
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: 31. august kl 12.00 – 1. september kl 13.00, Målselv Fjellandsby  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen (dag 1 via Teams), Ragnhild 
Engan, Bente Børsheim, Sissel H. Johansen, Håvard Knygh, Laila 
Agersborg (vara for F.T. Fagereng) Merethe Sund og Magne 
Trondmo.  
Svein Inge Jakobsen deltok på sak 1, Christer Skreslett på sak 4 
(Teams) og Karin Røhne på sak 5 (teams) 

 

Forfall: Fred Tore Fagereng, Ola Johansen (dag 2)  

Kopi til: Varamedlemmer AU og Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 02.09.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Status Nortura Målselv 
 
Svein Inge Jakobsen ga en status i f.t. hva som foregår på Målselvanlegget.  
 
Den Nord-Norske kjøttdeigen er godt mottatt, og flere enn Norgesgruppen er interessert i 
den. 
 
Man er også godt i gang med nye produkter med Nord-Norsk klang.  
 
Svein Inge orienterte også noe rundt nisje – og hva man ser for seg rundt det framover. 
 

 

2 Orientering fra styret 
 
Merethe orienterte fra styremøtet/styreturen i slutten av august. 
 

 

3 Orientering fra fagutvalg/ansvarskretser/Landbruksråd  
 
Sissel (egg) 

 En del nyetableringer på egg – også i Nortura 
 Strategiplan – Verdikjede egg 
 God oppslutning om eggkontrollen 
 Klimakalkulator 
 Fjørdrakt 
 Plommefarge 

 
Håvard (gris) 

 Ikke noe nytt å fortelle – ikke hatt møte siden før sommerferien 
 
Ragnhild (småfe) 

 Slaktesesongen 
 Bra vekstsesong i hele landet, bortsett fra i Vest 
 Salget har vært brukbart 
 Stort behov for ferske lam 
 Telespor 

o Utfordringer på flere områder 
o Må tas tak dersom Telespor skal leve videre 

 Tilførselskampanjen 
 
Laila (storfe) 

 Brukt mye tid på livdyrfrakt 
 Puljetillegg kalv 
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Bjørn Arne  
 
Nord Norsk landbruksråd 

 Forbrukeren får et fjernere og fjernere forhold til husdyr. Hva kan vi gjøre for å 
motvirke? 

 Fått midler (600.000) til et prosjekt for økt forskningsaktivitet innen arktisk 
landbruk 

o Er det noe spesifikt vi kan tenke oss at det forskes nærmere på? 
 
Annet 

 Prosjekt «Kjøtt i Troms og Finnmark» (videreføring av et tidligere prosjekt som 
har ligget dødt i 2 år) 

 Arne Flatmo prosjektleder 
 Det skal være en fagmøteserie rundt dette i uke 43, og Arne har bedt tillitsvalgt 

om innspill 
 AU har ingen spesifikke innspill her, og mener de som sitter på fag/tilførsel har 

gode forutsetninger for å rigge dette best mulig 
 
 
Diskusjon/spørsmål/kommentarer: 

 
Puljetillegg småfe 

 Mange leverer relativt få dyr de første ukene i sesongen – og får dermed ikke fullt 
puljetillegg. En del konkurrenter har bedre vilkår her – og vi mister noe leveranse. 
Det å gi fullt puljetillegg over de første ukene (uavhengig av antall dyr) vil koste 
relativt lite – men trolig gi god effekt på tilførsler. 

 Dette ble spilt inn til Christer og Karin (sak 4 og 5) – som tar dette med seg. 
 
Prisløype småfe  

 Tas opp og diskuteres i fagutvalget hvert år. 
 Prisløypa skal: 

o Gi bonden best mulig pris 
o Sikre oss lam i perioden med størst etterspørsel 
o Gjøre oss i stand til å slakte mest mulig effektivt 

 Dvs at prisløypa skal ta hensyn til mange variabler – knyttet til bonden og 
industrien – over hele landet 

 Prisløypa gir ikke småfebonden i Nord større utfordringer enn småfebøndene i 
landet for øvrig. Mange i Nord tror de kommer spesielt dårlig ut. 

