Møtereferat
Møte:

AU Midt

Tid/Sted:

Torsdag 24.09 kl 10.00 – 15.00
Quality Airport Hotel
Lars Morten Rosmo, Ragnar Valstad, Sverre Tyldum, Borgny K
Grande, Johan Kristian Daling, Bård Tore Berntsen, Kolbjørn
Frøseth, Olav Håkon Ulfsnes, Silje Pynten og Magne Trondmo
(via Teams). Erling Gresseth (Tyr) og Kari Åker (Tr lag BL) på sak
9 og 10. Hans Thorn Wittussen (via Teams) på sak 10

Til stede:

Forfall:
Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 07.10.2020

Sak nr. Emne
1
Orientering fra styret

Ansvar

Olav Håkon orienterte fra styremøte 22. september
- Totalmarked – prognose
- Nova/SAP – utsettelse i f.t. Norfersk
- Budsjett – adm har presentert innledende tanker rundt budsjettprosessen
- Prognose økonomi. Bra på dagligvare, men fortsatt lave marginer
- HPL Dyrevelferd gjennomgått.
Spørsmål/kommentarer:
- Taper/vinner vi tilførsler?
o Noe spenning i f.t. småfe – men kan ikke si noe sikkert før etter
sesongen (Østlandet)
- Når kommer kvartalstallene?
o Sannsynligvis etter styremøtet ca 20. okt
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.
2

Orientering fra Fag/Tilførsel
Silje Pynten orienterte fra Fag/tilførsel:
-

Tilførselskampanjen
o Ingen store endringer siden forrige møte
o Vunnet en ny småfeprodusent, men tapt 3.
o Tar tid, modningsprosess. Har hatt førstekontakt med en del
storfeprodusenter.
o Løpende rapportering/oversikt

-

Gris
o
o
o
o

Åsa S. Okkenhaug i gang med opplæring. Vil jobbe mye med tilførsel.
Blir også en ressurs på økonomi (forsikringssaker, DB-kalkyler m.v.).
Sekretær i Norsvin Trøndelag.
Jobbes kontinuerlig med dyrevelferd.
Slaktestopp uke 41 (ny slaktelinje). Er sendt info på SMS, samt nettside
og BB. Likevel en del produsenter som har hevder at de ikke har fått
beskjed.
Slaktestopp vil kunne medføre at noen få får utfordringer i f.t. konsesjon
Silje har hatt dialog med fylkesmannen i Trøndelag og M&R. Dette vil
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o

ordne seg. Skal ha tilsyn i høst. Avvik pga dette må da dokumenteres av
produsent i samarbeid med Nortura
Smågrissituasjonen ok pr nå.

-

Storfe
o Stort underskudd på kalv. Gir utfordringer i tilførselsmarkedet.
o Noen oppstartinger på ammeku – på driftsplannivå.
o En del feil på leveranser (i f.t. det som står på følgeseddel). Skaper mye
jobb for Nortura, og er en utfordring i f.t. matvaresikkerhet. Kan i ytterste
konsekvens føre til kassasjon av dyr. Endringer i f.t. innmeldt leveranse
(av dyrevelferdsmessige årsaker) må dokumenteres på EM-skjema.

-

Småfe
o Bra med søkere til rådgiverstilling på småfe. Sluttfasen på
ansettelsesprosess
o Bra vekter på lam
o Lite henvendelser på telefon. Er som regel et godt tegn.

-

Inntransport
o Forhandlinger fortsatt. Intensjonsavtaler gjelder ut februar 2020.
o En del tilbakemeldinger på at "semien" til Notra kjøres med lite dyr. Går
stort sett med over 30 dyr, noe som er bra.

-

Evt. bortfall av skjæring på Steinkjer
o Reaksjoner i f.t. Steinkjeranlegget kommer primært fra storfemiljøet.
Handler neppe primært om Steinkjeranlegget – men det brukes som et
virkemiddel i miljøet som prøver å få produsenter over fra Nortura.
o Svineprodusentene er åpenbart opptatt av dette, men det er pr. nå ikke
noe som tilsier "støy" i svinemiljøet av den grunn.

