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Referat 
Kretsutvalgssamling #4 RU-Agro 
 
Dato: Onsdag 8. juni 2022 
Tid: 18:30-22:10 
Sted: Pernille Kafe (Nils Heglands veg 41, 4735 Evje) 
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: Sørge for at tillitsvalgtskolen gjennomføres når bonden har ledig tid til å delta.  

 

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

 

Aktuelle temaer i Nortura: 

• Dyrevelferd 

• Bærekraft 

 

Aktuelle diskusjonspunkter rundt dyrevelferd: 

• Hvordan få aksept for naturens gang.  

• Hvordan ha et regelverk som sikrer at flinke bønder og næringer ikke får renommeet sitt ødelagt 

av enkelttilfeller.  

• Hvordan håndtere kolleger i nabolaget som lever i gråsonen.  
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• Hvordan synliggjøre konsekvensene av enkelte tiltak – både våre forslag og andre aktører sitt 

forslag.  

• Hvordan sikre at matvarekjedene ikke går for tiltak uten å forhøre seg med oss som bønder.  

• Må definere hva som er “godt nok”.  

• Fare for at dyr blir slått i hjel for tidlig – på grunn av frykt for konsekvenser. 

• Hvordan håndtere mistenkeliggjøringen som temaet tar med seg.  

• Hvordan inkludere dyrevelferd på landbruksskolene.  

• Hvordan påvirker telledatoen dyrevelferden.  

• Hvordan håndtere at bønder som burde vært på møter for å få mer kompetanse ikke dletar.  

• Hvordan få til bransjestandarder.  

• Hvordan få snudd tema til å være noe positivt – og med en økonomisk gode.  

• Hvordan sette ord på all den gode velferden vi gir dyrene i dag.  

 

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. 

 

Mandal og Marnardal 

• Har vært en del snakk blant eierne rundt slaktering-pilotprosjekt og avslutningen. Ble ikke 

evaluert og endring kom veldig fort.  

• Utfordrende at konkurrenter gir tillegg.  

• Samvirketanken og puljetillegg. Tar man fra de små og gir til de store.  

 

Kristiansand, Vennesla 

• Jordbruksoppgjøret har vært det som de fleste har snakket om.  

• Prima har fått et for stort fotfeste i kretsen.  

• Utfordring rundt puljetillegg. Bør synliggjøre hvor mye man sparer med puljetillegg.  

 

Setesdal 

• Har ikke skjedd så mye i det siste.  

• Utfordringer at både livdyr og fòr fraktes ut av området.  

• Har tidligere hatt referansegrupper gjennom TYR som aktivitet. Dette savnes, og er noe som 

Nortura bør ta over.  

 

Grimstad, Lillesand og Birkenes 

• Deltatt på fjøsåpning 

 

Aust i Agder 

• Stille i kretsen. Fått tilbakemelding om at det er ønskelig å få til noe igjen. Spesielt av sosial 

karakter.  

• Tilbakemeldinger om ulike satser på nødslakt.  

 

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

 
Møtet diskuterte følgende: 

• Behovet for å slå sammen krefter med andre organisasjoner, slik at man ikke overlapper og 

konkurrer mot hverandre.  

• Samarbeid på tvers av kretsene er viktig for å få dekket behovet på dyreslag.  

• Behov for å tydeliggjøre hva slags ressurser man har tilgjengelig for å gjennomføre fagmøter, 

hvem man kan invitere inn av fagpersoner. Hvis det kommer fagpersoner, bør det inviteres inn på 

tvers av kretser.   

• Ønske om at hele kretsutvalget får informasjon, og at det spesifiseres hvem som har mottatt 

informasjon i e-poster som sendes ut.  

• Sensitiv informasjon bør merkes tydelig, slik at dette ikke kommer på avveie.  
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• Ønske om at AU tar kontakt med kretsene i forkant av AU-møtene.  

• Styreleder sine innspill i media og debatter er informasjon som går til «alle» bønder.  

• Behov for å tydeliggjøre hvilke rammer (økonomi, ressurspersoner) og muligheter et kretsutvalg 

har. 

 

Innspill til aktiviteter som en krets kan gjennomføre:  

• Ta inspirasjon fra referansegruppene som Tyr hadde. 

• Grilling 

• Gårdsbesøk 

• Slaktekurs 

• Julemøte 

• Bli bedre kjent med gårder i egen krets 

• Ammekumøter for damer 

• Folkeopplysning 

• Eierbesøk 

 

 

Sak 7: Åpen post 
 
Aktuelle oppfølgingssaker fra møtet: 

• Organisasjonsleder sender liste over eiere til kretslederne som var på møtet, inkl. informasjon 

om dyreslag.  

• Organisasjonsleder inviterer til et eget møte angående Landbrukets Dag på Evje. Ønske om å 

oppgradere standen, og være mer oppsøkende.  


