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Referat 
Kretsutvalgssamling #1 RU-Agro 
 
Dato: Torsdag 9. juni 2022 
Tid: 10:30-14:00 
Sted: Nortura Forus, kantine administrasjonsbygg (Gamle Forusveien 50, 4031 Stavanger) 
Til stede: Ikke komplett 
Fra administrasjon: Arne Undheim 
Møteleder: Siv Meling 
Referent: Arne Undheim 
 

Saksliste: 
Sak nr. Emne Ansvar Tid 

1 Velkommen Siv Meling 10 min 

2 Orienteringer fra arbeidsutvalget Siv Meling/AU 20 min 

3 Orientering fra organisasjonsleder Arne Undheim 10 min 

4 Orientering fra Nortura Siv Meling/AU 15 min 

5 Orientering fra kretsene Kretsutvalg 30 min 

6 Handlingsplan AGRO Siv Meling/AU 45 min 

7 Åpen post Siv Meling/Alle 20 min 

 

Sak 1: Velkommen 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, ønsket velkommen og gikk gjennom sakslisten. De til stede presenterte 
seg selv. 
 

Sak 2: Orientering fra arbeidsutvalget 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, presenterte arbeidsutvalget og orienterte fra deres arbeid.  
 
Aktuelle saker som arbeidsutvalget jobber med: 

• Handlingsplan for 2023 og fast møtestruktur 

• Informasjonsflyt i regionen 

• Oppfølging av kretsutvalgene 

• Tilførsel 

• Utvikling av MinSide 
 

Sak 3: Orientering fra organisasjonsleder 
Arne Undheim, organisasjonsleder AGRO VEST, presenterte seg selv.  

 

• Innspill: Ønske om å få mer informasjon om kursing som skjer på nasjonalt plan (Nortura, Norsk 

Landbrukssamvirke). 

 

Sak 4: Orientering fra Nortura 
Siv Meling, leder i AU-AGRO, la frem saken.  

 

Aktuelle temaer i Nortura: 

• Dyrevelferd 

• Bærekraft 

 

Møtet diskuterte at det bør gjennomføres en høringsrunde i kretsene hvor det er mulighet for å komme 

med innspill. Det ble diskutert at det kunne være behov for å ha en skriftlig høring gjennom e-post, 

spørreskjema eller melding. Ved eventuelle kretsmøter, bør man kalle det noe annet enn dyrevelferd.  
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Aktuelle diskusjonspunkter rundt dyrevelferd: 

• Hvordan få fokuset til å være på dyrene, ikke skjema/papirarbeidet.  

• Savner samkjøring mellom kontrollene og skjemaene. For mange ulike aktører og besøk.  

• Definere om det er Nortura som mener at dyrevelferd er viktig, eller er det andre krefter som 

presser frem?  

• Hvordan håndtere formuleringer som gis i en sak fra Mattilsynet.  

• Kunnskap og kommunikasjon. Nortura må få ut til forbruker og Mattilsynet om hvordan ting 

fungerer i praksis.  

• Samhandling mellom slakteri og bonde rundt dyrevelferd.  

• Hvordan få til godt samspill mellom bonde – Nortura – Mattilsynet.  

• Hvordan sørge for at dokumentasjonen og kontrollen ikke gir merverdi.  

• Hvordan få en standard som er lik for alle. Samme definisjoner.  

• Hva er Nortura sin standard for dyrevelferd som vi kan stå for og være stolt av i det lange løp, 

uten å bli påvirket av eksterne aktører.  

 

Sak 5: Orientering fra kretsene 
Representanter fra kretsene som var til stede orienterte om hva som hadde skjedd i kretsene i det siste, 

og planen videre.  

 

Forsand, Strand og Hjelmeland 

• Grilling vårdag Bondekompaniet 

• Fjosåpning. 

• Førstehjelpskurs med Strand Bygdeungdomslag. 

• Planlagt familiedag i sammen med Tine. 

• Lørdag: Strandadagene. Behov for at folk til å være med grilling. 

• Planlegger «Hva er samvirke»-møte med Bygdeungdomslaget og julebordet i november. 

 

Gjesdal 

• Lite aktivitet.  

• Åpen gård.  

 

Klepp 

• Familiedag på Jærmuseet 

 

Time 

• Familiedag på Jærmuseet 

• Hatt en del oppfølging av nye produsenter i området 

 

Hå  

• Familiedag på Jærmuseet.  

• Fjøsåpning 

 

Sandnes og Sola 

• Familiedag på Jærmuseet. 

• Skal ha grilling på Sola Smaksfest 2022 i september. 

 

Stavanger, Randaberg og Kvitsøy 

• Skal være til stede på Tomatfestivalen i august. 

 

Sak 6: Handlingsplan AGRO 
Siv Meling orienterte om arbeidsutvalgets ønske til å utarbeide en standardisert handlingsplan.  

 

Møtet diskuterte følgende:  

• Fagmøter kan gjerne være felles, på tvers av kretser. 

• Savner å vite hva AU har på sakslisten.  
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• Positivt med nyhetsbrev etter AU-møter. Kan sendes til hele kretsutvalget. 

• Min Side bør benyttes til å få ut informasjon til eierne. Bondelaget har en god side for dette. 

• Man må følge opp nye produsenter. Man kan ikke sende en velkomstpakke i posten. 

• Kretsutvalget kan være på plass tidlig og ha en standardisert pakke som skal gis til nye 

produsenter.  

• Medlemspleie er like viktig som medlemsverving.  

• Grense på hvor mye man kan forvente av et kretsutvalg også.  

 

Innspill til aktiviteter som en krets kan gjennomføre:  

• Fagmøter.  

• Fjøsbesøk. 

• Fjøsåpning.  

• Besøk på anlegg.  

• Besøk hos datterselskap.  

• Studiering for ulike dyreslag, på tvers av slakteri.  

 

Sak 7: Åpen post 
 
 
Møtet diskuterte følgende:  

• Behov for å ha et system som gjør det enklere å ta ut profileringsartikler til arrangement. En 
festivalpakke/messepakke kan være nødvendig.  

• Burde Nortura tatt en større plass på Jærdagene?  

• Behov for å ha griller som er Nortura sine, som er enkle å ta ut?  

• Spørsmål rundt fjell-lam og tillegg. Svar: Nortura har gått ut av dette samarbeidet. Var en 
overgangsordning i fjor. For å være en del av dette, må man være en del av Prima og alle tillegg 
blir betalt fra Prima Gruppen.  

• Utfordringer med nisjeprodukter og at Gilde står igjen som et «vanlig» merke. Samvirke løfter 
alle, ikke nisjer.  

 
Aktuelle oppfølgingssaker fra møtet: 

• Organisasjonsleder gir innspill til IT om at det må være mulig å hente ut kontaktlister til alle i 

systemet – ikke bare firmakonto, slik det er mulig å sende SMS til alle kontakter tilknyttet en gård.  


