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Innkalling til årsmøte i FORUM KU 

Torsdag 09.03.2023 kl. 19:00 på Bryne Kro og Hotell 
 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir Rolf Gunnar Husveg fra Fatland Jæren med 
oss og holder et innlegg om «Siste nytt fra Fatland». 
 
Vi setter av tid til innspill/ideer for å drøfte veien videre for Forum Ku.  
 
 

Saksliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokollen 
3. Årsmelding fra styret 
4. Fastsetting av kontingent 
5. Godkjenning av regnskap og budsjett 
6. Arbeidsplan 2023 
7. Honorar til styre 
8. Valg 
9. Valg av to medlemmer til valgkomiteen 
10. Innkomne saker 
 

 
Saker som skal legges frem på årsmøte, må være styret i hende senest 7 dager 
før årsmøte. 
 
Vel møtt! 
 
Styret 
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ÅRSMELDING 2022 
 

Styret har i 2022 hatt følgende sammensetning: 
Leder   : Jan Petter Gjertsen 
Nestleder  : Alf Egil Vaula 
Styremedlem  : Glenn Mathingsdal 
Styremedlem  : Harald Velde 
Styremedlem  :  
1. varamedlem :  
2. varamedlem : Ingvar Garpestad 
 

Sekretær  : Gro Mabel Anda/Jæren Rekneskapslag SA 
 
Styret har hatt 4 styremøter og behandla 19 saker. Sak 01-08 er repiterende. 
 
Vi har forpliktende samarbeidsavtaler både med Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle. 
Det viktigste med disse avtalene er å sikre at de har fullt fokus på råvarene og kvaliteten på 
kraftfôrblandingene til storfê. Vi har blant annet mulighet til å ta ut prøver, til ekstern analyse, 
hvis det er mistanke om feil på leveranse hos våre medlemmer.  
 
Forum Ku er på facebook - her legger vi ut møter og arrangement og annet aktuelt stoff. 
Nyhetsbrev «Høsten 2022» ble utsendt i oktober. 
 
Forum Ku er en fri og uavhengig organisasjon, som skal jobbe for faglig og økonomisk utvikling 
for melke- og storfeprodusenter.  

 
Gjennom 2022 har Forum Ku gjennomført og deltatt på følgende arrangement: 
 

• Årsmøte for arbeidsåra 2020 og 2021 ble avholdt 7. mars 2022 på Bryne Kro og Hotell med 
15 deltakere. Ove-Morten gikk gjennom årsmeldinga og Mabel gikk gjennom regnskap og 
budsjett. Per Landa foretok valget. Etter årsmøtesakene hadde vi en bedre middag, der 
gourmet ku/biff ble servert, og selvsagt dessert til slutt. Etter middag presenterte Siri 
Haugland fra Prima prosjektet «Fra melkeku til gourmet ku. Det kom flere innspill fra salen 
underveis, så det ble en god dialog under foredraget. 
 

• Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA ble utført 8. mars på Bryne Kro og Hotell med 
begge møllene. Et på formiddag og ett møte etter lunsj, og vi hadde felles lunsj. Dette 
fungerer veldig bra. 25/10 ble samarbeidsmøte holdt på anlegget til Fiskå på Tau. Her fikk 
vi omvisning og hadde møte etterpå. 26/10 var vi invitert av Felleskjøpet Rogaland Agder 
til det nye forskningsfjøset på Stamsædgarden i Klepp. Her fikk vi omvisning med 
påfølgende møte. Takk til møllene som inviterte, og veldig kjekt å få komme rundt og sett. 

 
På møta fikk krigen og påvirkningen den har hatt på råvarepriser stort fokus, samt dyrere 
frakt, og at det kan være fare for mangel på gjødsel. