Møtereferat
Møte:

AU Midt - Teams

Tid/Sted:
Til stede:

Tirsdag 2. nov kl 18.00 – Quality Airport Hotel
Lars Morten Rosmo, Tilde Sæther, Sverre Tyldum, Kolbjørn
Frøseth, Bård Tore Berntsen, Geir Håvard Valstad og Magne
Trondmo. Silje Pynten og Espen K. Holen deltok via Teams på sak
2

Forfall:

Tore Rennan, Olav Håkon Ulfsnes

Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 17.11.2021

Sak nr. Emne
1
Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer
2

Orientering fra Tilførsel/Rådgivning
Silje L. Pynten orienterte.
Generelt:














Markedsandeler pr september
o Storfe - nedgang hittil i år. Melk + noe tap pga inntransport
o Gris – svak nedgang hittil i år
o Småfe – Noe økning, men tidlig
Tilførsel pr uke 41
o Storfe – nedgang 3,6%
o Småfe – økning 5,7%
o Gris – økning 2,5%
Fokusområder – som før
Tilførselskampanjen
o Gris – løsna litt
o Storfe – noe økt tilførsel – samtidig som vi har mistet noen
o Småfe – økt tilførsel – blir tydeligere etter sesong
Dyrevelferd
Samarbeidsavtaler med Tine og NLR
Livdyr
o Strever fortsatt noe med SAP
o Oppsving på salget av kjøttfe
o Ser ut til å bli et overskudd av fôringskalv i enkelte områder
o Spent på effekt av melkebesetninger som slutter
o Smågris – et lite overskudd akkurat nå.
Det enkelte dyreslag
Noen tilfeller av bøter til produsenter. Følges opp.

Inntransport:
AU får spørsmål og kommentarer fra produsenter, men AU har ikke kjennskap til hvordan
skap og utstyr ser ut, og sliter derfor med å gi noe svar.
Fagsjef inntransport i Nortura, Espen Holen, deltok via Teams:
 Ble tatt initiativ til kontroll av biler mot Malvik – etter rapportene fra MT.

Ansvar






Espen vært på Malvik i 2 dager.
Kontrollert 17 ulike biler – 4 hengere – ulike typer
Fant potensielle fareområder på mange av bilene, av alle typer. Rapport og avvik
på dette er oversendt NOTRA. NOTRA følger dette opp videre.
Viste en del bilder

Spørsmål/kommentarer:
 Skader på rygg og halerot. Hvordan har disse oppstått?
 Er det forsvarlig å kjøre storfe i 2 etg. dersom rutinene er på plass?
 Går det an å «rangere» de ulike merkene/skapene?
 Kan det bli aktuelt å «krysse av» for «høye dyr» (storfe) ved innmelding?
 Hvordan er skapene i f.t. temperatur i f.t. transport av smågris (i ft. Kulde)?
 Hvordan har skadeutviklingen vært de siste 4-6 ukene?
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Orientering fra fagutvalg
Utsatt
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Orientering fra Konsernråd 19. okt
De som var til stede i Konsernråd orienterte om sine opplevelser/inntrykk fra
konsernrådet.
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Gjennomgang av opplegget for RU-møtet 3. – 4. november
Opplegget for RU-møtet 3.-4. november ble gjennomgått.
Det er ønskelig å få med fagsjef Inntransport, Espen Holen, via Teams på saken om
inntransport. Han vil da kunne supplere Hans Thorn Wittussen.
Det har kommet innspill rundt inntransport og dyrevelferd fra Fosen-kretsene. Innspillet er
helt i tråd med det som Hans Thorn Wittussen har fått i oppdrag å orientere om i RUmøtet. Møteleder henviser til innspillet fra Fosenkretsene i RU-møtet.
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Innspill til AU-samling 11.-12. nov
Foreligger foreløpig ikke noe program.
Mulige tema sette fra AU Midt
 Aktiviteter i kretsene
 Dynamikk region/krets
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Dyrevelferd – Veien videre
Lars Morten, Tilde og Magne har hatt et møte med Ingrid Melkild.





Eiermøte (Teams) før jul der målet er å få Lars Petter Bartnes og Trine H. Vaag
til å fortelle om hvordan det er å «stå i stormen». Lars Morten snakker med Lars
Petter.
Deltakerne avgir svar på noen enkle spørsmål via tlf under møte
Få fram de positive tingene vi gjør
Få fram at bonden er avhengig at det lages opplegg for dokumentasjon

Målet er at vi i RU-møtet til våren skal utarbeide noe som kan sendes videre til styret i
Nortura. HPL 2030.
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Evt. møte med kretsutvalg ang. jordbruksforhandlingene?
Lars Morten refererte til noen punkter som han vil ta i sin innledning i RU-møtet. Dette er
punkter som det er «umulig» å ikke være enige i.
Ønsker å kjøre en egen prosess med eierne rundt jordbruksforhandlingene.
Det må da settes opp et eiermøte (Teams) ila kort tid. Magne foreslår dato
Hva vil dere prioritere i år?
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Kretsmøter 2022 – utkast møteplan
Magne gikk gjennom utkast til kretsmøteplan 2022. Planen er sendt ut til kretslederne, og
Magne vil ha et Teamsmøte med disse neste uke.
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
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