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Sak nr. Emne
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Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte fra styremøtet 6. sept
Tas til orientering
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Orientering fra Medlem/Tilførsel
Silje orienterte.













Markedsandeler Midt-Norge pr aug (siste 12 mnd)
o Svak nedgang på storfe (mest Verdal og Orkland)
o Stabilt på gris
o Småfe kan vi ikke legge så mye vekt på pr nå – før sesongen er ferdig
Tilførsler
o Nedgang på 4,2% på storfetilførslene hittil i år
o Nedgang på 0,4% på gris
o Småfe er foreløpig usikker pga at sesongen ikke er ferdig
o Generelt sett ganske stabilt, men utfordrende noen steder mht. storfe
Tilførselskampanjen
o Jobber fortsatt med dette, men må også jobbe for å beholde de
tilførslene vi har.
Livdyr
o Omstillingsfase. SAP. Storfe er over – gris er like rundt hjørnet
Aktivitet
o Bruker en del ressurser på det å «beholde» tilførsler
o Ny tilførselsmedarbeider har deltatt på en del møter/samlinger som vi
normalt ikke ville prioritert å være til stede med fagrådgivere på
o Noen få store økonomisaker. Opplever god kontroll – arbeider tett med
kreditt og juridisk. Enkelte krevende saker. SAP har gitt oss et bedre
verktøy for å fange opp- og følge opp slike saker.
o Rådgiverressurs storfe – har fordelt dette slik at alle rådgivere har ca likt
antall produsenter de skal følge opp.
o Jobbes med å få på plass en rådgiverstilling som deles mellom Midt og
Vest, med kontorsted Molde. Dette er imidlertid ikke avklart.
o Bruker mye tid på dyrevelferd
Samarbeidsavtale med TINE - sentralt
o De tar kjøttferådgivningen i melkebesetninger når de er der
Samarbeidsavtale med NLR (regionalt). Vi kan da henvise til NLR – vil da være
betalt rådgivning – direkte til NLR. Fôring, økonomi, bygg ….
Uformelt samarbeid med FKA (har hatt hele veien)
Bruker mye tid på dyrevelferd
o Etablert et system i Nortura for oppfølging av dyrevelferd.

Ansvar

o

Vårt mål er å hjelpe bonden

Spørsmål/kommentarer:
 På gris var målet at vi skulle ha noe mer «skyts» økonomisk
(tilførselskampanjen), men vi henger fortsatt noe bak konkurrenter. Er ikke
konkurransedyktige
 Hva er tilbakemeldingene fra eierne mht. livdyrsystemet? Fungerer det?
 Mht. økonomisaker – er det enkelte dyreslag som skiller seg ut?
 Man burde kanskje hatt noen færre produsenter pr rådgiver i de områdene som
er mest grisgrendte!?
 Samarbeidsavtalene øker rådgivningskapasiteten i Nortura. Gir bonden totalt sett
et bedre tilbud.
 Har det vært vurdert «gulrot» mht. dyrevelferd – overfor de som faktisk levere
godt i f.t, dette?
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Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser/landbruksråd
Det enkelte AU-medlem fikk, for noen uker siden, beskjed om å ta kontakt med
ansvarskretsene – både for å få innspill til RU-møtet, samt å snakke om kretsaktiviteter i
høst. En kort oppsummering skulle sendes Lars Morten og Magne på epost. Det er noe
variabelt i hvilken grad dette er gjort.
Det er viktig at AU-medlemmene greier å opprettholde jevnlig dialog med
ansvarskretsene (da primært gjennom kretslederne). Får man dette til å «flyte» vil det
være lettere for kretslederne å ta kontakt motsatt vei. Magne har ikke kapasitet til å følge
opp hver enkelt krets på detaljnivå. Her må adm. og AU jobbe sammen. Både AU og adm
vil etter hvert ha en vis formening om hvilke kretser som «driver godt» og hvilke kretser
som trenger å bli «pushet» litt.
Sverre (gris)
Kretsene
 Levanger har planer
 Verdal – har tanker
 Mye samarbeid mellom Levanger, Verdal og Frosta
Fagutvalg
 Gris og dyrevelferdsindikatorer
 Prissetting
Bård Tore (småfe)
Kretsene
 Ikke snakket med kretsene
Fagutvalg
 Auto klass på småfe er forslått over flere år. Får en følelse av at det ikke blir tatt
på alvor.
Tore (kylling)
Kretsene
 Mørekretsene har hatt aktiviteter og har planer for aktiviteter
 Namdalseid, Flatanger Osen har ambisjon om å ha noe sammen med TINE
 Inderøy har hatt og har planer
 Satt igjen med et godt inntrykk etter å ha snakket med kretsene
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Alle

Fagutvalg
 Kun ett camp tilfelle i Trøndelag i sommer
Ivar (egg)
Fagutvalg (snakket med Kolbjørn)
 Dobbeltkommunikasjon. Prognoseres overskudd – samtidig som det signaliseres
behov for nye !?
Tilde
Kretsene
 Enkelte kretsledere gjør ikke jobben
 Noen av kretsene har planer
Lars Morten
Kretsene
 Indre Nordmøre – Lite aktivitet (kunne vært aktuelt med et møte/kurs med
økonomi og driftsledelse som tema?)
 Åfjord kunne tenkt seg mere info om «de øvrige» dyreslagene. Kan vi ta noe
rundt dette på RU-møtet? Evt. ved en annen anledning? Vi snakker da om
kunnskapsbygging blant tillitsvalgte.
 Fosenkretsene har planer

