Møtereferat
Møte:

AU Midt - Teams

Tid/Sted:
Til stede:

Forfall:

Onsdag 02.12.20 kl 10.00 – 13.00
Lars Morten Rosmo, Ragnar Valstad, Sverre Tyldum, Johan
Kristian Daling, Bård Tore Berntsen, Kolbjørn Frøseth, Geir
Håvard Valstad (vara for Borgny K. Grande) Olav Håkon Ulfsnes,
Silje Pynten og Magne Trondmo.
Borgny K Grande

Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 07.12.2020

Sak nr. Emne
1
Orientering fra styret

Ansvar

Olav Håkon orienterte
 Kastrering av gris – endringer rundt praksis i Europa
 Ny leder i Tyr
 Fysiske eller digitale kretsmøter
 Kjedeforhandlinger
 Ny økonomisjef – i gang med budsjett 2021
 Totalmarked
 Krefter som jobber med å få opp konsesjonsgrensen på gris
 Informasjonssikkerhet (dataangrep)
 Merkevarer – nye ledere på hhv. rødt og hvitt.
 Råvarebalansering
 Kyllingfondet – videreføres med en del endringer
 Oppsummering RU-møtene
Spørsmål/kommentarer:
 Utfordring i f.t. egg – nyetableringer til tross for signaler om at det er nok egg i
markedet. Rias (privat aktør Levanger) har signalisert behov for 4 nye prod.
Kunne man ikke funnet 4 fra Nortura som kunne gått over?
 Ang økte konsesjonsgrenser. Argumenterer med at vi trenger mere gris. Mener
utgangspunktet er at konsesjonsgrensene skal bidra til produksjon i hele landet.
Men finner ikke dette skrevet noe sted.
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Orientering fra Medlem/Tilførsel – Tilførselsområde Midt
Silje orienterte
Tilførselskampanjen
 Jobbes jevnt og godt
 Ingen nye i det siste – men som sagt tidligere er mye av dette langtidsprosjekter
 Jobber med mange driftsplaner på ammeku
 Noe utfordrende på gris i f.t. mulige overganger. Har dialog med noen
 Har mistet 3 på småfe – fått en lammering.
Ellers



Mye rutinesaker – besøk, nybrukeroppfølging, dyrevelferd, økonomi
Ang økonomi
o Får inn nye styringsverktøy gjennom SAP livdyr. Bl.a. i f.t.
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kredittoppfølging og kredittgrenser.
Påvirket av Covid19. På Malvik sitter de fleste på kontor – men legger til grunn
strenge rutiner/tiltak. Ellers sitter folk på hjemmekontor.
Inntransport
o Er dialog – partene møter med advokat. Avhengig av rask avklaring.

Spørsmål/kommentarer:
 Uro i svinemiljøet på Skogn – mellomtransport smågris. Har det roet seg?
o Silje hatt møte. Spørsmål svart ut skriftlig av Hans T Wittussen.
 En god del aktivitet i Steinkjerområdet for å skaffe tilførsler til annen
varemottaker. Merker vi noe til det i f.t. tilførsler?
o Vi har nok mistet noe tilførsel i dette området.
o Prøver å følge opp etter beste evne
o AU: VIKTIG at dette følges opp
 Ang kreditt: Ikke godt nok system når produsenter har livdyromsetning (kreditt) på
mer enn ett dyreslag. Det virker som det da "trekkes på kryss" mht. dyreslag.
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Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene
Sverre (gris)
 Fagutvalget: Kreve økt målpris på gris med 2,04 kr/kg
 Når man regner seg fram for å komme fram til "riktig pris", er det stor forskjell på de
forutsetninger som legges til grunn på gris og på storfe. Det er langt mindre som
hensyntas når det gjelder storfe – altså kommer storfe dårligere ut.
Johan Kr. (kylling)
 Deler oppfatningene til Sverre mht. hvordan man regner på storfe
 Fagutvalget har diskutert kalkun. Det er åpnet opp for noe utvidelse. I den forbindelse
diskutert hvor vidt man skal la 2 stk øke opp til konsesjonsgrensen, eller om flere skal
få slippe til med mindre økning.
Forslag fra Lars Morten:
Da kan den enkelte i AU lese seg opp på dette før AU-møtene, og uklarheter/spørsmål
tas i møtet. Totalt sett kan vi kanskje på den måten bruke noe mindre tid på dette i AUmøtene.
Vedtak
Dyreslagsrepresentantene sender fortløpende ut referat fra sine respektive fagutvalg til
hele AU.
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Dyreslags
repr.

Oppsummering av RU-møtene
Stikkordsmessig oppsummering:
 Begge møtene fungerte teknisk sett veldig bra.
o God disiplin i f.t. muting, håndsopprekking, bruk av chat m.v.
 I kveldsmøtet var det svært lite aktivitet, dagmøtet var langt bedre.
 God møteledelse
 Ingen kontroversielle saker som ble tatt opp.
 Ingen særskilte saker som krever oppfølging. De spørsmål som kom opp ble
enten svart ut i møtet, eller kvittert ut i e-posten som gikk ut med protokoll fra
møtet.
 Til sammen 12-14 stk som ikke deltok i møtet, og som heller ikke hadde meldt
forfall til Magne.
o Magne sender AU oversikt over hvem dette dreier seg om. Den enkelte i
AU tar dette med sine ansvarskretser
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Innspill til jordbruksforhandlingene




Vi må ta utgangspunkt i de innspill som kom fra kretsutvalgene i Teams-møtet 1.
desember.
Vi må ta dette videre til Nortura og inn mot BL/NBS lokalt/regionalt
2 produksjoner som "skilte seg ut" mht. innspill: småfe og ammeku



Vi må starte med en generell argumentsrekke, så må dette detaljeres.

