
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Midt - Teams  

Tid/Sted: Teams - Tirsdag 23. aug kl 10.00 – 11.00 og 12.30 – 14.00  

Til stede: Lars Morten Rosmo, Tilde Sæther, Sverre Tyldum, Tore Rennan, 
Kolbjørn Frøseth, Bård Tore Berntsen, Geir Håvard Valstad, Olav 
Håkon Ulfsnes, Silje Pynten og Magne Trondmo.  
 

 

Forfall:   

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 24.08.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Olav Håkon orienterte fra styremøtet/styreturen på Helgeland forrige uke. 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Hva tenker/signaliserer styret mht. rådgivning framover? 
 Når skal styret evt. vedta noe mht. rådgivning i framtida? 
 Norskandel fôr. Litt skeptisk mht. å låse seg til et mål på 100% - i hvert fall på 

kylling 
 Vi bør kunne ha 100% som mål – selv om det ligger i kortene at vi ikke greier å 

oppnå det til en hver tid 
 
 

 
 
 

 
 

 

2 Orientering fra Medlem/Tilførsel 
 
Silje orienterte. 

 Forholdvis rolig sommer 
 Åpnet opp i f.t. Covid19. Det gjør det lettere for rådgiverne å komme seg ut 
 3 nye rådgivere – bruker en god del ressurser på opplæring 
 På plass samarbeidsavtaler med NLR (NLR og Landbruk NV) og Tine (nasjonal) 
 Tilførsler og slaktestatistikk 

o Tilførslene ser ut til å ha gått ganske mye ned på storfe. Dette vil vi sette 
en del ressurser på. 

 En del slakter nok litt senere i år enn i fjor. Mange er bevisst 
prisløypa 

 Økte kvoter på melk påvirker slakting av ku. Og vi har en høyere 
andel av melkeprodusentene. 

 Vi vet at noe nedgang skyldes inntransport – og frafall av 
produsenter, men dette forklarer ikke alt. 

 Silje sender en e-post til AU rundt dette når de har fått analysert 
dette noe nærmere 

o Liten økning på småfe, men veldig tidlig enda. Vet at vi har fått noen nye 
tilførsler. 

 
 

Spørsmål/kommentarer: 
 TINE har for mye melk – nedtørking og eksport. Kan føre til stor kuslakting på 

nyåret. Burde vi – sammen med TINE – fått ut signaler om at noen burde 
begynne utslakting noe tidligere? 

 Hvordan ligger vi an på pris i f.t. konkurrent nå (storfe)? 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silje 
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3 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser 
 
Geir Håvard (storfe) 

 Bekymret for tilførslene på storfe i Midt-Norge. 
 Transportkostnader livdyr 

 
Tore (kylling) 

 Møte i juli og august 
 Godt salg – lite lager 
 Planlegges med full produksjon ut året 
 I Midt-Norge har man sett på muligheten til å endre slaktetidspkt (hatt veldig høy 

tilvekst i MN). Viser seg vanskelig så langt, men jobbes fortsatt med saken. 
 
Kolbjørn (egg) 

 Hadde møte i juni 
 Selges mye egg, men fortsatt behov for førtidsslakting i høst. Dvs overkapasitet 

pga nyetableringer 
 Miljøinnredning – fortsatt noen igjen. Men vanskelig å finne marked for eggene. 

 
Bård Tore (småfe) 

 Godt salg – og historisk lavt lager. 
 Likevel avhengig av en god sesong. 

 
Tilde: 

 Snakket med kretsene «sine» 
 Når de ikke får tak i Gilde-varer i butikken og gir beskjed om det – får de 

tilbakemelding om at det ikke er mulig å få tak i Gilde-varer. De skulle gjerne hatt 
navn/nr til en i Nortura som de kan snakke med når de får slike tilbakemeldinger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Fysisk AU-møte 29.-30. sept – inkl eiermøte kveld (Fræna) 
 
Vi skal bo/ha møte på Frænabu 
 

 Program dag 1 
o De som har behov for det drar dagen før (gi Magne beskjed) 
o Oppstart kl 10.00 

 Orienteringssaker 
 RU-møtet 
 Aktivitet i kretsene 
 Presentasjon ny tilførselsrådgiver (Ivar Arne Steinvik) 
 Kjøttprosjektet? 

