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 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Midt - Teams  

Tid/Sted: Fredag 30.10 kl 10.00 – 14.00  

Til stede: Lars Morten Rosmo, Ragnar Valstad, Sverre Tyldum, Johan 
Kristian Daling, Bård Tore Berntsen, Kolbjørn Frøseth, Geir 
Håvard Valstad (vare for Borgny K. Grande) Olav Håkon Ulfsnes, 
Silje Pynten og Magne Trondmo. Harald Hårstad og Hans Thorn 
Wittusen var med i ca 50 min (sak 10) 

 

Forfall: Borgny K Grande  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 09.11.2020 
 

 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Olav Håkon orienterte fra styremøtet 20. oktober 

- Skryt for samhandling styret/AU 
- Møte omsetningsrådet – differensiert oms avg egg 
- Ola Hedstein slutter i NL 
- Kontrollkomiteen – likebehandlingsprinsipp rugeegg. Fått medhold i at det er gjort 

feil. Kan bli rettsak 
- Startet opp jobb i f.t. jordbruksforhandlingene 
- Klimakalkulator lansert. Viktig at dette tas i bruk i flest mulig bønder. Dersom 

klimakalkulatoren ikke lykkes kan klimakur 2030 i stedet fases inn  med store 
konsekvenser for landbruket og matproduksjonen. 

- Økonomi og tertialrapport 
- Totalmarked. Fortsatt nedgang i kuslakting 
- Salg 

o Godt salg av småfe – dekker markedet godt 
o Kamp om råvarene på gris. Vanskelig å importere det som kundene 

etterspør 
o Økt eggsalg 

- Fastsatt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår småfe, storfe, egg 
- Budsjett Animalia, opplysningskontorene 
- Omsetningsavgift ned på alle dyreslag 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- I protokollen fra omsetningsrådet ser det ut som rådet er negative til prinsippet 
om differensiert omsetningsavgift på egg. Er dette riktig? 

- Det foreligger pr nå ingen finansieringsordninger i f.t. klimakalkulatoren. Det vil 
bety kostnader for bonden ved å ta denne i bruk. Gjensidige bidrar nok med noe, 
men det vil ikke dekke alt. De færreste bønder har satt av midler til dette. Dette er 
en utfordring. 

- Klimakalkulator kan kanskje være et aktuelt tema på kretsvise møter (Teams)? 
- Hva er gulerota for bonden mht. klimakalkulator? 
- Skal det skje noe i f.t. å få tatt i bruk klimakalkulatoren, må det foreligge et godt 

opplegg via organisasjonene. 
- Kunne FKA, Tine, Nortura og NLR satt seg sammen og tenkt sammen i f.t. 

hvordan få folk til å ta dette i bruk? Landbruksrådet? 
- Vi trenger vel mere dokumentasjon i f.t. det agronomiske på den enkelte gård i f.t. 

klimakalkulator? 
- 50 øre prisøkning lam er veldig beskjedent. Må veldig mye høyere før det skal 

medføre risiko for overetablering 
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- Kan bli dramatisk situasjon for Nord-Norge og Vestlandet på småfe dersom det 
som har kommet fram i langtidsprognosene slår til. Bård T/Ragnar lager et notat 
rundt dette. 

  

Bård T / 
Ragnar 

 

2 Orientering fra Medlem/Tilførsel – Tilførselsområde Midt 
 
Silje gikk gjennom utkast til plansjeserie til RU-møtene 

- Tilførsler på de 4-beinte dyreslagene 
- Tilførselskampanjen 
- Det enkelte dyreslag 
- Livdyrportal 
- Nortura Gol og Corona 
- Bemanning 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Ang klassifisering. Misfornøyd med at Bjerka klassifiserer ulla feil? 
- Skyves det småfe også når det gjelder dyr fra MNS? 
- Nedgang volum gris – utkjøp purker kan ha noe betydning 
- Overskudd/underskudd foringskalv. Hvor stor betydning har telledato? 
- Autoklassifisering (laser) på småfe. Hvordan er status der? 
- I et kretsutvalgsmøte kom det fram at mange er misfornøyde med livdyropplegget 

hos Nortura. Vanskelig å få en ordentlig dialog – treffer nye folk hver gang. Skulle 
Nortura satset noe mere på tilførsel og noe mindre på fagrådgivning? På 
fagrådgivning er det flere aktører som kan bidra. 

- I f.t. bemanning og begrensede rådgiverressurser – håper det tilpasses slik at vi 
får nok bemanning slik at folk ikke sliter seg ut. 

