
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Midt - Teams  

Tid/Sted: Onsdag 27. januar kl 09.30 – 12.00  

Til stede: Lars Morten Rosmo, Sverre Tyldum, Johan Kristian Daling, 
Kolbjørn Frøseth (fra sak 3), Silje Pynten og Magne Trondmo.  
 

 

Forfall: Bård Tore Berntsen, Borgny K. Grande, Ragnar Valstad  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 02.02.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Olav Håkon orienterte fra styremøtet 19.-20. januar. 
 

 Dagligvaremeldinga 
 Klimameldinga – høring i februar. Er det noe AU burde gjort her i f.t. påvirkning 

regionalt? 
 Møte med AU'er – litt misnøye med informasjonsflyt i noen regioner 
 Gilde sliter fortsatt opp mot EMV 
 Det norske kjøttet er imidlertid styrket. Håp om Gilde inn i flere butikker 
 Kylling. Rema forlanger at alle kyllingprodukter i Rema skal komme fra Hubbard-

hybriden. 
 Svinn 2020 noe høyere enn 2019 – mye pga Corona 
 Tilførselskampanjen. Skjer mye på Østlandet for tiden 
 Livdyrplattformen. Noen tekniske utfordringer 
 Kyllingmarkedet – skjer mye for tiden (jfr sak 3) 
 Totalmarked 

o Underskudd storfe/gris (større enn prognosert) 
 Vedtektsendringer 
 Jordbruksforhandlingene 
 Gul boks – hva er det plass til her framover? 
 Klimakalkulator 
 Slakting gris på Østlandet – rapport 

o Må orienteres ut både til eiere og tillitsvalgte 
 Markedsreguleringsordningen – kostnadsdekning 
 Gått gjennom varslingsrutiner i Nortura 

 

 
 
 

 
 

 

2 Orientering fra Medlem/Tilførsel 
 
Silje orienterte. 
 
Tilførsler/Tilførselskampanjen 

 Det jobbes mye med tilførsler 
 7 storfebesetninger har kommet over totalt (siden oppstart i fjor sommer) – noe 

over 200 stk storfe 
 Småfe – ikke noe nytt siden sist. En lammering i pluss, 3 besetninger i minus 
 På gris har vi fått over en besetning på 1.500 stk 
 Tilførsler 2020 vs 2019 (ikke fullstendige tall foreløpig) 

o Liten økning på storfe 
o Ca uendret på småfe 
o Liten nedgang på gris 

 Inntransportsakens utgang før jul skapte mere noe mere ro 
 Usikker på hva som vil skje på sikt i "FSK-land". Vi er oppmerksomme på dette 

området. 
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Personal 
 Rådgiver storfe, Lars Nordbotn, slutter 1. april. I gang med ansettelsesprosess  

på ny rådgiver 
 Tore Brandtzæg (rådgiver storfe) er Silje sin NK 

 
Livdyr 

 Overskudd fôringskalv 
 Livdyrportalen (storfe) ikke rullet ut i MN ennå. Har vært en del utfordringer, og 

feil må rettes før det rulles ut her. 
 
Økonomisaker 

 Få store saker i MN for tiden 
 De som pågår er imidlertid krevende og tar mye tid. Vi er tett på i disse  

sakene 
 
Corona 

 Begrenser oss noe. 
 Alle med kontorplass på fabrikk har hjemmekontor 
 Produsentbesøk: Kun tilførselskritisk/dyrevelferdskritisk – med klare rutiner 
 Ikke gunstig for nyansatte – som stort sett må sitte på hjemmekontor og i  

tillegg i liten grad kommer seg ut på bygda 
 
AU ønsker et snarlig møte ang. hva vi gjør i FSK-området (LMS) 

 Ons 3. feb 9.00 – 10.00 
 Hele AU + sentrale personer i adm og evt Notra 
 Magne kaller inn 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Hva med "tilførselsperson på veien", som Hans Thorn Wittussen har lovet? 
 Ang. Notra – hvordan ruller dette nå? Går det greit? 
 Ang innmelding av dyr – produsenten må komme med mere info nå enn før 

(opp mot dyrevelferd) – som vel bl.a. har sammenheng med 
transportplanleggingen. Det virker som om sjåførene ikke er kjent med dette!? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 

3 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser 
 
Sverre (gris) 

 Ikke hatt møte i fagutvalget siden 21. des – da var jordbruksoppgjøret tema 
 Anbefalte da prisøkning på 1,63 – mens styret anbefaler 1,50.  
 Norsvin har spilt inn 2,00 kr. Litt merkelig at ikke Nortura og Norsvin kunne  

enes om et felles krav 
 
Johan Kr. (Kylling) 