Spørsmål/kommentarer:
- Samlasting, jfr forrige møte. Konkurrenter kjører på dette. Vi bør kunne strekke
oss noe her.
- Hvordan greier vi å følge opp i Møre og Romsdal?
- Vi må bli bedre på å feire seire. Jfr. Ny pakkemaskin på Heimdal.
- Mye bra på kylling om dagen. Men negativt for oss med den kampanjen som
Rema kjører. Nortura har imidlertid holdt en lavprofil i f.t. å "møte dette" i media,
da dette fort vil kunne ramme hele næringen negativt.
Vedtak: AU tar orienteringen til orientering.
3

Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene
Utsettes til neste møte

4

Orientering fra Konsernråd 23. september
Fra Midt deltok Lars Morten, Sverre, Bård Tore, Olav Håkon og Magne.
Tilbakemeldinger fra deltakerne:
- Mye positivt og mange gode innspill
- Det jobbes med et opplegg for å definere/sikre "Norturas ansikt utad" regionalt.
- Generelt bra stemning – godt klima mellom styre og adm. Jobbes i samme
retning
- Ny strategiplan inneholdt bl.a. en plansje med 5 punkter – denne bør deles med
eierne
- Løfte kretsene – samhandling AU-krets
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Planlegging av høstens RU-møte
Det ble på forrige AU-møte vedtatt å kjøre høstens RU-møte via Teams.
For å få aktivitet i møtet ble det bestemt at vi prøver å dele opp i 3 møter.
Kretsutvalgene er orientert, og er bedt om å komme med innspill til tema.
Foreløpig er det kun et par kretser som har kommet med innspill til tema. Følgende er da
spilt inn:
- Økonomi
- Situasjonen for skjærelinja på Steinkjer
- Leverandørsituasjonen
Rent praktisk legger AU opp til følgende i forbindelse med RU-møtet:
- 3 digitale RU-møter
o Møte 1 - 2. nov kl 19.00-22.00
o Møte 2 – 3. nov kl 09.00 – 12.00
o Møte 3 – 3. nov kl 13.00 – 16.00
- Det legges opp til pause midtveis
- Alle får innkalling til alle 3 møtene. Det enkelte RU-medlem velger selv hvilket
møte han/hun deltar på.
- Vi må avklare om det skal kjøres med påmelding i forkant, eller om det å
"akseptere" ett møte er påmelding god nok
- Det avholdes AU-møte på dagtid 2. nov (kl 12.00)
Forslag til innhold/agenda:
- Økonomi (resultat 2. tertial)
- Industristruktur (med særskilt fokus på Steinkjer)
- Ny strategiplan (en noe mere kompakt versjon enn det som ble presentert i
konsernråd.
- Tilførselskampanjen. Kort om kampanjen, samt status nasjonalt og regionalt
- Statusrapport inntransport
- Magne formidler temaønsker til styreleder og administrasjonen sentralt og ber om
ressurser.
- AU ønsker at så mye som mulig av innleggene skal vinkles positivt og bidra til
motivering.
-

Går det an å utfordre kretsene i forkant? F. eks gi de konkrete
oppgaver/spørsmål knyttet til kommunikasjon krets/AU.

Vedtak:
Det legges opp til 3 digitale RU-møter, der den enkelte deltar der det passer best.
Opplegg/tematikk eltes nærmere i neste møte

6

Dyrevelferd
Utsettes til neste møte.

7

Oppnevning av ressursgrupper
Oppnevning av ressursgrupper ble gjort for alle dyreslagsrepresentanter på forrige møte
– bortsett fra storfe. Storfe må ha forslag til nye medlemmer i ressursgruppa
Utsettes til neste møte

