
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: Teams – Tirsdag 28. september kl 11.00 – 14.00  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen ,  Fred Tore Fagereng, Bente 
Børsheim, Sissel H. Johansen, Håvard Knygh,   Christer Skreslett, 
og Magne Trondmo.  

 

Forfall: Merethe Sund, Ragnhild Engan  

Kopi til: Varamedlemmer AU, Tor Olav Brandtzæg  

Referent: Magne Trondmo Malvik 11.10.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering fra Medlem/tilførsel 
 
Christer orienterte: 

 Økt slakting av gris hittil i år – skyldes første del i prosessen med å få tilbake en 
del av besetningene som har vært sanert. 

 Småfesesongen tidligere i gang enn i fjor, men for tidlig å si noe om totalen 
 Sesongen gått bra så langt 
 Slaktes mindre storfe. Henger sammen med økt forholdstall på melk – flere 

holder igjen melkekyr 
 Puljetillegg lam – bør legges til grunn fullt puljetillegg i begge ender av sesongen 

– uavhengig av antall. Vil demme opp for leveranse til konkurrent. Kan vi få dette 
inn allerede i år i siste del av sesongen? 

 Hatt samling i Medlem/Tilførsel. Bjørn-Arne deltok 
o Mnd samhandlingsmøte – inkl transport og livdyr. Magne har vært med. 

Bjørn-Arne inviteres også med framover. 
o Viktig med god samhandling her – begge veier 

 Jobber i f.t. ny rådgiver på storfe 
 Nisje – håndterer dette bedre enn noen gang, men fortsatt utfordring pga. 

voksende marked og kapasitetsutfordringer 
 Noen klager på småfeklassifisering (Målselv) 

 

 

2 Orientering fra fagutvalg og landbruksråd 
 
Håvard (gris): 

 2 møter i september 
 Prissetting - Med volummodellen er det Nortura som setter prisen 
 Prognosert overskudd neste år 
 Kostnadsøkninger spiser opp merprisen man greier å ta ut. Fortsatt krevende 

økonomi 
 
Fred-Tore (storfe): 

 Markedssituasjonen 
 Fysisk møte i oktober 

 
Ragnhild (småfe): 

 Ragnhild ikke til stede.  
 Bjørn-Arne gikk raskt gjennom siste referat fra fagutvalg småfe 

 
Sissel (egg): 

 Noe førtidsslakting 
 All time high mht. eggsalg i august 
 Ønskelig med 100% frittgående 
 Hybrid 
 Dyrevelferdsprogram- oppal og rugeri 
 Gårdsutsalg egg 

 



 
 side 2 

 Økologisk fôr – mest mulig norske råvarer 
 Byggekostnader 

 
Bjørn-Arne (NN Landbruksråd): 

 Mye ang forskning og utvikling 
 Deltatt på samling på Mære i Trøndelag – der det satses stort 

 
3 Gjennomgang av møtene med ansvarskretsene 

 
AU-repr hadde Teams-møter med sine respektive ansvarskretser i uke37. 
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: 

 Varierende engasjement og oppslutning 
 Varierende tilbakemeldinger på informasjonen om det planlagte gruppearbeidet 
 Innspill til RU-møtet: 

o Nord-Norgestrekket 
o Kadaverhåndtering i Finnmark 
o Returslakt 
o Pris/økonomi småfe 
o Prisløype småfe 
o Nødslakteordning/bemanning/responstid 
o Bemanning Målselv – skyving 
o En del andre innspill også – som er mere relevant å ta i det enkelte 

fagutvalg 
 Kretsaktivitet 

o En del kretser har konkrete planer 
o Enkelte tilbakemeldinger på at det ikke gir mening i å arrangere noe – da 

det ikke kommer folk 
 Annet 

o Gode fagtemaer (f. eks No Fence, klassifisering) kan bidra til å trekke folk 
til kretsmøtene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

