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Malvik 26.02.2021

Sak nr. Emne
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Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte fra styremøtet i februar.










Mye av møtet gikk på resultatet for 2020
Automatmålinger på storfe.
Problemstillinger rundt mulig mye import av småfe fram mot høsten
Medlemsundersøkelse. Fortsatt lav tilfredshet, men likeveløkende (bortsett fra i
de områder der det pågår strukturprosesser)
Medlemssenter
Slakting gris på Østlandet – kommer trolig til vedtak ila kort tid
En del tiltak som skal gi økte storfetilførsler
Dyrevelferdsprogram storfe
Kylling/kalkun – strategier rundt utvidelser

Spørsmål/kommentarer:
 Hvordan ligger det an mht. dyrevelferdsprogram småfe? Noen har oppfattet at
det er noe mostand mot dette.
o Prosessen har ikke kommet ordentlig i gang ennå, kommer etter hvert.
 Hvorfor er dette med import en større utfordring på småfe enn på storfe? Det er
jo underskudd på storfe også.
o Jevne storfetilførsler gjennom året, mens småfe er sesongbasert.
Medfører at importperioden for småfe bli lengre.
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Orientering fra Medlem/Tilførsel
Silje orienterte.
Tilførselskampanjen
 Går ganske bra
 Får inn flere storfebesetninger nå (både nye, volumøkning og overganger)
 Positive prosesser på gris og småfe også
Rådgivning
 Kåringssesongen i gang på storfe
 Agnete godt i gang som ny rådgiver på småfe
 Ole H. Okstad er ansatt som ny rådgiver på storfe
 Tilførselsmedarbeiderjobben er i prosess. Det er en som har fått tilbud
Aksjon i FSK-området denne uka
 Brukt tid på forberedelse
 Så godt som hele tilførselsteamet er involvert i dette
 Foreløpig oppsummering:

Ansvar

o
o
o
o
o
o

Mange setter pris på at vi ringer
En god del som uttrykker at de tror det kommer til å gå greit med ny
ordning
Mange som uttrykker at de er veldig fornøyde med FSK-sjåfører
Meldalsområde utpeker seg. Mange der som er veldig kritiske
Skal ha oppsummeringsmøte neste uke. Vil vurdere hva det er fornuftig å
gjøre videre i dette området.
Vi også være aktuelt å involvere AU, evt kretsutvalg, i videre jobbing

