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Møtereferat 
 
 
 
Møte: Teams møte AU Nord  

Tid/Sted: Tirsdag 27.10 kl 10.00 – 13.00  

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

 

Forfall: Ragnhild Engan  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik, 05.11.2020 

 
 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra konsernstyret. 

- Gikk gjennom de grove trekkene i driftsresultatet 
- Mor har en svekkelse – mens døtre øker 
- Salgsvekst  
- Lave lagre – mange positive elementer i det – men gir lavere leveringsgrad 
- Litt bekymring for fall i Gilde sin merkevareandel på Coop. 
- Planlagt gjennomsnittlig engrospris 
- Langtidsprognose (den er basert på "normalsituasjon") 
- Nortura anbefaler svak økning i antall ammekyr 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Har vi plan for å styrke Gilde-merket? Mer differensiering? 
- Satsing i områder med nedgang på melk – har man sett nærmere på hvilke 

områder det dreier seg om?  
o Nord-Norge og Vestlandet primært. 

  

 

2 Orientering fra Medlem / Tilførsel - Tilførselsområde Nord 
 
Pål-Kenneth gikk gjennom presentasjonen han vil bruke i RU-møtene. Her svarer han 
også ut mange av de spørsmålene som har kommet inn fra kretsutvalgene. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Hvorfor så stor nedgang på Bjerka? 
o  Har trolig noe sammenheng med færre dyr fra Trøndelag 

- Kunne tatt med 2018-tall også – lettere å se evt. trend!? 
- Ang. noe misnøye med puljetillegg. Enkelte sjåfører har sagt at det ikke vært 

førsesongmøte i år med info om hvordan dette med puljetillegg skulle 
praktiseres!? 

o I flg Pål-Kenneth har det vært møter i år – på samme måte som 
tidligere 

- Ang. nisje. Her kommer det nok spørsmål i RU-møtene 
o Pris/kostnad. Er det kostnader her som belaster fellesskapet? 
o Produsenter får ikke gjennomført det de ønsker 
o Må trekke fram at dette er positivt for Nortura og for næringen 

- Kadaverordning – AU sjekker hvor vidt produsenter i Finnmark er med og 
finansierer ordningen uten at de får tatt del i den (Magne sjekker). Og hvor 
stort er omfanget/behovet i Finnmark? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 
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3 Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene 
 

Bente, gris 
- Ikke hatt møte siden forrige AU-møte 
- Er jordbruksforhandlinger og tilleggsytelser som er mest sentralt 
- Produsenter som har vært ute pga. MRSA i Nord. Bente i gang. De andre er 

ikke i gang ennå.  
 

Fred Tore, storfe  
- Spilte inn dette med kjøttfeavtaler i fagutvalget, men liten respons. Dette må 

Nord ordne med selv. Pål-Kenneth/Svein Inge ser nærmere på det. 
Gourmetkalv er trolig mest aktuelt.  

 
Bjørn Arne, egg 
- Ikke møte siden sist 
- Differensiert omsetningsavgift. Ses nærmere på i Landbruksdirektoratet. 

 
Håvard 
- Hatt møte med "Ny giv-kretsene" – Vefsn/Grane og Hattfjelldal 

  
Tone 

Landbruksrådet 
- Hatt møte med "Nord-Norgebenken" mht. verdiskapningsrapporten. 
- Trykker på i f.t. at det kan gis midler til etablering av gris i Nord-Norge 

(Innovasjon Norge). 
- Fått 4 mill kr til Arktisk landbruk. Kan søke midler. Kan det være aktuelt for 

Nortura å søke om noe her? 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Positivt med info fra landbruksrådet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pål-
Kenneth 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 RU-møtene – gjennomgang av opplegg og innhold  
 
Opplegget for RU-møtene 27. og 28. okt ble gjennomgått – herunder spørsmålene 
som har kommet inn fra kretsutvalgene. 
 

 
 
 

 
 

5 Innkomne saker fra kretsene 
 
Det som har kommet inn fra kretsene nå i det siste, har vært relatert til RU-møtene, og 
er sånn sett tatt under sak 4. Dette ble gjennomgått i AU-møte 20. oktober. 

 
 

 
 

 
6 Kontakt med- og involvering av kretsutvalgene 

Aktivitet i kretsene  
 
Møtene som ble avholdt med kretsutvalgene i uke 42 

- Positive møter, men delvis dårlig oppslutning 
- Det bør likevel satse på dette framover. Det handler også om at de tillitsvalgte 

må venne seg til å bruke disse møteplattformene. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Foreslår at vi fortsetter med møter med kretsutvalgene før RU-møtene 
- Samtidig bør det vurderes møte med alle kretsutvalg samtidig (jfr. opplegg 

som AU Midt-Norge hadde i oktober) 
- Det vil ta litt tid å bygge opp disse kommunikasjonsformene 
- Handler om å bygge tillit.  
- Har god tro på at dette kan være matnyttige kommunikasjonsformer 
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7 Eventuelt 
 
Utkast brev fra Svein/Tone ang nisje 

- En del misnøye rundt nisje i Nord. Bl.a. knyttet til varierende tilbud i f.t. hvilken 
bearbeidingsgrad som gjennomføres på ulike lokasjoner  

- Svein/Tone har skrevet utkast til brev ang situasjonen. Dette var tenkt rettet 
mot administrasjonen og ment som støtte til de som er engasjert i 
nisjeproduksjon 

- Tanken var å presentere dette i RU-møtene 
- AU for øvrig signaliserte at det blir for kort varsel å ta stilling til dette, i og med 

at utkastet ble vist fram først nå i møtet. 
- Saken utsettes til neste AU-møte 

 
Ansettelse av ny rådgiver.  
Ny rådgiver er ansatt. Det mangler imidlertid noen formaliteter, og Pål-Kenneth ønsker 
derfor ikke å offentliggjøre navnet på vedkommende. 
 

 

 