 Fagutvalgsmøte denne uka 
o Inngått avtale med Ytterøykylling. De vil kjøpe 20-30.000 kyllinger pr 

mnd "på rot" fra Norturaprodusenter - ut året. 
o Signaler på at også Norsk Kylling kan være interessert i å "leie 

produsenter" hos Nortura 
o Begynner å bli behov for bygging (utvidelser). Må da ta disse 

avtalene til vurdering.  
o Har vært gunstig med leieslakt så lenge vi har hatt ledig 

huskapasitet. Når huskapasiteten blir brukt opp innebærer disse 
avtalene større risiko. 

o Veldig bra salg den siste tiden. Planlegges med 8 innsett (som er 
maks) innsett hos den enkelte produsent i år 
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Kolbjørn (egg) 
 Fagutvalgsmøte tidlig i januar 
 Selges veldig bra med egg 
 Prognosene framover er imidlertid ikke bra. Prognoseres store lager ut over  

høsten. Må da førtidsslaktes.  
 Fugleinfluensa – mye død villfugl i noen områder – med smitte 
 Litt støy rundt miljøinnredningsprodusenter 

 
Lars Morten 

 I f.t. kretsene – oppfatter at det er stille.  
 "Ny giv i kretsarbeidet" burde vært omdøpt til "Aktivitet i kretsene". Må legge 

inn trykk mot alle kretsene, jfr sak 10 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Ang. kylling. Må passe oss for overproduksjon igjen 
 Hva med kyllinghusene som står tomme i Namdalen, jfr. signal om behov for  

utbygging 
 Norsk Kylling planlegger bygging av flere hus 

 
4 Kretsmøtene 

 
Magne orienterte om status 

- Til sammen 9 digitale møter i Midt-Norge – mange kretser med fellesmøte 
- Styremedlemmer i alle møtene, og repr fra konsernledelsen i mange 
- Naturlig at AU-medlemmene deltar i kretsmøtene der deres ansvarskretser er 

involvert. 
- Det vil være representant(er) fra Medlem/Tilførsel i alle møter 
- Valgene gjennomføres digitalt i forkant. Lenke til valg sendes ut i uke 5. 
- Magne vil ha møter med kretslederne i forkant – for å planlegge praktisk 

gjennomføring, bl.a. i f.t. møteledelse. Det er naturlig at det er en kretsleder som 
leder det enkelte møtet.  

- Saker/spørsmål som er spilt inn i forkant vil formidles til styremedlemmer og/eller 
representanter fra adm. før møtene 

 
Spørsmål/kommentarer: 

 Burde alle presentasjoner i hvert enkelt møte komme fra samme pc, for å  
unngå kluss i vekslingene? 

 

 
 
 
 
 
AU 

5 Vårens RU-møte 
 
AU ble enige om å gjennomføre vårens RU-møte mandag 15. mars kl 10.00. 
 
Ca 3,5 timer, inkl pause. Må sikre god tid til spørsmål/innspill. 
 
Det er ønskelig at konsernsjefen deltar i møtet. 
 
Mer detaljert planlegging av RU-møtet gjøres i neste AU-møte (19. feb) 
 

 

6 Eiermøte dyrevelferd – veien videre 
 
Lars Morten refererte til status ang. eiermøter om dyrevelferd 

 God oppslutning om questbacken som ble sendt ut før jul (over 850 svar) 
 Bra oppslutning i de 2 møtene i januar (til sammen ca 190 deltakere) 
 En del tilbakemeldinger fra eiere som ikke var bekvemme med å måtte svare  

på spørsmål knyttet til produksjoner de ikke har selv. Dette var imidlertid et 
bevisst valg. Samtidig kan det hende at noe kunne vært utformet på en litt 
annen måte. 

 Lars Morten, Magne og Ingrid Melkild har hatt oppsummeringsmøte 
 Neste skritt blir å få gjennomført eiermøter pr dyreslag, sannsynligvis like over  

påske. Her inkluderes en rådgiver pr. dyreslag i planleggingen. 
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Spørsmål/kommentarer: 

 En del ble nok provosert pga. en del "ledende spørsmål" i questbacken. 
 

7 Vedtektsendringer 
 
Magne orienterte kort om prosessen rundt vedtektsendringer, supplert av Olav Håkon. 
 

 En vedtektskomité har jobbet med dette siden våren 2020. 
 3 hovedelementer i dette 

o "Vedtektsvask" og avstemming mot Samvirkeloven 
o Endringer og oppmyking av egenkapitalordningene 
o Styrets størrelse og sammensetning 

 
I tilknytning til de to første elementene har komitéen kommet med konkrete forslag til 
endringer som skal forelegges årsmøtet.  
 
Normalt ville disse endringsforslagene blitt gjenstand for høring gjennom kretsmøtene. I 
og med at kretsmøtene i år kjøres digitalt, og at det er forholdvis omfattende 
vedtektsendringer som foreslås, så har man valgt å kjøre egne eiermøter rundt dette. 
For regionene Midt og Nord er det satt opp 2 slike møter 10. februar, dag- og kveldsmøte. 
 
