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Referat 
Kretsutvalgssamling #3 RU-Agro 
 
Dato: Onsdag 8. juni 2022 
Tid: 10:30-14:10 
Sted: Kvåstunet Kurs & Konferanse (Kvåstunet 1, 4588 Kvås) 
Til stede: Siv Meling (AU-leder), Tor-Arne Frivold (AU-nestleder), Trond Steinar Løvdal (AU-gris), 
Caroline Høyland (Kvinesdal og Flekkefjord), Tore Mikalsen (Farsund og Lyngdal), Robert Sørensen 
Solaas (Mandal og Marnardal), Torbjørn Helle (Audnedalen), Ole Rune Røinesdal (Audnedalen), 
Oddmund Ljosland (Åseral og Hægebostad), Thorvald Handeland (Åseral og Hægebostad) 
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.  

 

Spørsmål fra salen om rammer/budsjett for kretsene. I utgangspunktet har hver krets en ramme opp til 

5.000 kroner i kostnader til aktivitet. Organisasjonsleder mottar faktura og utlegg.  

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

 

Aktuelle temaer i Nortura: 

• Dyrevelferd 

• Bærekraft 

 

Møtet diskuterte hvordan kretsene best mulig kan organisere innspillsmøter om dyrevelferd. Det er 
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ønsket at det utarbeides presentasjoner som kretsutvalget kan benytte, uten at det innebærer 

meningsførende innhold fra konsernstyret. Ønske om å stå fritt til å definere innspill og forslag til 

definisjoner. Kretsmøtene om dyrevelferd arrangeres uavhengig av dyreslag.  

 

Aktuelle diskusjonspunkter rundt dyrevelferd: 

• Antall dyr per bonde.  

• Dyrevelferd som inntektsgivende tiltak.  

• Mulighet til å drive folkeopplysning om dyrevelferd (gårdsbesøk og lignende). 

• Effektivisering av kontroller.  

• Definisjoner innenfor temaet.  

• Bondevelferd og dyrevelferd.  

• Tiltak for å bygge god bondevelferd, inkl. behovet for nettverk.  

• Behov for opplæringstiltak i system og regelverk, spesielt for nye bønder.  

• Samspill og dialog mellom personer (rådgivere, sjåfører) som er på gårdene jevnlig.  

 

Innspill til bærekraft:  

• Behov for at rådgivere i Nortura er med på å få bøndene til å bruke klimakalkulator. Lav andel 

som benytter denne i Agder.  

• Må gjennomføre opplæringstiltak.  

 

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.  

 

Farsund og Lyngdal: 

• Informasjonsmøte i forkant av lammesesongen.  

• Prima er stort tema for mange eiere i kretsen. Enkelte rapporterer om at Nortura hadde dyrere 

ordning for nødslakt. Tillegg: Etter møte ble det avdekket at dette ikke var riktig. Nortura har 

høyrere engangskostnad, men har en lavere prosentsats på antall kg. (20 % mot 25 %).  

 

Åseral og Hægebostad: 

• Arrangerte et sosialt arrangement i samarbeid med andre organisasjoner. Godt oppmøte.  

• Deltok på en fjøsåpning.  
 
Kvinesdal og Flekkefjord 

• Mange nye i kretsutvalget. Ikke så mye som har skjedd siden sist.  
 
 

Sak 6: Handlingsplan AGRO 
Innspill til aktiviteter som en krets kan gjennomføre:  

• Besøk av barnehager og skoler 

• Traktortreff 

• Besøke anlegg 

• Storfekafe 

• Grillsamlinger 

• Fjøsåpning 

• Informasjonsmøter 

• Familiearrangement 
 
Møtet diskuterte at det er viktig at kretsene har sosiale arrangement som gjør at Nortura-produsenter 
lettere kan få seg et nettverk. Både faglig og sosialt. Det er viktig at særlig nye brukere får dette tilbudet 
og blir spesifikt invitert inn. Det kan være aktuelt å bruke mer erfarne produsenter til å gi erfaring videre til 
nye produsenter.  
 

Sak 7: Åpen post 
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Møtet diskuterte følgende:  

• Behovet for å tydeliggjøre forskjellen rundt Nortura og Prima.  
o Ble sagt av ledelsen at det skulle full harmonisering på pris. Fortsatt diskusjon rundt. 
o Like god produsent for Nortura om man leverer noe av slaktet sitt til Prima? 
o Hva skal en kretstillitsvalgt svare når den får spørsmål rundt ulike betingelser. 

• Utfordring rundt uttak av varer/mat til arrangement. Behov for å lage noe som kan gjøre det 
lettere.  

• Livdyr og samvirketanken. Bør være lik pris på alle distanser hvis transporten skal gå i null.  
 
Aktuelle oppfølgingssaker fra møtet: 

• Arbeidsutvalget bør lage et informasjonsskriv som kan brukes til å tydeliggjøre forskjellene 

mellom Nortura og Prima, samt informasjon om hvilke styringsmuligheter Nortura har over 

datterselskap.  

• Ønske å få en oppdatering på hvordan det går med medlemsbutikken i Kristiansand.  

• Ønske å få tilbakemelding om Nortura-bonden har tjent på kjøpet av Prima.  

• Ønske om at det tydeliggjøres hva slags fraværsgodtgjørelse en kretstillitsvalgt får og rutiner for å 

få denne godtgjørelsen. 


