
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord - Teams  

Tid/Sted: Torsdag 11. mars kl 10.00 – 12.00  

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

 

Forfall:   

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 24.03.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 RU-møtet 18. mars 
 
AU gikk gjennom kjøreplan og opplegg for RU-møtet 
 
 

 

2 Innkomne saker fra kretsene/Samhandling med kretsene 
 
Ingen innkomne saker  
 

 

3 Kort oppsummering av kretsmøtene 
 
Magne oppsummerte kort kretsmøtene mht. oppslutning, saker som gikk igjen, teknisk 
gjennomføring osv. 
 
Temaer knyttet til situasjonen i Nord-Norge (reduserte tilførsler, Nord-Norgestrekket, 
Nortura Målselv m.v.) var i ulik grad tema i alle møter 
 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Teams gir ikke gode møter. Tar drepen på engasjementet. Er redd for at vi har  
"mistet" noen som ikke kommer tilbake  

 

 

4 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra styremøtet i mars 

 Årsmøtet vedtatt utsatt til 17.-18. juni, uansett om det blir fysisk eller digitalt 
 I f.t. salg er råvaremangler på enkelte områder en utfordring. Av den grunn må 

det holdes igjen på en del kampanjer 
 Hvitt kjøtt – utfordring av Rema ikke vil ha noen produkter med Ross 308. Prøver 

å bruke noe kalkun 
 Industri. Oppdaterer avtaler og avslutter enkelte avtaler 
 Høyere svinn enn i fjor. Skyldes bl.a. noen utfordringer med SAP-overgang på 

Forus, samt Proff 
 Jobbes med Telespor 
 Totalmarked 

o Tomt på reg lager, trolig fram til okt 
o Nye høyere import enn prognosert 
o Evt. førtidsslakting (egg) avgjøres om kort tid 
o Importbehov storfe og gris. 

 Lastbærere (bakker, paller m.v). Jobbes med system for å få bedre kontroll med 
beholdning. Bedre rutiner. Mange tiltak. Mål om å få mere av kostnadene over på 
bransjen.  

 Engrosprisøkning på kylling og kalkun. 
 Ny hamburgerlinje Rudshøgda for å greie å være leveringsdyktig. 
 SAP. 23 anlegg og 3 datterselskaper er over. Viktig med god oppfølging. 

 
 
 

 
 

 



 
 side 2 

 Jobber med begrepet bærekraft. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Positivt med nytt system på lastbærere 
 Prognoser viser stort underskudd på gris neste år. Bekymringsfullt. 

 
5 Orientering fra Medlem/Tilførsel 

 
Pål-Kenneth hadde ikke noe særskilt nytt å komme med , ut over det som ble formidlet i 
kretsmøtene. 
 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Har det kommet noen tilbakemeldinger på den kampanjen som nettopp er satt 
i gang på storfe? 

 

 
 

  
 
 
 
 

6 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser/landbruksråd 
 
Bente (Gris) 

 Hadde møte i fagutvalget forrige uke 
o Griseløftet – trolig på tur ut. Fagutvalget kritisk 
o Tilleggsytelser.  

 Frigjøres trolig noen midler i forbindelse med at Griseløftet 
trolig forsvinner 

 Forskjell på "stor og liten" mht. bl.a. puljetillegg. Bente bedt 
om oversikt over hvor mange vi har med årsproduksjon på 
under 500. 

 Dette er utfordrende. Balansere kombinasjonen med 
samvirketanken vs det å drive butikk. 

  
 
Ragnhild (småfe) 

 Hadde møte i fagutvalget forrige uke 
o Brukt mye tid på gjennomgang av sammenhenger 

avregningsprispris, engrospris m.v 
o Prisfastsetting framover 
o Hvis overproduksjon – har vi mix-produkter som kan benyttes (f. eks 

varierer fordelingen sau/gris i et produkt avhengig av råvaretilgang)? 
Trolig vanskelig fordi produktet ikke blir gjenkjennbart 

o Dyrevelferdsprogram småfe. Fortsatt på et tidlig stadium. 
o Pigmentert ull ønskes ikke av Norilia. 

 
Fred Tore (storfe) 

 Fått tilbakemelding fra Fagutvalg storfe. Vi har de fleste avtalene tilgjengelig i  
Nord-Norge, dog ikke Angus-avtalen. 

 Ikke hatt noe nytt fagutvalgsmøte nå i det siste. 
 
 
Bjørn Arne (egg) 

 Møte neste uke 
o Dyrevernalliansen 
o Prior lanserer pakker med brune egg 
o Dukker opp en pakke i Rema (brune egg) – uten Prior-logo – med 

tekst som indikerer at disse hønene har det bedre. 
o Fôrproblematikk 

 
Håvard (fri) 

 Spørsmål fra Hattfjelldal – ang avregning livdyr og ang røde & grønne  
besetninger. 

o Er sendt til Pål-Kenneth. Han svarer ut disse. 

 



 
 side 3 

Spørsmål/kommentarer: 
 Viktig at fagutvalg egg sjekker opp dette med eggpakkene i Rema. 
 Hvorfor vil ikke Norilia ha pigmentert ull? 

 
7 Eventuelt 

 
I neste AU-møte er det ønske om at vi i tar en gjennomgang av hvilke oppgaver AU har 
eller skal ha. Gå gjennom org håndboka 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 