Dette ble nevnt i møtet 1. desember:
 Økonomi
 Bonde – Industri
 Struktur
 Velferdsordninger – avløser og sykeavløsning
 Beitetilskudd småfe og store
 Beitekrav småfe
 Kalvingsintervall (er kanskje mer en "melkesak"?)
 Telledato
 Markedsregulering egg
 Soneproblematikk (omfattende, krevende og vanskelig å nå gjennom)
 EMV
Fordeling av oppgaver fram mot neste møte (den enkelte skriver litt om tildelt tema)
 Bård Tore
o Økonomi småfe
o Beitekrav småfe (12-16 uker)
o Beitetilskudd
o Velferdsordningen (avløser/sykeavløsning)
 Olav Håkon
o Utnytte arealressurs
o Telledato
 Geir Håvard og Sverre
o Ammeku
 Geir Håvard
o Tilskuddssoner
 Kolbjørn
o Markedsregulering egg
 Lars Morten og Olav Håkon
o EMV
 Lars Morten, Olav Håkon og Magne
o Innledning
Nytt møte 15. des kl 10.00
Spørsmål/kommentarer:
 Må ha drivere som driver fram godt jordbruk – korn- og grasproduksjon
 Hvor konkrete skal vi være – i f.t. spesifikke krav? kr og øre
 Utnytting av arealgrunnlag må med.
 Må prioritere dette med tilskudd på utmarksbeite (og for så vidt innmarksbeite)
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Felles møte (Teams) for alle AU'er 9. desember
Er det noe som skal bringes til torgs fra AU Midt?
Program kom nå nettopp.
AU mener det er satt av for lite tid til spørsmål/diskusjon
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Tema som AU Midt ønsker å ta opp vil ta opp
 Kontakt med eierne – "en person på veien"
 Inntransport – viktig at vi lykkes

Magne

Magne melder dette til Tor Olav
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Teamsmøter - Dyrevelferd
Planlegge eiermøter i januar – med dyrevelferd som ett av temaene
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Vi kjører 2 møter (1 dag og 1 kveld)
Det kan maks være 300 stk på et "ordinært" Teams-møte.
o Dette må vi opplyse om i invitasjonen - og evt kjøre flere møter hvis behov



Kan vi lodde stemningen på fb?



Vi må ha tema som folker ønsker å høre om



Vi tar utgangspunkt i følgende tema:
o Dyrevelferd
o Oppslutning om Nortura
 Hvorfor er Nortura viktig?
 Råvarekampen og eierdialog (herunder tilførselskampanjen)



Det er ønskelig å ha med Trine H Vaag – og evt Anne Marit
o Magne spør Trine når hun har anledning (1. halvdel av jan). Hør om Trine vil
ha med Anne M (eller andre) i tillegg.

Kretsmøter 2021
Magne ga en kort status:
 Alt tyder på at vi kommer til å kjøre kretsmøtene i 2021 digitalt – via Teams.
 Ved at vi har bestemt dette nå, har vi relativt god tid til å planlegge og til å legge
til rette for gode, digitale kretsmøter.
 Dette gir oss muligheten til å få med folk fra konsernledelsen/styret på flere møter
 Det gir oss også en gylden muligheten til å teste ut denne møteformen i "stor
skala".
 Vi kan ikke drive spesifikk opplæring av alle eiere i bruken av Teams, men vi
kommer til å legge til rette for alle får god informasjon rundt bruken av Teams, og
at de får muligheten til å prøve ut Teams i forkant av kretsmøtene.
 Gjennomføring av valg er en utfordring vi må løse. Det kan være at valgene blir
et "eget opplegg" som holdes utenfor selve kretsmøtene.
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Innkomne saker fra kretsene
Utsettes til neste møte
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Notat ang. småfe og langtidsprognoser
Bård T og Ragnar fikk i forrige AU-møte i oppdrag å lage et lite notat rundt
langtidsprognoser og småfesituasjonen
Plansjene ble gjennomgått – og sendes ut sammen med referatet.
Spørsmål/kommentarer:
 Volum vs verdi. Kunstig lav pris på sau
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Møteplan vinter/vår 2021
Magne lager utkast til neste møte
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Magne

Eventuelt
Teams-møtet 1. des - evaluering
 Bra, aktivt møte, konstruktive innspill
 God følelse etter møtet i går
 Bra møte – men vi må få tatt videre de innspill som kom.
Hvis ikke gir det ikke så mye mening.
 Magne kunne prøvd å lage en oversikt over hvilke kretser som deltok
 Mange som tok ordet – positivt – meningsutvekslinger
 Stimulere til at kretsutvalg sitter sammen på slike møter – vi kan dekke mat f.eks.
Oppfølging mht. "konkurssaken":
 Eiermøte, Verdal/Levanger (?) i f.t. konkurssaken før jul
 Lars M kan være møteleder, om det er ønskelig
 Fin anledning til å "øve" på Teams
 Magne, Ragnar, Lars M snakker sammen om dette
Oppmerksomhet til anleggene før jul?
Spørsmål/kommentarer:
 Det er mange som sliter økonomisk som er "redd" for å kontakte banken. Burde vi
hatt med noen fra bank til å orientere i div fora?
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