
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Midt - Teams  

Tid/Sted: Fredag 12. mars kl 10.00 – 12.30  

Til stede: Lars Morten Rosmo, Sverre Tyldum, Johan Kristian Daling, 
Kolbjørn Frøseth, Bård Tore Berntsen, Olav Håkon Ulfsnes, Silje 
Pynten og Magne Trondmo.  
 

 

Forfall: Borgny K. Grande, Ragnar Valstad  

Kopi til: Vara AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 24.03.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Olav Håkon orienterte fra styremøtet i mars. 

 Mye orienteringssaker 
 Brexit 
 Bra salg i starten på 2021.  
 Kolonial.no har en indeks på 196.  
 Jobbes godt i Proff. Har likevel vært nødt til å foreta noe reduksjon på bemanning 
 Industrisalg – dårligere avtaler blir ikke fornyet 
 Utfordring med tilgang på bacon 
 Har for høyt svinn 
 Piloten med nettbutikk før jul funket bra. Ble fort tomt – skapte noe frustrasjon. 
 Adm endringer på Steinkjer har skapt litt uro 
 Totalmarked: Storfe ville trolig vært ca i balanse dersom det ikke hadde vært for 

tørkesommeren i 2018 og Covid19 
 Kretsmøter. Lav oppslutning. Mulig møteformen passer dårlig. Dette evalueres. 
 Gjennomgang mht. lastbærere. Jobbes for å få korrekt fordeling av kostnader på 

bransjen  
 Nortura Målselv – orientering 
 Nedskalering og avslutning av NOVA-prosjektet. Fokus på oppfølging og bruk av 

SAP framover 
 Bærekraftstrategi. Hva sier/mener kunder, forbrukere, eiere? Det virker som 

tillitsvalgte som har deltatt i en undersøkelse har holdninger som er relativt likt 
med holdninger og forventninger til forbrukerne og kunder. 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Økt svinn. Hva skyldes det? 
 Bra at vi selger godt om dagen 
 Utfordring på kylling i f.t. at vi har høyere frakt og mindre besetningsstørrelse enn 

konkurrentene. Viktig med fokus på innfrakttilskudd 
 
 

 
 
 

 
 

 

2 Orientering fra Medlem/Tilførsel 
 
Silje orienterte. Det er nettopp orientert via kretsmøtene – så derfor ikke så mye nytt. 
 

 Nyansettelser. Mister mye kompetanse når flere av "gammelkarene" forsvinner 
 Bruker en del ressurser på SAP livdyr nå, i og med at det nærmer seg utrulling i 

Midt. Dette påvirker ressursbruken på andre oppgaver.  
o Dette må formidles ut til eierne 
o Må også passe oss for å ikke drive ansatte for hardt 

 Revisjon (MT) skitne slaktedyr på Nortura Malvik.  
o Fikk skryt for jobben som gjøres 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 side 2 

 Ringeaksjon FSK-området 
o Er gjennomført 
o Trolig oppunder 300 telefoner 
o Opplever at Meldal utpeker seg som området med størst utfordring. Mye 

sinne og frustrasjon 
o Kommer ikke til å foreta oss noe særskilt i det området framover, annet 

enn å gi ordinære service- og rådgivningstilbud og være "spesielt 
oppmerksomme". 

 Status inntransport 
o Har nå sjåfører på alle biler, er flere sjåfører på vei inn 
o Ikke signalisert at det er noen form for utfordringer med å få tak i sjåfører. 
o Klungervik (som tidligere var en del av FSK) har fått avtale om en egen 

bil. Dette skaper en del reaksjoner. 
 

Spørsmål/kommentarer: 
 Ang. avtalen til Klungervik, så burde vi hatt på plass noe fakta ang. 

hva/hvordan/hvorfor – da det helt sikkert vil komme spørsmål rundt dette. 
 Rykter om at Notra er delt opp i "flere selskaper". Er det gjort noen endringer i  

selskapsstruktur? 
 Mye rykter som "rakker ned" på Notra og som sår tvil om at det kan være  

mulig å spare noe på endringene. Kommer til å bli støy dersom man ikke 
greier å nå målene mht. innsparinger. 

 Blir litt overrasket over at det plutselig "slippes inn" en enkeltbil, med bakgrunn 
i den forutgående prosessen. 

 

 
 
 

3 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser 
 
Det var ingen som hadde noe særskilt nytt å melde. 
 
 

 

4 Oppsummering kretsmøter 
 
Magne oppsummerte kort de 9 kretsmøtene i Midt mht. oppslutning, saker som gikk igjen, 
teknisk gjennomføring, m.v. 
 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Mye av engasjementet kommer fra "eldre brukere". Hvordan skal vi få de unge  
til å komme på kretsmøtene? 

 For å trekke unge bønder må det være tema som angår disse. 
 Generelt god møteledelse. Gi honnør rundt dette på RU-møtet 
 Konkrete spørsmål i møtet med kretsene 43-46 må svares ut 

 

 

5 RU-møtet 15. mars – gjennomføring mm. 
 
Opplegget/kjøreplanen for RU-møtet ble gjennomgått. 

 
 

 
 

6 Eiermøter (Teams) framover – status 
 
Storfekjøttproduksjon og økonomi (12. mars) 
 
Fjøsmøter på Teams  

 Gris 16. mars 
 Storfe 23. mars 
 Småfe – ikke avklart 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 side 3 

Dyrevelferd – møter pr dyreslag  
 Egg 17. mars – bakes inn i et tidligere planlagt møte 
 Gris 8. april 
 Småfe 8. april 
 Storfe 14. april 
 Kylling ikke avklart 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Ang dyrevelferd. Spør i møtene hva som bør være neste steg i prosessen. 
 Det kom spørsmål fra kretsleder om hvorfor kretslederne ikke var invitert til 

storfemøtet 12. mars – da dette med innspill til jordbruksforhandlingene skulle 
opp der 
 

 
 
 
 
 

 

7 Innkomne saker fra kretsene 
 
Ingen 

 
 
 

 
8 Eventuelt 

 
Klauvskjæring 
Det har kommet en henvendelse fra produsent Ola Joar Sundli i Soknedal ang. krav som 
gjelder i forbindelse med klauvskjæring. Hovedpoenget hans er at det stilles for strenge 
og kostnadskrevende krav – også for personer som har lang erfaring med klauvskjæring.  
 
Er dette noe AU skal løfte videre? 
 
AU ble enige om følgende: 

 Vi henvender oss til Animalia og til Trøndelag Bondelag. 
 Vi prøver å få til Teamsmøte med Kari Åker og Konrad Kongshaug (evt også  

bonden) 
 Vi sender brev til Animalia 

 
Lars Morten melder tilbake til Sundli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lars M / 
Magne 

 
 Spørsmål/kommentarer: 

 Har forståelse for problemstillingen 
 Gjelder også flere andre godkjenninger og sertifiseringer 
 Speiler litt den generelle samfunnsutviklingen. Er med og tvinger fram annen  

struktur/større enheter. 
 Kunne vi sendt en henvendelse til bondelaget – regionalt eller nasjonalt? 
 Bør også være en sak for Nortura, i og med at vi også vil ha påvirkningskraft i f.t. 

Animalia 
 

 
 

 


