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Sak nr. Emne
1
AU-Midt – hvordan jobber vi

Ansvar

Presentasjonsrunde
Forventninger til AU
Hvordan skal vi jobbe i AU?
Bruker vi tid på saker/ting som vi bør tone ned?
Noen stikkord:
 Eieridentitet
 Bli enda bedre på infoflyt og jobbing mot eierne
 Kontakt/dialog med samfunnet rundt oss
 Nettverk/nettverksbygging
 Være bidragsyter til det som omhandler markedsandeler/volum
 Kursing av AU (og styret)
 Vi er på rett vei mht. mye når det gjelder kommunikasjon. Men vi har en del å gå på
mht. dialog/kontakt mellom regionene.
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Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer

3

Orientering fra styret
Bente orienterte fra siste styremøte
Spørsmål/kommentarer:
 Datasikkerhet. Viktig at alle bidrar. Bevisstgjøring.
o Også viktig at bonden bidrar. «fjøs’pc’n» må også være oppdatert.
o Her kunne Nortura vært med å bidra (info og/eller kurs?)
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Orientering fra Tilførsel/Rådgivning
Ingen fra tilførsel/rådgivning kunne stille i møtet.
Magne hadde fått tilsendt noen stikkord fra Silje og Tore, og gikk fort gjennom disse:


Vi har flere nye ansatte og noen som trenger videre opplæring. Vi har derfor brukt en
del tid på opplæring den siste tiden. Vi tenker det er lurt å legge opp til godt
opplæringsgrunnlag, slik at vi har et team som kan jobbe godt selvstendig og i
samarbeid med andre på sikt. Vi er veldig godt fornøyde med de nyansatte vi ha fått
inn i teamet nå.

Lars M









Halstein Grønseth er leid inn en tid for å støtte Sofie på Møre slik at hun blir trygg,
selvstendig og solid i videre arbeid på Møre. Sofie fikk en fin start med flere møter og
muligheter til å hilse på produsenter i området.
Rådgiverskolen ble nylig gjennomført. Kurset ble avsluttet med eksamen/prøve, og
våre rådgivere har levert veldig bra! Vi ser ansatte har lært mye, og hatt praktisk nytte
av kurset.
Vi har vunnet noe tilførsel på gris, og er godt i rute med tanke på målsetting.
Avlsoksesesongen med kåring og omsetning av avlsokser, ble godt gjennomført. Vi
har hatt evaluering og tenker vi alltid kan forbedre oss, men vi har i år betydelig færre
klager enn tidligere år.
Mai er en typisk rolig «tilførsels- og rådgivings-mnd», der vi bruker mye tid til
administrative oppgaver som skal gjennomføres. Eks. medarbeidersamtaler,
planlegging høst etc.
Rolig i Midt-Norge rundt dette med nedslakting hele besetninger pga økonomi. Har
opplevd litt flere samtaler i positiv retning etter jordbruksoppgjøret.
Etter påske har vi igjen kommet i gang med dyrevelferdssaker knyttet til urene huder
og lette okseslakt. Her har de nye rådgiverne brukt mye tid, noen produsenter er fulgt
opp når vi har følt behovet. Denne jobben har ligget litt nede pga tilganger til
avregninger osv.

Spørsmål/kommentarer:
 Kjøttprosjektet er inn på Steinkjer for å se på muligheter der når det nå frigjøres
arealer/ressurser der.
Lars M /
o Her bør AU også få en orientering.
Magne
o Bør legge opp til et eiermøte (Teams) rundt dette til høsten
 Jobbes også med andre veier til forbruker enn dagligvare. Snakkes om en «test» i f.t.
å åpne Medlemsbutikken på Steinkjer for allmennheten.
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Orientering fra Fagutvalg/ansvarskretser
Bård Tore (småfe)
 Bekymring for besetningsstr. på småfe
Sverre (Gris)
 Innspill til styret mht. PGE. En brokete prosess i fagutvalget – med veldig kort frist.
Tore (kylling)
 Kretsene:
o Har dialog. Aktiviteter i noen kretser


Fagutvalg:
o Oppfølging etter jordbruksfornadlingene

Lars Morten
 Tlf fra Fosen. Fortsatt neon som er kritiske i f.t. elementer rundt inntransport.
 Telefon fra tillitsvalgt: Nødslakter har signalisert ønske om liste over hvem som er
Norturaleverandører. Her virker som det er nødslakteren som har misforstått noe. Så
vidt vi vet har vi avtaler med andre aktører mht nødslakt. Den som får nødslaktet,
oppgir da til nødslakteren hvilken varemottaker det dreier seg om.
Spørsmål/kommentarer:
 Det virker som det er ganske stor forskjell på hvordan fagutvalgene jobber og hvor
godt de fungerer. Dette kan vi kanskje drøfte nærmere i et evt. møte med Agro til
høsten !?
 Vi må unngå å knive dyreslagene imellom.
 Fint om fagutvalgsrepr. kan huske på å sende referater fra fagutvalgsmøter til AU
 Må få en bedre oversikt over hva som skjer i kretsene
side 2

Lars M

Magne
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Planlegging av sommeren/høsten 2022











