
           

Referat Idemyldring 08.01.2020 

Styret i Forum Ku inviterte støttemedlemmene til Bryne Kro og Hotell for Idemyldring et par timer og 

avsluttning med lunsj. Det var 18 deltakere påmeldt ☺ 

Disse møtte: Ingvald Rygh/FKRA, Henning Røyneberg/FKRA, Guro Hansen/Fatland, Bengt Egil 

Elve/Nortura, Eirik Ur/Fiskå, Kristian Hatteland/Traktor og Landbruk, Torleif Torland/Torland Maskin, 

Tor-Egil Rosland/AK-Maskin, Knut Helliesen/Traktor og Landbruk, Erland Haugland/Aase Landbruk, 

Morten Malmin/SpareBank 1 SR-Bank, fra Forum Ku/Jan Ove Hole, Alf Egil Vaula, Jan Petter Gjertsen, 

Geir Kåre Sira og Ove Morten Sør-Reime. Gro Mabel Anda sekretær. 

Mabel ønska velkommen. Jan Ove Hole fortsatte og delte sine tanker om muligheter for samarbeid i 

2020. Hva vil vi? I-mek, åpne fjos? Fagturer for å se på traktor og maskiner? Kanskje fullfòr demo eller 

demo av høsteutstyr, evt turer/fabrikkbesøk? Vi ser at vi får påmelding til ferdig opplagte turer. Møte 

i samarbeid med møllene , kanskje i forbindelse med I-mek? Eller kanskje en konferanse? Har banken 

(Morten Malmin er tilstede på møte), noe de ønsker å ta opp når det gjelder økonomi? Etter å ha 

«kasta» frem sine ideer ber han støttemedlemmene komme med sine tanker. 

SpareBank1 SR-Bank /Malmin: Det er mindre investering i driftsbygninger for tida. Hva med å sette 

fokus på fòringsdelen kombinert med I-mek? Lån kontra leasing? For øyeblikket er det ingen 

produksjon som har stor investeringslyst. 

Guro Hansen/Fatland: Vi må se vekk fra fjøsbesøk pga ringorm problematikken som herjer nå! 

Bengt Egil Elve/Nortura: Slåtteutstyr slår jo alltid an. Dersom vi tenker I-mek så er det mye nytt her. 

Det er snakk om at det kan bli nye krav til at kalven skal gå lenger med kua. Er det noe her en kan ta 

tak i? Gjødsel/gjødselforskriften – kan vi gjøre noe her – se på løsninger? Biogass anlegg i forhold til 

dette med gjødselproblematikken…? 

Alf Egil – har vært i møte med politiske partier og fylkesmannen. Vi hører ikke mye om de nye 

gjødselforskriftene som skal komme.  

Hvordan håndtere gjødsla? Når den blir separert og det er lite igjen etter behandling, da burde en få 

redusert gjødelkravet? Men sånn er det altså ikke, og dette blir bare dyrt for bonden, uten noen 

videre nytte. Er dette noe Forum Ku kan jobbe med, inn mot departementet? 

Maskinbransjen blir oppfordra til å selge separator utstyr, men ingen kjøper siden de ikke får 

reduksjon på gjødselkravet sitt. Forum Ku sitter allerede i gruppa som jobber med denne 

problematikken (Alf Egil). 

Bør vi jobbe mer mot butikkkjedene? Det er de som styrer markedet. Rema selger kun egg fra 

frittgående høner, hva blir det neste? Profilere salg av melk der kalven får gå lenger med kua…? 



Traktor og Landbruk/Helliesen: Mener vi må jobbe mer inn mot det som kan gjøre det bedre for 

bonden å drive med jordbruk. Har ikke maskinbransjen bønder, har vi heller ingen å selge til! Egentlig 

behøver vi en holdningskampanje. 

Fiskå Mølle/ Eirik Ur – det er viktig å ha fokus på hvilken posisjon Forum Ku ønsker å ha i markedet. 

Skal det vær turer og demoer, eller tunge politiske oppgaver en skal ta fatt på? 

Helliensen: Er også opptatt av hva målet er – og hvor en ønsker veien skal gå videre. Kan det være 

aktuelt å sette ned en gruppe som jobber med de store spørsmåla? Vi som selgere har behov for å 

lære mer om økonomi, leasing kontra lån. Hva med å arrangere en fagdag med bankene og 

regnskaps-laga om leasing/lån? Viktig å heve kompetansen til alle, så får vi mer forståelse for 

hverandre. Får vi folk til å komme til slike arrangement?  

Elve/Nortura: Hva med å sette fokus på dyrevelferd? Være litt i forkant på det som kan komme, like 

mye som å tenke lobbyvirksomhet? Utnytta avlsmuligheter, for å øke kjøttproduksjonen? 

Noe av visjon til FORUM KU er det sosiale. Det er gjort mye godt arbeid tidligere år, som nå gjør at 

det ikke er så mye å jobbe med for øyeblikket. Forum Ku er en gruppe som kjapt kan være på banen 

dersom det er behov – det må vi ikke glemme. 

Guro/Fatland: Utgiftene til bonden går opp og inntektene går ned. Tror det er viktig med økt fokus på 

økonomi. Ta vare på utstyr, ikke la det stå ute. Det er de små tinga som kan avgjøre om du overlever 

som bonde eller ikke. 

Malmin/SR-Bank: Storfe 2019. Alle foredragene er lagt ut på nettet. Her er mye nyttig informasjon. 

Hva med å dra i gang Erfaringsgrupper? I grupper er det få personer med og lettere å drøse og stille 

spørsmål. Kanskje enklere å få med de som ikke kommer på større møter - de som virkelig trenger 

det. Her har vi og mulighet til å hente inn kompetanse fra bank, regnskapskontor og andre. 

Konklusjon: 

«Vi kan bare innse at tida er forbi der bonden kan handle hemningsløst». Dette var et utsagn på 

møte i dag! Deltakerne ser ut til å være enige om å satse på en fagdag/seminar med fokus på bonden 

og bonden sin økonomi.  Dette i samarbeid med banker og regnskapskontor. Vi kan legge opp til flere 

tema: Økonomi, fòring, leasing, avl (fettbetaling, kjøtt, nye klassifiseringer) osv.  Styret må se 

nærmere på dette, etter årsmøte i mars.  

Det var og stemning for at Forum Ku arrangerer tur: I-mek til Holland eller Sverige og besøke fabrikk. 

Tyskland og Sveits (dyrevelferd) kom og opp som forslag, så her er ideene mange ☺  

Referatet er skrevet mens møte pågikk, og inneholder en del spørsmål fra deltakerne. Tenker 

referatet kan brukes som et verktøy for videre arbeid i Forum Ku ☺ 

 

Referent / Gro Mabel Anda 

 