Aktivitetskalender
 Bør få ut jevnlig oversikt over aktivitet i kretsene (både til AU og kretsutvalgene)
Ressursgruppene
- Hvordan er det med disse nå – fungerer dette?
- Noe varierende – egg og kylling fungerer godt.
- Småfe vil kanskje kunne bruke lammeringslederne som sparringspartnere
- Må vurdere om dette er noe vi skal ha framover
- Magne må sjekke dette ut dette med adm også – hva er tanken?
- Et alternativ kan være at Silje har møter med den enkelte
dyreslagsrepresentantene i AU 1-2 x pr år?
Vedtak
 Vi ser bort fra «det formelle» rundt dette med ressursgrupper.
 Den enkelte i AU «sparrer» med de de føler det naturlig å sparre med
 Silje orienterer om fagaktivitet og har dialog med dyreslagsrepresentantene rundt
dette
Spørsmål/kommentarer:
 Silje: jobber for å skape mer samhandling mellom tilførsel/rådgivning og kretsene
– hjelp på ulike arrangementer osv.
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Lars M /
Magne

Magne
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Aktivitet i – og dialog med kretsene
Er tatt gjennom sak 3
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Planlegging av RU-møtet 3.-4. november
Program til RU-møtet ble skissert. Magne reinskriver og har videre dialog med Lars
Morten.
Elementer som ble drøftet (ut over det som ble satt opp på møteprogrammet)
 Skal vi invitere Statsforvalteren, Fylkesmannen, BL og BSL (TR lag og Møre og
R).? Være til stede – ikke ha innlegg.
 Kristian Anton Smedshaug – Agri analyse kunne snakket om Samvirket
 Hildegunn Gjengedal (BL)
 Hva gjør vi fra Nortura inn mot Regjering og jordbruksoppgjør?
 Dyrevelferd (kan evt. tas i andre møter/kanaler – bl.a. i kretsmøtene)
 Dyrevelferd og strategiplan 2030 kan kanskje være et aktuelt tema til RU-møtet til
våren.
«Småfilmer»
- Gris og kylling denne gangen.
- Ulike kandidater ble foreslått
- Sverre og Tore snakker med disse
- Magne sender nærmere info til Sverre og Tore
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Dyrevelferd


Eiermøte før jul (mnd skiftet nov/des)
o Sikkerhet/overvåkning
o Hvordan ta vare på til bonden



Eiermøte slutten av januar
o Hvordan skal vi dokumentere god dyrevelferd i Nortura
o Et praktisk tema – f. eks. klauvskjæring
 Få noen til å innlede med hvordan klauvene skal se ut og
håndteres



Kretsmøtene
o Gå tilbake til sporet vi hadde før Corona – med å svare på tlf (Tilde)
o Hva er god dyrevelferd
o Starte jobben på hpl 2030
o Snakke med Ingrid Melkild



Tiltaksplan 2030 på RU-møtet



Neste høst: Vurdere å gjenta spørreundersøkelsen fra starten på dette

Spørsmål/kommentarer:
 Viktig å definere hva som er målet med disse møtene
 Hva er god dyrevelferd?
 Heve bevissthetsnivået rundt dyrevelferd
 Et poeng at vi må ha temaer som er på «fjøsgolvet» - og ikke bare diskutere det
overordnede. F. eks Klauvskjæring
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Etter stortingsvalget
Er det noe AU skal eller kan gjøre?
Ulike påvirkningsmuligheter ble diskutert
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Magne
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Eventuelt
Steinkjeranlegget
 Lokalpolitikere har nå dreid og ser ut til å kjempe mot endringen på Steinkjer
Spørsmål/kommentarer:
 Noe kritisk til at Nortura ikke allerede nå kunne gått i media, samt informert
eierne og kommunestyret.
Inntransport og dyrevelferd
 Eiermøtet forrige uke
o Var mange som ikke fikk invitasjon (søppelpost). Vurdere SMS i tillegg
framover.
o Det kan være noe som tyder på at det har vært en del skader/utfordringer
også tidligere – uten at dette er rapportert eller satt i system!?
o Bedt om ei tilbakemelding/statusoppdatering i RU-møtet. Vurdere nytt
eiermøtet etter dette – avhengig av det som blir sagt i RU-møtet.
o Vi må sette på tilstrekkelige ressurser og få kontroll på dette.
o Klar beskjed fra eierne om at dette må det ordnes opp i.
 Det AU har gjort er å be om info, orientere eierne, samt snakke med folk i styre
og adm. Så kommer det en statusoppdatering på RU-møtet. Det er det AU får
gjort med dette foreløpig.
Spørsmål/kommentarer:
 Vi burde kunne snu dette til noe positivt. Vi har hånda på rattet nå via Notra – og
kan dermed gjøre noe med det.
 Det hadde vært interessant å få høre definisjonene på hva som ligger i 1, 2 og 3
avvik.
 I RU-møtet kunne det vært gitt noen betraktninger i f.t. evt. besparelser med
Notra
 Vi burde hatt rapporter på dette med skader pr mnd for en periode.
NRK (Tilde)
 «Reklame» via SnapChat – som ensidig svartmaler kjøttforbruk
 Plopper opp når man har kikket på en snap på NRK
 Kilde NRK Nyheter
 Rettet mot ungdom
 Tror dette kan være en bevisst strategi for å legge press på landbruket
 Hvordan møter vi/håndterer vi dette
Tilde sender dette til Olav H – som tar dette til styret, og til Lars M som tar dette med
BL.
Kretsmøtene
Magne orienterte kort
 Uke 8 og 9
 Vil sette opp forslag til plan – sende ut
 Digitale valg
 Oppfordre AU og kretsutvalg til å tenke nytt – «utenfor boksen»
Kommentarer:
 Kritisk til at valgene skal gjennomføres i forkant. Mister mye av dynamikken –
spesielt i f.t. dette med benkeforslag.
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Olav H /
Lars M
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