hans Thorn Wittussen 
- Industristruktur 
- Tilførselskampanjen, prisstrategi 
- Nordnorske produkter – foredlet i Nord 
- Landbruk i hele landet – Nord-Norge og ny industristruktur 
- Hvorfor finner vi ikke Gilde-produkter i "min butikk". Temaet dukker ALLTID 

opp 
- Grønnsaker i kjøttprodukter 

 
Vedtak:  

- AU vurderer det pr nå som mest fornuftig med digitalt RU-møte  i høst 
- Svein og Magne lager utkast til program. Tar da utgangspunkt i at det 

blir fysisk møte, og markerer ut saker som må være med om det blir 
digital løsning 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein/ 
Magne 
 

 

5 Aktivitetsplanarbeid for 2021 
 
De dyreslagsansvarlige må ila september avholde møte med sine ressursgrupper, der 
handlingsplaner for 2020 skal lages sammen med fag/tilførsel.  
 
Magne kan være behjelpelig med å sette opp Teams-møter for den enkelte 
ressursgruppe dersom det er ønskelig. Send da oversikt over dato, klokkeslett (fra-til) 
og hvem som skal delta i møtet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Eventuelt 

 
Dialog AU-ansvarskretser 

- AU-leder signaliserer at flere i AU har forbedringspotensial mht. å ha dialog 
med sine ansvarskretser. 

- Enkelte i AU har ved enkelte anledninger hatt Teams-møte med kretslederne i 
sine ansvarskretser. Dette har fungert bra, og kan være et tips til flere. 

 
Ikke slåttegraut i 2020 
Magne har fått epost fra Johnny Stien i FKA, som orienterte om at de tradisjonelle 
slåttegrautarrangementene ikke vil bli avholdt i høst. Dette pga. Corona. 
Magne orienterer ansatte på medlem og kretsledere om dette 
 
Neste møte 

- Det må avholdes nytt AU-møte (Teams) i etterkant av styremøtet i september. 
Magne og Svein kommer med forslag til dato. 

 
 

 

 