 

 

3 Orientering fra fagutvalgene og ansvarskretsene 
 

Sverre 
- Fagutvalgsmøte utsatt pga. situasjonen på Gol 

o Jordbruksforhandlingene er det som står øverst på lista for fagutvalget nå 
- Ikke veldig stor entusiasme i kretsutvalgene rundt AU's initiativ til kretsvise 

Teams-møter, men de signaliserer likevel at de kan være villig til å prøve. 
 
Bård Tore 

- Ikke hatt kontakt med ansvarskretser 
- Fagutvalg: 

o Småfesesongen ser bra ut 
o Klassifisering (Malvik/Bjerka) 
o Ny inntransport/lammeringer 
o ID-merker 
o Jordbruksforhandlingene 

 
Lars Morten 

- Null aktivitet i kretsene - bekymringsfullt 
- Vi bør få til noe rundt Teams 
- Mange mener dyrevelferd ikke er noe trekkplaster 
- Noen kretsutvalg mener Teams-møter på kretsnivå er "for lite". Må favne et 

større område. 
- Teamsmøtene bør kalles "eiermøter" 

 
Kolbjørn 

- Kun hatt kontakt med Trondheimskretsen (ref. fra kretsutvalgsmøtet er sendt AU) 
- Fagutvalg egg 

o Overskudd neste år. Førtidsslakting. Ikke rom for etablering. 
o Undersøkelse viser at en del ønsker å starte med egg 
o Differensiert oms avg på egg 
o Miljøeggproduksjon. Vanskelig å få omsatt egg fra denne 

produksjonsformen 
o Begynt på innspill til jordbruksforhandlingene 
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o Generelt god stemning. Egg bidrar i konsernet 
 
Johan Kr. 

- Teams-møter blant produsenter på kylling er gjennomført 
- Ikke stor entusiasme i kretsutvalgene rundt dyrevelferd på Teams-møter, men 

har likevel trua på dette med Teams-møter 
- Fagutvalg 

o Går generelt bra på kylling 
o Vinden snudd litt (i Nationen) rundt dette med dyrevelferd og hybrid 
o Jordbruksforhandlingene 

 
Ragnar 

- Snakket med ansvarskretser 
o Klassifiseringssaken 
o Transportsak på gris - mellomtransport  
o Sone 1-4 – krav om beite i 16 uker for å få beitetilskudd. Legger 

begrensning på hvor tidlig man kan slakte. (Fagutvalget er på i f.t. dette) 
o Forventninger om at inntransportsaken skal komme i havn 

 
4 Oppsummering av Teams-møtet med kretsutvalgene 20. okt 

 
Knapt 60 stk (ca 2/3 av de inviterte) var med på møtet 
Det som har kommet av tilbakemeldinger i etterkant har utelukkende vært positivt. 
 
Korte, informative Teams-møter må vi fortsette med. De kan initieres på relativt kort 
varsel, og det er som regel uproblematisk å få med personer fra konsernledelsen eller 
konsernstyret. 
 
Vi bør vurdere å kjøre et tilsvarende møte i tilknytning til innspill til 
jordbruksforhandlingene, jfr sak 7 og 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars M/ 
Magne 

5 RU-møtene 
 
Gjennomgang av kjøreplan for RU-møtene. Magne sender ut oppdatert plan. 
 
Det er kun ett konkret spørsmål som har kommet inn i forkant: 

- Hvilken strategi har Nortura for å håndtere underskuddet på storfe i 2021 – og 
videre framover? (Krets Midt) 

- Dette besvares i første omgang ut gjennom innlegget om langtidsprognose. 
 
Sende ut epost med link til begge møter på mandag ettermiddag, samt SMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 

6 Dyrevelferd 
 
Vedr. AU's initiativ til kretsvise Teams-møter med dyrevelferd som ett av temaene. 
 
Selv om ikke alle kretsutvalg er kontaktet av sin kontakt i AU siden forrige møte, er det 
grunnlag for å si at den responsen som har kommet har vært noe lunken.  

- En liten håndfull kretser har meldt fra at de ønsker et slikt møte  
- Andre signaliserer at de ikke tror dette får oppslutning, og vil heller vente til det 

byr seg en mulighet til å kjøre fysisk møte.  
- Enkelte ønsker å ha Teams-møter, men synes kretsnivå blir litt snevert. 
- Mange kretsutvalg har ikke respondert i det hele tatt.  