 
4 Orientering fra Medlem/Tilførsel 

 
Christer orienterte 
 
Slaktestatistikk 

 Slaktestatistikk for de ulike anleggene i Nord-Norge (pr dyreslag) fra 2011 til 2020 
ble gjennomgått. Oversikten ligger ved referatet 

 Nord-Norge har 10%, 14% og 6% andel av tilførslene på hhv. Storfe, småfe og 
gris (2020). Dette forholdet har ikke endret seg dramatisk de siste årene, men 
Nord-Norges andel har gått noe ned. 

 
Annet 

 Bemanningsendringer – noe omorganisering 
 Færre folk betyr at man jobbe- og prioritere annerledes 
 Det er utlyst en ny rådgiverstilling. Vil omfatte alle dyreslag, men mest fokus på 

storfe – i nord-delen av tilførselsområdet 
 Gode prosjekter er i gang 
 Tilførselskampanjen fungerer 
 Generelt god stemning blant medarbeiderne 
 Imidlertid noe bekymring i f.t. langtidsutviklingen på alle dyreslag 
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 Noe utfordrende å «komme i gang igjen» etter Corona 
 
 
 
 

5 Priser/tilleggsytelser/import/volummodell – «voksenopplæring» 
 
Karin Røhne ga en generell orientering rundt priser og volummodell, marked, import og 
tilleggsytelser. Plansjene hun viste ligger ved referatet. 
 
Hun delte også en del tanker rundt rådgiving framover. 
  

 
 

 
 
 
 

6 Dialog/samarbeid m kretsene  
 
AU har en klar målsetting om å involvere de kretstillitsvalgte mere. Det er viktig at de føler 
at de involveres mere enn det å organisere og lede kretsmøtet en gang i året. 
 
Gruppearbeid 

 AU vil starte et gruppearbeid som involverer leder og kretsleder i alle kretsutvalg 
 Det opprettes 7 grupper – der de 7 AU-medlemmene blir leder hver sin gruppe 

Bente og Bjørn-Arne setter opp gruppene 
 Leder og nestleder i de 26 kretsene i Nord fordeles på de 7 gruppene. 
 Kretsutvalgene må informeres om dette i forkant, både skriftlig og i møtet som 

AU-medlemmene skal ha med sine kontaktkretser (se nedenfor) 
 Det legges opp til første møte (Teams) i gruppene i uke 41. Magne avtaler 

spesifikt tidspunkt med hver enkelt i AU – og sørger for møteinnkalling. 
 Det settes av god tid til å jobbe i grupper på RU-møtet i oktober. De RU-

medlemmene som ikke er ledere eller nestledere i sine kretser, fordeles på 
gruppene. 

 Det må være minst et Teams-møte i gruppene etter RU-møtet 
 Tenk framover – og tenk positivt. Unngå negativt fokus og «kosing med 

misnøye».  
 Det ble også snakket om å evt. trekke inn styret i fylkesbondelagene til et møte 

(Teams) etter RU-møtet – for å snakke om dette. 
 Det må lages spesifikke tema/overskrifter/oppgaver som gruppene skal jobbe 

med 
o Hva kan vi gjøre for å øke optimismen og satsingen i Nord? 
o Hva skal til for å få eierne til å komme på møter/arrangementer 

 Eks. kretsmøtene 
Se bort fra de kjente rammene som har vært på kretsmøtene – 
og tenk gjerne utenfor boksen. 
Hvordan ville du/dere ha lagt opp kretsmøtet for å gjøre det til et 
attraktivt møte for flest mulig eiere? 

 Styreleder bør utfordres til å snakke litt rundt dette på RU-møtet 
 Finnes det noen i Nortura som har god greie på jobbing i slike grupper – og som 

kunne tatt en brifing med AU (Teams) i forkant av gruppemøtene? Magne 
Sjekker 

 
Teams-møter med kontaktkretsene 

 AU viderefører praksisen med at AU-medlemmene har Teams-møter med sine 
kontaktkretser i forkant av RU-møtene. 