 
 Program kveldsmøte 

o Bondeopprøret (Trine?) 
o Samvirket? 
o Landbruksplan (Brit Kari Hauger) 
o Takke av Brit-Kari og Halstein 
o Faglig/sosialt med middag 

 
 Produsentbesøk dag 2? 

o Grisebonde i Hustadvika m/biogass? 
o Arild Ukkelberg (forslag fra Halstein) 
o Avslutning med lunsj ca kl 12.00 – 13.00 

 
Magne/Lars Morten lager program 
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5 RU-møte 3. – 4. november 
 

 Må ha et møte (Teams) med kretslederne i forkant for å be om innspill 
 

 Aktuelle temaer: 
o Hvordan motivere kretsutvalgene til aktivitet 
o Gruppearbeid e.l. 
o Dyreslagsmøter (skissere et innhold i forkant) 
o Dyrevelferd 

 Hvordan håndterer vi uvissheten rundt dette med innbrudd osv 
(innleder?).  

 Strategiplan 2030 mht. dyrevelferd 
 Ang. nye samarbeidsavtaler på rådgivning. Invitere NLR og LNV + TINE til å 

fortelle hva de tilbyr 
 Samvirket 
 Industristruktur (berøres trolig i orientering fra styre/KL) 
 Småfilmer ala det vi hadde sist? 3 nye produsenter 
 Få med styreleder/konsernsjef i det minste via Teams 

 
6 Dyrevelferd – Neste skritt 

 
Vi må få i gang en «samtale» rundt dette internt i næringa. 
 
Hvordan støtter/følger vi opp hverandre når noe f. eks har «innbrudd»/blir filmet? 
 
Hvordan har gris håndtert dette (Sverre)? 

 Har ikke vært noen form for oppfølging «mellom produsenter» - har ikke vært 
frigitt opplysninger om hvem det er som har vært rammet 

 Nortura har imidlertid fulgt de rammede produsentene tett opp – både rent 
personlig og praktisk 

 Det er imidlertid en del som ikke har hatt innbrudd, men som har blitt stigmatisert.  
 Etter Brennpunktdokumentaren for et par år siden, ble det gitt tilbud om eiermøter 

der psykolog Andreas Våge snakket rundt dette. 
 
Aktuelt tema i høst 

- Sikkerhet/alarm/overvåking m.v. 
- «Hva skjer hvis de kommer hit» 
- Hvordan støtter vi hverandre? 
- Tiltaksplan – langsiktig – 20230 

 
Dette bør være et aktuelt tema på høstens RU-møte. Ut fra denne prosessen kan RU 
Midt lage innspill til styret. 
 
AU vil ta dette opp på kommende møter, og legge opp til at RU-møtet har dette som tema 
(jfr sak 5) 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Er dette et aktuelt tema også på kretsmøtene neste år? 
 Kan vi lage en «arena» for å «dele» det den enkelte er fornøyd med mht. 

dyrevelferd– og som andre kan dra nytte av? 
 Det blir snakket dyrevelferd på «bondekafeer» m.v. Den praten kan være mye 

verdt. 
 Dyrevelferd som en del av bærekraftbegrepet (tema i styret) 
 Vet bonden hva han/hun skal gjøre (hvem skal de kontakte) dersom de kommer i 

fjøset og oppdager at de har hatt innbrudd? 
 Kyllingringen vil sette dette på agendaen 
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7 Evt innkomne saker fra kretsene 
 
Ingen innkomne saker 
 
 

 

8 Aktivitet i kretsene / dialog med kretsene 
 

 Vi legger opp til 2 eiermøter (Teams) før jul 
o Ett mht. struktur skjæring gris (om kort tid) 
o Ett med annet/andre tema 

 
 

 Aktivitet i kretsene 
o Vi må «pushe på» i f.t. aktivitet (både adm og AU) 

 Bør være et sentralt tema på Teams-møte med 
kretsledere/kretsutvalg 

o Få ut kunnskap om markedsregulering, Samvirke og betydningen av å ha 
tilførsler til kretsutvalgene. Slik kunnskap vil kunne gi de økt forståelse for 
viktigheten av aktive eiere. 

o Teams bør være en aktuell arena også framover – også på kretsnivå 
o Det å legge inn fjøsbesøk i arrangementer er ofte effektfullt 
o Vi stresser foreløpig ikke kretsutvalgene med handlingsplaner for 2022. I 

første omgang er det viktig med fokus på aktiviteter i høst. 
o Kretsene må gjøre noe de har lyst til å gjøre 
o Oppfordre til minst en aktivitet før jul. Legg vekt på det sosiale, og får 

man litt faglig innhold er det selvsagt ikke negativt 
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Eventuelt 
 
Ang. infomøtet tidl i dag (struktur) 

 Generelt bra møte 
 Eiermøte rundt dette bør avholdes relativt fort 
 Viktig å informere spesielt i nærområdet rundt Steinkjer 

 

 
  