Matfestivalen i Trondheim + Dyregod
o Magne lager en vaktliste til Matfestivalen
2 dagers AU-møte m/eiermøte i september
o AU-møte på dag 1 + kveldsmøte – gårdsbesøk e.l. på dag 2
o Steinkjer området
o Besøk på anlegget
o Kommunen, Mære, kjøttprosjektet
o Gårdsbesøk (kylling?)
o Kyllingslakteri
o Ytterøy?
Møte med AU AGRO
o Snakket med Siv Meling – som synes dette er positivt.
o Må da ta fly kl 7
o Besøke Fjordkjøkken + info Fjordland?
o Gårdsbesøk
o En formiddag med Agro
o Magne snakker med Arne om dette
o Uke 40 (tir-ons eller ons-tor)? Evt. uke 43?
Dialogmøter (Teams) med kretsutvalgene
o Til høsten
Eiermøte(r)
Dyregoddagene 2.-4. sept
Samvirkekonferanse/RU-møte – 21. – 23. nov
Kursing av AU ? - Møteledelse, lage- og holde foredrag e.l.
Magne

Magne sender ut oppdatert møteplan.
6

Oppfølging av kretsutvalg – planer for høsten
Det ble ikke tid i møtet til å gå gjennom dette (ut over det som ble nevnt under sak 5)
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RU-møter framover
Utsettes til neste møte
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Aktiviteter i- og oppfølging av kretsene
Ingen innkomne saker.

9

Bemanning tilførsel småfe – og småfesesongen 2022
Vi er for lavt bemannet til å greie å følge opp produsenter. Både i f.t. å skaffe nye og å
beholde de vi har. Rådgiver i Midt har også ansvar for sauekontrollen.
I sesongen må hun bruke mye tid på å ta tak i feil på avregninger m.v. – og det er ingen til
å ta tak i dette med tilførsler. Konkurrentene er ofte på hugget.



Utfordrende situasjon på tilførsel/rådgivning har gjort at Ivar Arne Steinvik har blitt
brukt primært på storfe.
Livdyrformidler (Lillian) vil bidra noe sammen med Agnete.

Det er viktig at vi har gode- og nok folk knyttet til tilførsler.
Selv med «full bemanning» i Midt-Norge, så tror AU det er lite sannsynlig at vi greier å
gjøre det vi burde på rådgiver- og tilførselssiden.
Bente tar med seg signalene.
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Spørsmål/kommentarer:
 Har vært utfordringer på storfe også de siste månedene. Blir «halsende etter»
hele veien, og mange får da hjelp fra konkurrenter til å fikse saker og ting.
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Dyrevelferd
Ang nasjonalt prosjekt dyrevelferd – mot eierne
AU’ene er tiltenkt en sentral rolle i dette.
Forslag om at Midt-Norge kan orientere de øvrige AU’ene om jobben som er gjort i Midt –
for å gi de øvrige AU’ene en input til denne jobben.
Lars Morten har snakket med Siv Meling i Agro.
Hun kan være med og utforme noe her sammen med Lars Morten og Tilde – og lage et
forslag til noe som kan presenteres for alle AU’ene.

Lars M

Møte med AU’ene etter ferien. Magne orienterer adm om dette.

Magne

Hvordan skal AU Midt jobbe videre mot eierne i Midt?
 Midt-Norge har allerede gjort mye av jobben som de nå skal i gang med i landet
ellers)
 Tilde har laget et sammendrag av det som kom fram av temaet på kretsmøtene.
Tid og økonomi er de 2 største utfordringene.
 Hvordan fortelle eierne om dette?
o Eiermøte til høsten?
o Sette opp kretsvise (gjerne flere felles) (fysiske) møter der AU orienterer
om dette?
o Neste års kretsmøter? (bør uansett opp i en eller annen form i neste års
kretsmøter)
o Lage en arena for erfaringsutveksling (filme i fjøs med gode løsninger)
o Hver enkelt dyreslagsrepr får i oppdrag å hoste opp noen på hvert
dyreslag som har en eller flere gode løsninger.
o Vi bør ikke sende ut rapporten på e-post til eierne sånn uten videre
Spørsmål/kommentarer:
 Burde vi tatt med folk sentralt på slakteriet (kval leder?) og MT i den videre
jobben rundt dette?
 Kan man få til gårdsbesøk med fokus på enkle grep som er gjort mht. forbedring
av dyrevelferd?
 DVP storfe. Mange er forbannet for dette – oppfatter dette som ekstraarbeid m.v.
Burde vært en ordning der de som har kontroll på dette får et flatt tilskudd for å
ha dette i orden.
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Eventuelt
«Gründerkonkurranse» (Tilde)
 Nasjonal konkurranse. Kretser spiller inn til AU – AU plukker ut en vinner –
nasjonal kåring.
 Kapitalisering av samvirketankegangen m.v.
 Presenteres i RU til høsten – kåring i årsmøtet 2023
 Må få til et engasjement både i AU og i kretsene.
 AU Midt har et ønske om å være med å utforme rammene rundt dette.
o Tilde, Sverre og Anders + Bente danner ei arbeidsgruppe (Tilde leder).

Neste møte: 24. aug kl 10:00 (Teams)
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Dyreslags
repr.

