Møtereferat
Møte:

AU Midt - Teams

Tid/Sted:
Til stede:

Teams - tirsdag 14. des kl 10.00 - 13.00
Lars Morten Rosmo, Tilde Sæther, Sverre Tyldum, Tore Rennan,
Kolbjørn Frøseth, Bård Tore Berntsen, Geir Håvard Valstad, Olav
Håkon Ulfsnes, Tore Brandtzæg og Magne Trondmo.

Forfall:
Kopi til:

Vara AU og Tor Olav Brandtzæg

Referent:

Magne Trondmo

Malvik 14.12.2021

Sak nr. Emne
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Referat fra forrige møte

Ansvar

Ingen kommentarer til referatet
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Orientering fra styret
Olav Håkon orienterte fra styremøtet 8. des
Spørsmål/kommentarer:
 Ang. kylling og annen hybrid:
o Sakte innfasing av ny hybrid. Markedet som bestemmer. Hvem (hvor) er
det som skal produsere denne? Hva med kapasiteten?
o Må sørge for økonomi til bonden i forbindelse med denne «overgangen».
o Utfordring at REMA nok «sponser» en del av kostanden ved Hubbard.
o Nortura har tidligere svart godt mht. fordelene med å drive med R308.
Hvordan skal man da «forsvare» den vridningen som skjer nå?
Innrømmer vi ikke da på en måte at drift med dagens hybrid er dårligere?
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Orientering fra tilførsel/rådgivning
Tore Brandtzæg orienterte
 Brukbart tilsig av nye tilførsler for tiden. Samtidig mister vi nok noen. Totalt sett
likevel positivt
 Mye innmelding av ku for tiden.
 Litt skadeskutt på Teamet akkurat nå bl.a. pga sykmeldinger.
 Mange produsenter har «manglet» ulike avtaler. Har jobbet en del med å hjelpe
de til å få dette på plass.
 Jobbet med stilling i M&R. En person er nå tilbudt stillingen.
 Åsa S. Okkenhaug slutter som rådgiver gris. Blir utlyst ny stilling
 En storferådgiver skal inn i svangerskapspermisjon. Det jobbes for å få inn noen
til å vikariere.
 Inntransport Namdalen – framstår rolig
Spørsmål/kommentarer:
 Ang. skader ved inntransport som kan skyldes skap e.l. Er det noen nye saker
her?
 Hvilken type stilling er det snakk om i M&R – er det snakk om fagrådgiver, eller er
det mer enn «selgerrolle»?
 Venter på oppdatering på tilførselstall på småfe etter sesong nå. Vil gjerne ha
ferske tall på neste møte.
 Rullerende 12 mnd. Har tidligere i høst sagt at vi «venter på kua». Hvordan er
Silje
status mht. markedsandel nå når kua begynner å komme?
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Konsernsjefen hadde i november 2 dager i Trøndelag. Hun besøkte her alle 3
anleggene våre, samt hadde møter flere grupperinger av produsenter og
tillitsvalgte

Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser/landbruksråd
Geir Håvard (storfe)
 Velferdsprogram – innfasing 2022
 Utfordring med livdyromsetning – en del ting som ikke fungerer
 Virker som MT på Malvik har en «strammere praksis» nå
Tore (kylling)
 Notra tar over utkjøring av daggamle kyllinger fra 1. april
 Fugleinfluensa
Kolbjørn (egg)
 Vil tilby alle eggprodusenter slakting av verpehøner på Elverum. Positivt
 Prognosert stort lager i 2022 – til tross for førtidsslakting
Bård Tore (småfe)
 Tilførsler og marked
 Verktøy produksjonsregulering
 Nisje
 MT/kjøttkontroll på Malvik. Framstår som det har vært lagt til grunn en strengere
praksis i høst mht. avvik inntransport m.v.
Sverre (gris)
 Priser transport livdyr
 Kraftfôr- og strømkostnader – bekymringsfullt
 Produksjonsregulerende tiltak
Lars Morten
 Medlemskveld i Åfjord. God oppslutning og god stemning
Tilde


Hatt kontakt med ansvarskretser. Noen har hatt aktiviteter – andre har utsatt pga.
Covid19

Ang. Mattilsynet. Vi inviterer Mattilsynet med på neste AU-møte. Det virker som det
er reaksjoner på praksis både på Steinkjer og Malvik
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Oppsummering RU-møtet 3.-4. november
Teknisk fungerte det bra.
Program/foredrag
 Bra
 Positivt at fagsjef inntransport deltok
 Positivt med dyreslagsmøter
 Mange inspirerte, engasjerte og positive deltakere
 Det virker som vi traff godt med tema og foredrag
 WTO – som var satt opp som eget tema – ble ikke særlig mye berørt
I f.t. RU-møte til våren kan kanskje Einar Frogner (WTO) og Anders Hus (tollvern), være
aktuelle foredragsholdere
Gruppearbeidet på RU-møtet
 Magne har laget en oppsummering (stikkord) – som er sendt ut til AU
 Olav Håkon har videresendt denne til den gruppa som skal jobbe med
side 2

Lars M
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revitalisering av Samvirket.
Oppsummeringen sendes også til Trine

Innspill til jordbruksforhandlingene
Vedtaket fra RU-møtet ligger i bunn.
Med bakgrunn i eiermøtet 30. nov, settes følgende punkter opp:
 Eiermøtet understreket behovet for produksjonsregulering og verktøy til å
regulere produksjonen – vi må tørre å tenke kvoter i flere produksjoner
 Fleksibel bruk av % - og kronetoll
 Kanalisere pengene til de som driver og ikke til de som leier bort jord og kvote
 Styrke velferdsordningene betydelig
 Kapitaldekning – nåverdiberegninger må kunne brukes
 Ta soneinndelingene opp til revisjon og lage et system for framtidas landbruk
 Må ha lønnsomhet i både små og store bruk
 Styrke beitetilskuddene
Dette sendes til rette vedkommende i administrasjonen – med kopi til styret
Magne sender dette ut også til kretsutvalgene.
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Dyrevelferd – Veien videre
Lars Morten prøver å få kontakt med Trine ang. eiermøte(r) på nyåret med dyrevelferd
som tema
Det må skisseres et forslag rundt strategi/handlingsplan som diskuteres i kretsmøtene,
tas opp i RU og til slutt oversendes styret.
Tilde, Lars Morten og Magne sørger for et lite notat inn mot kretsmøtene
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Kretsmøtene 2022 - status
Magne ga en kort status
 Kretsmøteplanen er sendt ut til AU tidligere
 Magne har hatt møte med kretslederne, som nå er i sving med å bestille lokaler
 Magne har hatt møte med valgkomitelederne i kretsene. Frist for innstilling 20.
des
 Det er bestemt at det blir gjennomført valg i kretsmøtene, altså ikke elektroniske
valg
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Årshjul/møteplan 2022
AU satte opp en møteplan for 2022.
I planen er det også satt opp 4 Teamsmøter med kretsutvalgene
Magne sender ut innkallinger slik at alle får dette inn i kalenderen
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Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

side 3

Lars M