Når det gjelder dette med styrets størrelse og sammensetning har ikke komitéen funnet 
grunnlag for å foreslå konkrete endringer. I stedet er det foreslått å utrede spørsmålene 
nærmere – frem mot årsmøtet i 2022. 
 
AU ønsker å komme tilbake til dette og involvere kretsene. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Ang. organisering på lokal og regionnivå – skjer mye i Tine-systemet.  
Kunne vært kjørt en prosess på dette i Nortura også? 

 

 

8 Informasjonsflyt regionalt 
 
Hvordan oppleves informasjonsflyten etter omorganiseringen i fjor vår? Både fra AU og 
adm. sin side? 
 
Dette var nylig tema i møte mellom ledere og nestledere i AU'ene og styreleder. 
Noen av regionene er misfornøyde med informasjonsflyten. 
 
Som RU-leder opplever ikke Lars Morten at dette fungerer dårlig. 
Han føler ikke behov for detaljinformasjon fra det enkelte anlegg. 
Lars Morten sitter også med en følelse av at tilførsels- og org. leder nok sitter på mindre 
sentral informasjon enn det regionsjef gjorde tidligere. Dette er ikke spesielt bra. 
 
Generelt sett opplever AU at dialog/kommunikasjon/informasjonsflyt med kretsene 
kanskje er en større utfordring. Samtidig ser det ut til at det å jevnlig kjøre korte Teams-
møter med kretsutvalgene, slik AU gjorde ved et par anledninger i fjor høst, er godt tatt 
imot. AU ser derfor for seg at denne type møter bør avholdes et par ganger i halvåret 
framover, også etter at samfunnet normaliserer seg etter Corona. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Tror det er stor forskjell på ulike personer i ulike AU'er i f.t. hva de mener de  
trenger av informasjon. 

 Synes det flyter greit nå også.  
 Corona har nok også bidratt til at alle er litt "lengre fra" enn man vanligvis gjør. 
 Synes ikke vi får saker og ting godt nok ut til kretsene. Viktig hvem kretsene  

får info fra. 
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9 Innkomne saker fra kretsene 
 
Ang. reg plan Midtre Gauldal 
Oppgradering av riksveg 30 og Rognes bru 
 
Lars Morten har blitt kontaktet av en av våre eiere i f.t. å komme med en uttalelse. 
Utbedring av beskrevne flaskehals vil være nyttig også for Nortura i f.t. å komme til med 
større biler. 
 
AU anser det som riktig å komme med innspill rundt dette. 
 
Utkast fra Lars Morten ble gjennomgått uten innvendinger. 
 
Magne tilpasser brevet og sender det inn, med kopi til han som sendte oppfordringen og 
til kretsleder.  
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Landbruksrådet er også en instans som kunne vært involvert her. Det er for  
sent i dette konkrete tilfellet, i og med at det nå er kort frist, men greit å huske 
på ved en senere anledning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne 

10 Ny giv i kretsarbeidet 
 
Det har generelt sett vært svært laber aktivitet i kretsene det siste året, noe som Corona 
selvsagt må bære mye av skylda for. Gjennom "ny giv i kretsarbeidet" har man plukket ut 
2 kretser pr region, som har blitt fulgt opp særskilt fra AU og adm.  
 
Nå framstår det imidlertid mer riktig å gå for "aktivitet i kretsene" generelt sett, i stedet for 
å plukke ut 2 spesifikke kretser. 
 
Med bakgrunn i et vellykket, digitalt julearrangement i Åfjord krets, inkludert fjøsbesøk, 
ønsker AU å initiere følgende: 

 Få gjennomført noen "digitale fjøsmøter" før våronna – rettet mota alle  
eiere i regionen. Vi snakker da dyreslagsrettede møter, med faglig tilsnitt og 
"fjøsbesøk" 

 Utfordre noen av kretsene til å ta seg av planlegging av dette. Inkludere en  
rådgiver på de enkelte dyreslag.   

 
Ragnar, Lars Morten og Magne tar en nærmere prat rundt dette og sørger for at noen 
kretser blir utfordret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lars M / 
Ragnar / 
Magne 

11 Representasjon på ulike årsmøter 
 
Lars Morten og Magne tar en gjennomgang av dette og sørger for at Nortura blir 
representert der vi bør være representert. 
 

 
 
Lars M / 
Magne 

12 Møteplan vinter/vår 2021 
 
Utkast fra Magne ble gjennomgått og tilpasset. 
Oppdatert møteplan ligger ved referatet. 
 

 

13 Reiseregninger 
 
Magne oppfordret sterkt til at den enkelte bør sende inn reiseregninger jevnt gjennom 
året, og ikke samle opp mot slutten. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Kommer det ikke opplegg for elektroniske reiseregninger snart? 

 
 
Alle 
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14 Eventuelt 
 
Valgkomiteen sentralt ønsker innspill på nye medlemmer i til valgkomiteen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 