 
Ut fra dette velger AU å gå bort fra planene om å kjøre disse møtene på kretsnivå.  
I og med at AU fortsatt mener det er viktig å løfte dyrevelferdstemaet inn i 
produsentmøter, og at det allerede er utarbeidet et interaktivt opplegg i den forbindelse, 
ønsker imidlertid AU å gjennomføre møter, men da med et alternativt opplegg. 
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- Det kjøres 3 møter ila. noen dager (2 dagmøter (kl 10.00), 1 kveldsmøte (kl 

20.00)) 
- Invitasjon til alle møter sendes alle eiere i Midt-Norge, og de bestemmer selv 

hvilket møte de deltar på. 
- Det er AU som arrangerer møtene 
- Dyrevelferd som ett av temaene 
- Andre aktuelle temaer: 

o Klimakalkulator (NLR?) 
o Storfe/framtidsutsikter 
o Steinkjeranlegget 

- Kalle dette for "eiermøter" 
 

Magne lager skisse til opplegg. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Bør ikke kjøre pr dyreslag nå. Viktig at alle får høre om alt. 
- Bør dele opp i større områder enn krets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 
 
 
 
 

 
 

7 Kontakt med- og involvering av kretsutvalgene 
Aktivitet i kretsene 
 
Vi må sørge for mer involvering av- og kommunikasjon med kretsene. Det er dødt for 
tiden. 
 

- Viktig å få god dialog med kretsutvalg/kretsleder slik at de føler at de er en del av 
"laget". Messengergrupper? Teamsmøter 

o Flere Teams-møter er en mulighet – som bør benyttes 
o Forslag om at AU-medlemmene kan opprette Messenger-grupper med 

kretslederne i sine ansvarskretser 
 

- Vi satser på å få til et Teams-møte med kretsutvalgene med 
jordbruksforhandlingene som tema (ca 1 time).  

o Desember? Januar? 
Magne sjekker hva som er "fristen" for å komme med innspill inn til 
Nortura 

o Lars, Morten, Olav Håkon og Magne snakker nærmere om hva som må 
forberedes rundt dette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 
 
Lars M/ 
Olav H/ 
Magne 

8 Jordbruksforhandlingene 
 
Det er ønskelig med en systematisk prosess rundt dette i AU, der også kretsene 
involveres (jfr sak 7) 
 
Dette settes opp som tema på neste AU-møte. 
 

 

9 Kretsmøter 
 
Magne orienterte om at det fortsatt planlegges fysiske kretsmøter, men at vi samtidig må 
legge til rette for et digitalt opplegg. Akkurat nå synes det svært sannsynlig at i hvert fall 
en del av kretsmøtene må kjøres digitalt. 
 
AU mener det bør legges opp til at eierne, uansett om det kjøres fysisk kretsmøte – kan 
delta digitalt. Det kan være en del som, av ulike årsaker, ikke er lysten på å være i 
forsamlinger. 
 
Dersom vi får til å avholde fysiske møter, så blir det viktigere enn noen gang å få til gode 
rammer i f.t. møtene mht. mat og lokaliteter. 
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Spørsmål/kommentarer: 
- Enklere å få med KL og konsernstyret på flere møter – via Teams 

 
10 Eventuelt 

 
Status inntransport 
 
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen og daglig leder i Notra, Harald Hårstad, kom inn i 
møtet og ga en kort status i f.t. prosessen rundt inntransport. 
 
Nortura generelt 

- I 2018 – avtale med 51 transportselskaper. Ser ut til at vi nå ender opp med ca 
15. Dvs betydelig endring. 

- Godt grunnlag for å få ned kostnader 
- Tatt ned kostnader med 8 mill i 2020 
- I 2021 legges det opp til å ta ned kostnadene med 10 mill kr 
- fra regional til nasjonal organisering. Monica Solberg leder medlemssenter og 

inntransport nasjonalt. 
 

Midt-Norge: 
- Intensjonsavtale med fire underleverandører 
- Ikke kommet i mål med endelige avtaler 
- Ønsker å få til et godt samarbeid og fokus på fremtiden 
- Krevende prosess 
- Jobber for en snarlig avklaring – selv om intensjonsavtalene varer til februar 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Håper det er dialog mellom partene og at det er en viss progresjon? 
- Foreligger en "spenning" rundt dette ute. Folk venter på at ting skal landes. 
- Setter pris på at dette framskyndes nå. 
- Suksessfaktor: Når vi er i gang må vi lykkes! 
- En god del rykter på bygda 

 
 
 
 

 

 
 
 
 