8

Kretsmøter
Utsettes til neste møte
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Storfeproduksjon
Erling Gresseth (Tyr) og Kari Åker (Trøndelag Bondelag) var invitert med på møtet for å
snakke om storfesituasjonen. Stikkordene de hadde fått i forkant var markedssituasjonen,
utvikling og lønnsomhet i næringa og rådgivning.
Olav Håkon innledet:
- Kort om totalmarked og prognose
- Viste til spørreundersøkelse – de fleste vil spise som før, noen vil redusere på
storfe og gris. I f.t. unge folk ligger småfe dårlig an.
- Langtidsprognose fram til 2025 – framskriving av 2021-prognosen
o Mye taler for redusert kjøttforbruk
o Økt befolkningsvekst gir ca uendret totalforbruk
o Denne langtidsprognosen er noe mere positiv mht. forbruk, enn det som
tidligere har vært lagt fram.
- En stor undersøkelse rette mot bønder viser at en god del planlegger oppstart av
ammekuproduksjon.
- Det vil selvsagt være betydelig usikkerhet knyttet til forbruk/salg framover
- Melkevolumet har stor betydning
- Nortura anbefaler en svak økning i f.t. ammeku. Ønsker økning primært i
grasområder
Erling Gresseth
- Se litt på historien
- Produserer 3.000 tonn mindre i år enn i 1994
- Har importert 178 tonn siste 10 år – det er 600.000 kalver som skulle vært født i
Norge.
- Hvorfor "gir vi bort" importkvoter? 9.000 tonn pr år. Hvordan stiller dette seg i f.t.
f. eks miljø og antibiotikaresistens?
- Hvorfor gjør vi ikke noe med dette?
- For 20 år siden kom 50% av kjøttet fra storfe og sau (gras) – nå er det under 1/3.
Er dette en ønsket utvikling?
- Tilskuddssoner. Utgjør store forskjeller mellom områder.
- Vi MÅ basere oss på det grovfôrbaserte – feil å importere mye av dette
- Selvforsyning og matvaresikkerhet.
- Hadde vi på andre produksjoner (f. eks gris eller melk) manglet 20% over tid –
hva hadde da skjedd?
Kari Åker
- Forenklede jordbruksforhandlinger i 2020 – fullt trykk i 2021.
- "Kostholdstiltaket" i Klimakur 2030 har store konsekvenser for norsk mat og
landbruk
o Legger seg langt under kostrådene
o Vil medføre kraftig redusert jordbruksproduksjon – også kjøttproduksjon
o Betydelig færre bondeårsverk og brakklegging av mye matjord
- Slik nedbygging vil gi klimaeffekt, men bondelaget mener det helt uholdbart å
foreslå nedlegging av tusenvis av årsverk i ei næring tufta på fornybare
ressurser.
- Og hva vil dette bety for norsk matindustri som årlig sysselsetter tilsvarende
40.000 årsverk og omsetter for over 150 mrd. kroner. Er ikke arbeidsplasser i
matindustrien viktig for regjeringa?
- I et selvforsyningsperspektiv er det også svært alvorlig at forslaget vil få så
betydelige konsekvenser for bruken av matjorda vår.
- Presentasjonen fra Kari ligger vedlagt referatet.
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Ny industristruktur - med særskilt fokus på Steinkjeranlegget
Kari Åker i Trøndelag BL hadde bedt om en orientering om industrisaken, spesielt mht
Steinkjeranlegget.
Hans Thorn Wittussen deltok via Teams.
- Han gikk gjennom rammene for ny industriplan, og tok for seg en del detaljer
rundt det som omhandler gris.
- Et evt. vedtak i hht. industriplanen vil medføre at skjæring av gris samles i
Tønsberg, og at skjæreaktiviteten på Steinkjer og Forus avvikles.
- Det vil pågå en utredningsprosess rundt dette fram til mai 2021.
- Det er dialog mellom Nortura og politisk ledelse på Steinkjer, i f.t. kreativ tenking
for å utnytte de muligheter som evt. frigjort areal på Nortura Steinkjer vil gi.
Spørsmål/kommentarer:
- Hva er sjansen for at skjæringen på Steinkjer ikke blir nedlagt?
o Det er selvsagt umulig å angi i forkant – da man ikke vet hva som evt.
dukker opp av nye elementer når dette skal utredes.
- Hva tenker Nortura i f.t. å involvere seg i alternativ bruk av frigjorte arealer på
Steinkjer?
o Nortura er positive til dette.
- Bondelaget synes Nortura er litt "bakpå" her
o Hans T W sier at konkurransen er premissgivende her, og at det pr nå er
vanskelig å se andre alternativer
- Endringer i anleggsstruktur/skjærestruktur vil ha konsekvenser i f.t. hvor det skal
produseres gris om f. eks 20 år.
- Vi må bli så rasjonelle at vi er konkurransedyktige i butikk og i tilførselmarkedet.
Vi kan ikke tape markedet.

11

Eventuelt
Neste møte: Onsdag 30. september kl 12.00
Gjennomgang av de saker vi ikke kom gjennom i dag, samt videre planlegging av RUmøtet.
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