Spørsmål/kommentarer:
 Utenom Meldal så virker det som det stort sett er ok
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Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser
Lars Morten
 Rolig i kretsene
Borgny (storfe)
 Nettopp hatt møte i fagutvalget
 Setter inn tiltak for å øke tilførsler på storfe.
Bård Tore
 Var lovt at fagutvalget skulle involveres mere i arbeidet med
jordbruksforhandlingene. Det har ikke skjedd.
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Orientering fra Konsernråd
Lars Morten/Bård Tore/Ragnar/Magne
 Blir et annet konsernråd på Teams enn når det er fysisk
 Gjennomgang av regnskapet
 Tjener nå penger på at vi selger produktene våre, og ikke pga. salg av
eiendom
 En del gledelige nyheter
o Nye medlemmer i Gudbrandsdalen i det siste – både storfe og småfe
 Taper m-andeler på Gilde, mens Prior selger veldig bra.
 Ser at det var smart å legge en langtidsplan mht. industriutvikling
 Styrket EK og redusert gjeld
 Diskusjon om forrentning på EKK
 Litt debatt om veien videre. Viktig med videre effektivisering, men vi må
fortsatt legge til rette for landbruk over hele landet
 Delte oppfatninger om lokalmat/nisje. Noen mener det ligger store muligheter
her, andre mener dette er kraftig overvurdert
Spørsmål/kommentarer:
 Når marginene presses, vil det skape debatt rundt hvor vi skal ha produksjon i
framtida.
 Overrasket over at det ikke betales ut renter på EKK. Tror mange er mer
kritisk til det enn at kapitalen ikke er rullert.
 Vi må greie å synliggjøre at Nortura opprettholder produksjon i hele landet –
og få betalt for det.
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Kretsmøtene
Magne orienterte om status
Medlemmene i AU oppfordres til å delta i flere møter.
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Planlegging av vårens RU-møte
Magne signaliserte at det vil legges til grunn 45-60 min på presentasjon fra sentralt hold
Aktuelle temaer for øvrig:
 Innledning v/Lars M
 Har tidligere lagt vekt på motiverende innslag i RU-møtet. Det er ønskelig med
noe slikt også nå.
o Er det noen kretser vi kan løfte fram – som har gjort noe i Coronatida?
o Hva med utmerkelser/priser for 2020?
 Årets krets Åfjord eller Steinkjer/Inderøy?
 Årets debattant Steinar Lium
 Årets tillitsvalgt?
 Forslag Lars M Rosmo
 AU tenker på dette
o Kunne vi hatt noe kulturelt? Eller noen som kan si noe om det gode
bondelivet? F. eks Noen som nylig har startet som bonde og kan
formidle?
 Øyvind Skarstad (coach/mentor og bonde) ?
 Kristoffer Moan (småfe)?
 Tilde Sæther? Fra Nisjegård til volumgård. Klare meninger
 Gårdbruker fra Meldal/Rennebu/Orkdal (Astrid Gunnesmo?)? Magne
Magne hører med Silje/Åsa)
o Kunne vi fått disse til å spille inn "et eller annet" vha mobiltelefonen
og fått redigert det sammen til et samlet innslag? Magne sjekker
internt i f.t. teknisk kompetanse.
Magne
 Nortura sin rolle i den norske landbruksmodellen
o Markedsregulatorrollen – jfr ny undersøkelse
o Kunne fått noen til å bruke 15 min på dette.
 Bruke noe tid på å orientere om det organisatoriske (AU/RU/Kretser)
Magne får noen til å ta dette
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Innspill til jordbruksforhandlingene
Evaluering av prosessen rundt RU/AU's innspill
Kommentarer:
 Det kunne vært lurt med en gjennomgang av hvordan dette organisatorisk
fungerer (kretser – RU – AU) i RU-møtet, uten at man nødvendigvis går inn på en
spesifikk debatt rundt innspillet til jordbruksforhandlingene.
 Skjønner at det ble reaksjoner i ammekumiljøet
 Stusser litt på at vi bruker så mye ressurser på dette i Nortura. Er ikke sikker på hvor
vidt RU-nivået skal engasjere seg i dette. Fagutvalgene derimot bør åpenbart ha en
rolle her.
 Vi brukte for lite tid på å gå gjennom og forankre alt som ble sendt inn til Nortura.
Dersom AU skal gjøre en jobb rundt dette, så må man gjøre det skikkelig.
 Viktig at vi har en slik prosess – der kretsutvalgene involveres.
 Det er lurt at konsernstyret tar med et bredt spekter av innspill fra organisasjonen.
 Kretsutvalgene oppfattet nok at dette var AU sin "mening" og ikke at det var en form
for spire til nytenkning. Når noe skal sendes ut til kretsutvalgene, så må det være
bedre forankret enn det var i denne prosessen.
 Dersom det ikke ligger føringer for at AU SKAL gjennomføre en slik prosess, og det
er ingen andre AU'er som har gjort det, så stilles det fortsatt spørsmål om hvor vidt
AU skal legge ned mye arbeid i dette.
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Eiermøter (Teams) framover
Fjøsmøter på Teams (før påske)
Småfe og gris – ok
Storfe – Magne sjekk med Midt hvor vidt de tar utfordringen på storfe.
Hvis de sier nei – hør med Fosen-kretsene

Magne

Storfekjøttproduksjon og økonomi (12. mars)
 Gjøres av flere grunner
o Gir storfekjøttprodusentene mulighet til å debattere dette litt bredt
o Det har blitt en diskusjon rundt dette etter prosessen med
jordbruksforhandl.
o Kanskje unngår vi støy i RU
 Ole N Skulberg
 Erling Gresseth
 Hvordan sikre at vi fortsatt skal ha storfeproduksjon i distriktene
o Oddvar Mikkelsen kan være en aktuell kandidat
Dyrevelferd – møter pr dyreslag (etter påske)
 Ingrid Melkild holder tak i dette. Er etablert "grupper" på alle dyreslag. Datoer
satt for flere av møtene.
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Vedtektsendringer
Magne refererte til høringsmøtene.
Liten oppslutning
Noe engasjement rundt EK-ordningene – og pensjonistløsning, ellers rolig.
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Innkomne saker fra kretsene
Fra krets Værnes
 Værnes krets ber om at AU dementerer innspillet om ammeku.
 AU må synliggjøre om innspillet kommer fra AU eller RU. Innspillet er
underskrevet leder AU på vegne av AU ikke RU.
Lars M

Lars Morten svarer ut dette.
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Gjennomgang av innstilling fra regional valgkomité
Lars Morten gikk gjennom innstillingen.
Midt-Norge har fått en årsmøteutsending ekstra i f.t. i fjor.
Legges ut på medlemssiden
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Eventuelt
Olav Håkon har delt ut diplom og blomster til krets Hustadvika (årets krets 2019)
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