 Det legges opp til at disse møtene nå i høst avholdes i uke 37. Magne avtaler 
spesifikt tidspunkt med hver enkelt i AU – og sørger for møteinnkalling 

 Følgende kan tas opp med utvalgene: 
o Innspill til tema på RU-møtet 
o Oppfordring til møte i kretsutvalg (for de som ikke har hatt det) og en 

sterk oppfordring til at alle kretser avholder minst ett arrangement før jul 
o Overordnet orientering om det beskrevne gruppearbeidet 
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Teams-møter med alle kretsutvalg? 
 AU-Midt-Norge har jevnlig kjørt Teams-møter dere alle kretsutvalg er invitert. Her 

har AU orientert litt om hva de jobber med, i tillegg til at det har vært satt opp 
noen få spesifikke temaer (f. eks innspill RU-møte, innspill 
jordbruksforhandlinger, inntransport m.v.). I tillegg har det vært en «åpen post» 
der de kretstillitsvalgte har kunnet lufte det de måtte ha på hjertet. 

 I noen tilfeller har andre (f. eks styreleder) vært tatt med på disse møtene) 
 Dette er «lavterskelmøter» som ikke trenger å ta lang tid, men som gir de 

kretstillitsvalgte bedre innsyn i hva som skjer og en følelse av å i større grad bli 
involvert. 

 AU-Nord vil også vurdere møter av denne typen. 
 
Nyhetsbrev 

 AU diskuterte muligheten for å – noen ganger i året – sende ut et kort nyhetsbrev 
fra AU (leder) til alle eierne i Nord-Norge.  

 Den største usikkerheten ligger kanskje i hvor vidt dette faktisk blir lest 
 
Handlingsplaner i kretsene 

 Kretsutvalgene skal egentlig – i løpet av høsten – lage en form for handlingsplan 
for aktiviteter det kommende året. 

 I første omgang fokuserer vi nå på høsten 2021 – og det at kretsene sterkt 
oppfordres til å få til minst en aktivitet før jul. Så får vi heller komme tilbake til det 
med handlingsplan senere på høsten eller over nyttår. 

 
7 RU-møte 26. – 27. okt 

 
 RU-møtet er framskyndet med 1 dag i f.t. opprinnelig oppsett. Dvs. RU-møte 26. 

– 27. oktober – og AU-møte 25. oktober. Møtet foregår i Tromsø 
 Merethe og Trine vil møte på hver sin i dag i RU-møtet 
 Forslag til tema/saker: 

o Totalmarked/prisoppbygging/import m.v. – «voksenopplæring». Høre 
med Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked om han kan delta – enten fysisk 
eller via Teams 

o Orientering fra Medlem/Tilførsel v/Christer. Det er her ønskelig at 
Christer går gjennom utviklingen i volum/produsenter på de ulike 
anleggene siste 10 år (på samme måte som i vårt møte i dag) 

o Status Målselv. Det er ønskelig at Svein Inge orienterer så mye som 
mulig om det som skjer rundt nylanseringer – i tillegg til nisje. 

o Prisløype lam (Ragnhild) 
o Puljetillegg (i første rekke gris) ble spilt inn på RU-møtet våren 2021. 

Dette bør derfor vurderes satt opp nå. Her er trolig Karin rette 
vedkommende til å innlede (evt. via Teams) 

o God tid til gruppearbeid, jfr. sak 6 
o Foredrag med Lars Kolsrud – for å gi RU-medlemmene et 

inspirerende/motiverende og annerledes innslag. Det avsjekkes hvor vidt 
det passer for Kolsrud og hvor vidt kostnaden ved dette er innafor det 
som kan aksepteres. 

o RU-møtet har av og til hatt en bolk der de enkelte dyreslagene har hatt 
eget møte. AU ble imidlertid enige om å droppe dette nå. 

o I tillegg vil det i alle RU-møter være innlegg fra styre og/el sentral adm. 
Dette tilpasses imidlertid noe etter det øvrige programmet 

o Kretsutvalgene bes også om å komme med innspill til møtet, uten at man 
kan gi noen garanti for at alle foreslåtte tema settes opp 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn-
Arne/ 
Magne 

8 Annet/Eventuelt 
 
Uhell med bil på Vega 

 Det var for kort tid siden en dyrebil med gris som veltet på Vega. Bente orienterte 
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om dette 
 Det er krevende og omfattende for mange parter når det oppstår. Hvordan vi 

håndterer slike «kriser» kunne med fordel vært satt på agendaen i ulike 
sammenhenger 

 

 

   

 


