
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: Teams – Mandag 14. juni kl 11.00 – 14.00  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen , Ragnhild Engan, Fred Tore 
Fagereng, Sunniva Skogan (vara for B. Børsheim), Sissel H. 
Johansen, Håvard Knygh, Merethe Sund,  Christer Skreslett, 
Hanne Harila (sak 5-7), Svein Inge Jakobsen (sak 7) og Magne 
Trondmo.  

 

Forfall: Bente Børsheim, Ragnhild Engan  

Kopi til: Varamedlemmer AU, Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 15.06.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra ekstra styremøte i juni 
 

 Nortura trekker seg ut av Tun-media 
 

 Dyrevelferd (innslagene på NRK) 
 

 Utsettelse av vedtak knyttet til griseslakting på Østlandet (Rudshøgda/Tønsberg)  
 

 

2 Orientering fra Medlem/tilførsel 
 
Christer presenterte seg kort og orienterte deretter fra medlemsområdet. 
 

 Mye dyrevelferd (NRK) de siste ukene 
 Fått midler i f.t. videreføring av et griseprosjekt i Nordre del av Nord-Norge – i f.t. 

økt svineproduksjon 
 Mye "negativ prat" i f.t. utviklingen på småfe – uten at vi har sett noen særskilt 

nedgang i tilførsler siste året. 
o Totalmarked mener vi ikke bør vektlegge den mye omtalte 

spørreundersøkelsen for mye. Den er ikke tenkt brukt som er verktøy for 
å sette inn tiltak. 

 Sesongmøter småfe – vil kjøre et par møter "for alle" via Teams – i tillegg til de 
mere tradisjonelle møtene. Bl.a. et møte medio august – i god tid før sesongstart. 

 
Christer vil gjerne ha innspill på saker som AU ønsker tatt opp i det enkelte møte 
 

 

3 Orientering fra fagutvalg 
 
Håvard (gris): 

 Hatt et par hastemøter i f.t. dyrevelferdssaken 
 Fagutvalget er fornøyd med måten adm. har håndtert saken 
 Tilleggsytelser (pulje/kvantum) er diskutert noe 

 
Fred-Tore (storfe): 

 Livdyrfrakt diskuteres bl.a. differensierte fraktsatser.  
 Konkurransesituasjonen og forskjell mlm Nortura og konkurrent (jfr innlegg på fb) 

 
Ragnhild (småfe): 

 Ragnhild ikke til stede 
 En del snakk om ulike tillegg på småfe 
 Det er en del "feiloppfatninger" knyttet til klassifisering blant småfebøndene 

 

 



 
 side 2 

Sissel (egg): 
 Skal ha møte 23. juni 
 Møte for alle eggbønder nå i juni. 
 Blir førtidsslakting uke 25-31 
 Eggkontrolldata gjennomgått 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 
 Ang. dyrevelferd gris. Har man sett noe sammenheng mellom besetninger med 

dyrevelferdsutfordringer og størrelse på besetninger? 
 
 

4 Oppsummering etter Teams-møter med kretsutvalgene 
 
AU-repr hadde Teams-møter med sine respektive ansvarskretser forrige uke. 
Hver enkelt har skrevet et kort sammendrag fra møtene 
Magne har samlet disse i ett dokument. 
 
Sammendraget for det enkelte møte ble gjennomgått. 
 
Kort oppsummering med bakgrunn i alle møter: 
 Beskjeden oppslutning i en del av møtene. Dette har trolig noe sammenheng med at 

medio juni ikke er et gunstig tidspunkt for møter. Samtidig har det vært dårlig med 
tilbakemelding fra de i kretsutvalgene som ikke stilte i møtene. 

 Nord-Norgestrekket opptar mange. Ønske om status i f.t. prosessen 
 Mange positive tilbakemeldinger i f.t. prosessen på Nortura Målselv 
 Engasjement rundt dyrevelferd og oppslagene i NRK 
 En del innspill rundt sesongmøter, klassifisering, prisløype mm. på småfe 
 Puljetillegg/tilleggsytelser, priser/økonomi, samvirkeprinsipper 
 Mht. aktiviteter er det en del kretser som har konkrete planer om aktiviteter til høsten. 

Andre avventer fortsatt litt i f.t. å se an utviklingen mht. Corona. 
 Ønske om en påminnelse til kretsutvalgene i august – mht. handlingsplan 
 Honnør til AU for å gjennomføre disse møtene med ansvarskretsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magne 
 

 
   

5 Årsmøtet 17. – 18. juni 
 
Det er ønskelig at alle utsendingene fra Nord har et innlegg (3 min) under debatt-delen av 
årsmøtet. Følgende ble lansert i møtet: 
 
 Få fram det positive i f.t. hva som skjer på Målselv (Ola) 
 Satsing på gris i Nord (Håvard) 
 Beitebasert næring og elementer rundt det – naturgitte forutsetninger (Sunniva) 
 Kvinner i landbruket – rekruttering (Hanne?) 
 
Øvrige AU-medlemmer ble bedt om å tenke gjennom aktuelle temaer. 
 
Magne setter opp et Teams-møte 17. juni. Kl 10.30 – rett i forkant av årsmøtet. 
 
AU-medlemmene holder kontakt via e-post fram til da – mht. å avklare evt. innlegg. 
 
 

 

6 Fysisk AU-møte 31. aug – 1. sept 
 
 Vi satser på å møtes i Nord – og inkludere besøke Nortura Målselv 
 Alternativ til hotell kan være å leie ei hytte i området 
 Temaer i møtet 

o Bli kjent 
o Nortura Målselv (Svein Inge) 

 



 
 side 3 

o Legge planer for gruppearbeidet som det ble orientert om i siste RU-møtet 
o Tilleggsytelser mm – litt "voksenopplæring" (Karin?) 
o Import/Volummodell m.v. (Hans Thorn) 
o Orienteringssaker (styret, medlem/tilførsel, fagutvalg, NN landbruksråd 
o Medlemsbutikkene 

 
 

7 Eventuelt 
 
 Møte i Målselv 29.-30. juni 

o Bjørn-Arne orienterte om et møte – bl.a. med Trine og noen politikere 
o Ulike temaer 
o Bjørn-Arne blir med. Det er ønskelig å involvere resten av AU på Teams 29.  

juni kl 15:30 – 16:30 
 
 Årssamling i NN landbruksråd 15. juni (Teams) 

o Bjørn-Arne er innstilt som leder. Tone Rubach som nestleder 
 
 Status Nortura Målselv (v/Svein Inge Jakobsen) 

o Produksjon av Nord-Norsk Kjøttdeig i gang. Norgesgruppen – Nord for  
Saltfjellet. 

o Ser bra ut så langt – gode skussmål 
o Thulefjord 

 
 
Spørsmål/kommentarer: 
 Prisen er litt høy på kjøttdeigen (må da ha med oss at den er uten salt og vann – 

altså rent kjøtt). 
 Jobbes det noe inn mot Coop – for å få inn kjøttdeig og evt andre produkter inn der? 
 Hva med lammekjøttdeig og sauekjøtt? 
 Det er en del som lurer på hvorfor man ikke har brukt begrepet "Arktisk" i tilknytning til 

kjøttdeigene. Au er omforent om at det er bedre å bruke "Nord-Norsk" i stedet for 
"Arktisk" 

 

 

   

 


