Møtereferat
Møte:

AU Midt - Teams

Tid/Sted:
Til stede:

Fredag 23. april kl 12.00 – 15.00
Lars Morten Rosmo, Tilde Sæther, Sverre Tyldum, Tore Rennan,
Kolbjørn Frøseth, Bård Tore Berntsen, Geir Håvard Valstad, Olav
Håkon Ulf snes, Silje Pynten og Magne Trondmo.

Forfall:
Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 27.04.2021

Sak nr. Emne
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Nytt AU
Presentasjonsrunde
Lars Morten orienterte kort om medlemsorganisasjonen, RU/AU sine oppgaver, hvordan
AU/RU Midt-Norge jobber m.v.
Det er ønskelig å bruke mere tid på dette når vi f år til å møtes f ysisk.
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Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte f ra styremøtet 21.-22. april
Det presiseres at det som det ref ereres til f ra styremøtene gis som intern inf o til
medlemmene i AU. Det samme gjelder inf o f ra f agutvalgene.
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Orientering fra Medlem/Tilførsel
Silje orienterte.
• Tilf ørsler – mye "grønne tall" både på gris og småf e over hele landet – også i
Midt
• Stor grad av hjemmekontor på ansatte
• Tilf ørselskampanjen. Litt stillstand en periode nå, men det jobbes f ortsatt aktivt.
• Arnodd Kjenstadbakk (rådgiver storf e) går egentlig av med pensjon 1. mai. Han
er nå innleid i 50% ut året.
• Organisert rådgiverne på storf e på nytt – f ordelt på områder.
• Livdyr/SAP – intens kursing og opplæring f or tiden. Ny måte å jobbe på.
• Går etter planen "live" i uke 18 med livdyr storf e.

Spørsmål/kommentarer:
• SAP/livdyr – det vil vel bli mere rigid f ramover? Til nå har livdyrsjåf øren bidratt i
stor grad i f .t. "ordne opp". Dette blir det vel slutt på nå?
• SAP/livdyr – bør/må etterstrebe en viss f leksibilitet i praktiseringen (i f .t. å evt.
kunne "bytte dyr" når bilen er på gården).
• Vi greier ikke matche på pris (gris) i f .t. konkurrent.
• Kommentarer f ra bonde på f b om at det er noen som har f orhandlet f ram egne
avtaler mht. vilkår. Vi gir ikke spesialavtaler til enkeltprodusenter
• Påstander f ra tillitsvalgt – stemmer disse?
o Det er mange sjåf ører i Notra som slutter i Øst
(Kjenner ikke til dette)
o Mye skader på dyr i semitrailerne, tiltak satt inn f ra MT
(har vært skader, men det skyldes brukerf eil)

Ansvar
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Orientering fra fagutvalgene
Tore (kylling)
• Ang. campylobacter og prøvetaking.
o Testing f lyttes f ra Trondheim til Ås.
o Denne prosessen medf ører at man ikke f år testet i perioden 1. -18. mai.
o Dette er uheldig. Kan medf øre at en f år kjøtt med smitte i butikken.
o Har sendt henvendelse, men ikke f ått noe godt svar tilbake. Ingen som
tar ansvar, og det bli ikke gjort noe med det.
• Dyrevelf erdsmøte (Teams). Positivt møte. Ønsker å f å laget et handlingsplan i f .t.
dyrevelf erd. Bl.a. konkret sak i f .t. vinduer eller ikke på kyllinghus.
Sverre (gris)
• Smågristransport
o Faste satser. Blir dyrt ved korte transporter.
o Mange leier derf or transportør på egen hånd.
o En del mener at gris som f aktureres og avregnes gjennom Nortura, bør
transporteres gjennom Nortura.
o Det går noen rykter i f .t. bruk av Notra på oppdrag "utenom No rtura". Silje
sjekker opp dette til neste møte
o Det kommer en ny ordning senere i år, med dif f erensierte satser.
Bård Tore (småf e)
• Dyrevelf erdsprogram småf e
• Økonomien må heves – men samtidig ikke bidra til økt etablering
Kolbjørn (egg)
• Nortura mener at siste prognose (totalmarked) ikke er riktig, da det ikke i
tilstrekkelig grad er hensyntatt nedgangen i salg gjennom Prof f
• Har solgt veldig mye egg etter påske.
• Utf ordringer med f jærdrakt.
Geir Håvard (storf e)
• Tilleggsytelser
• Hvordan øke tilf ørsler

Spørsmål/kommentarer:
• Mht økonomi storf e. Dersom det er 4 kr å gå på mht. tollvernet, så burde vel
prisen kunne vært satt opp med 4 kr !?
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Ansvarskretser – fordeling
Oppsettet f ra april 2020 ble gjennomgått, og det ble f oretatt nye f ordeling av
ansvarskretser.
Magne oppdaterer og sender ut oversikten.
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Oppsummering av RU-møtet 15. mars
•
•
•
•
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Positivt med f ilmene f ra de 3 produsentene.
Mye gode tilbakemeldinger
Brukte begrenset tid på "gjennomgangene". Det var positivt
Gode presentasjoner

Oppsummering av eiermøter (fjøsmøter, økonomi storfe, dyrevelferd)
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Silje

Dyrevelf erd – møter pr dyreslag
• Positivt at vi har f ått til å diskutere dyrevelf erd på en "f ornuf tig måte" på
eiernivå allerede nå.
• Langt "bedre" møter nå enn de vi hadde i januar.
• Jevnt over gode og konstruktive møter
• Vi må f ølge på nå – og kjøre oppf ølgingsmøter til høsten
• Kylling vil ta dette opp i kyllingringen og se på hvordan man skal jobbe videre
med dyrevelf erd
• Bærekraf tstrategien som skal vedtas i Nortura kan kobles opp mot disse
møtene
• Ingrid Melkild gjorde en god jobb i f orbindelse med disse møtene.
Storf ekjøttproduksjon og økonomi
• Vellykket møte – gode tilbakemeldinger
Fjøsmøter på Teams
• Gjennomf ørt på storf e og gris – utsatt på småf e
• Fungerte veldig bra – gode tilbakemeldinger
• Heder til de enkeltbøndene og kretsutvalgene som bidro.

Selv om vi åpner samf unnet etter hvert, så vil denne typen møter være aktuelle også
f ramover.
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Innkomne saker fra kretsene
Ingen
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Møteplan 2021
Møteplanen som ble satt opp tidligere i vinter ble gjennomgått på nytt og korrigert noe.
Magne sender ut oppdatert plan, samt sender ut innkalling til alle møter.
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Eventuelt
Klauvskjæring
• Jf r innspill som kom f ra eier f ør f orrige møte.
• Lars Morten har hatt dialog med vedkommende
• Lars Morten og Magne f ølger dette opp videre.
I f .t. ref erat/protokoll fra AU-møter videre f ramover ble det enighet om f ølgende:
• Ref erat/protokoll f orsøkes kortet ned noe i f .t. tidligere
• Det som må tas med i ref erat/protokoll er vedtakssaker og saker som skal f ølges
opp
• I tillegg tas med saker/elementer som det anses som viktig å f å protokollført. Her
kan den enkelte gjerne presisere i møtet hvis det er noe han/hun mener må inn i
ref erat/protokoll.
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