4 Planlegging av RU-møtet 
 
Temaer til RU-møtet 

 Info fra Medlem/Tilførsel – Christer (bl.a. med utviklingstrekk på ulike anlegg) 
 Puljetillegg mm (Karin Røhne) – Magne snakker med Karin 
 Status Målselv – inkl bemanningssituasjonen – Svein Inge 
 Totalmarked – sammenhenger – Ole N Skulberg? – Magne snakker med Ole N 
 Prisløype lam (Ragnhild) 
 Lokale saker/åpen post 
 Statusrapp fra sentralt hold (Trine) 

o Må bl.a. ha med status NN-trekket og kadavertrekk Finnmark 
 Gruppearbeid 
 Aktivitet i kretsene (Magne) 
 Nødslakteordningene 
 Motivasjonsforedrag – Lars Kolsrud 

 
Magne lager et utkast til program, drøfter dette med Bjørn-Arne, før dette sendes til 
resten av AU. 
 
Spørsmål/kommentarer: 

 Viktig at Trine tar status på dette med NN-trekket. Vesentlig at hun presiserer 
hvor vidt Nortura jobber med å få fjernet dette fordi det er en uheldig 
omdømmesak, eller fordi dagens praksis "ikke er riktig". 
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5 Gruppearbeid – på tvers av kretsene 
 

 Teamsmøte i de ulike gruppene i uke 41 – 1 – 1,5 t 
o Bjørn-Arne 12. okt kl 20.00 
o Sissel         12. okt kl 20.00 
o Håvard       14. okt kl 20.00 
o Ola             14. okt kl 20.00 
o Fred Tore   13. okt kl 20.00 
o Magne avtaler tidspkt med Ragnhild og Bente 

 Magne og Bjørn-Arne avtaler hva som skal stå i møteinnkallingene 
 

 

6 Aktivitet i- og dialog med kretsene 
 
Er i all hovedsak gjennomgått gjennom sak 3 
 
Magne orienterte om at adm. har satt et mål om at alle kretser skal gjennomføre minst ett 
kretsarrangement for eierne før jul (og da primært fysisk). Her kan man gjerne legge mest 
vekt på det sosiale, men gjerne få med noe faglig i tillegg 
 
Magne har ikke kapasitet til å følge opp den enkelte krets (kretsleder) i f.t. dette, og 
oppfordrer derfor AU-medlemmene sterkt til å følge opp sine ansvarskretser. 
Den enkelte i AU vil gjerne ha en viss formening om hvilke kretser som faktisk er i sving i 
f.t. aktivitet, og hvilke som trenger litt backing for å komme i gang. 
 

 

7 Kretsmøtene 2022 
 
Magne orienterte kort 

 Legges opp til fysiske kretsmøter i 2022 
 Stor sannsynlighet for at valgene – som i 2021 – gjennomføres digitalt i forkant 

av kretsmøtene 
 Oppfordrer kretsene (og AU) til å tenke nytt og gjerne «utenfor boksen» med 

tanke på hvordan vi skal øke oppslutningen om kretsmøtene. Kanskje et spesielt 
fokus på hvordan vi skal øke andelen unge brukere 

 Det er opp til kretsene selv hvor vidt de ønsker å samarbeide og kjøre kretsmøter 
i fellesskap. 

 Det enkelte kretsutvalg (kretsleder) må gjøre en jobb i f.t. tilrettelegging knyttet til 
hvor kretsmøtene skal avholdes, servering m.v. Magne vil ha møter med 
kretslederne rundt dette ut over høsten.  

 Magne vil ila. kort tid sette opp et forslag til kretsmøteplan – som sendes ut til 
kretslederne – med kopi til AU. 

 «Finnmarkssamlinga» vil bli gjennomført i 2022. Dvs et felles arrangement over 2 
dager for de 3 kretsene i Finnmark – samarbeid mellom Nortura og FKA – 
kombinert med fagmøte. Kretslederne er her involvert i planleggingen 

 

 

8 Medlemsundersøkelsen fra i sommer 
 
Magne gikk raskt gjennom den siste medlemsundersøkelsen (juli 2021).  

 Tilfredsheten er fortsatt gjennomgående for lav – men på mange områder er det i 
det minste en forsiktig endring i positiv retning. 

 Tilfredsheten blant tillitsvalgte i Troms og Finnmark har gått markant ned siden 
2020. Dette indikerer at AU Nord har en jobb å gjøre 

 

 

9 Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt 
 

 

   

 


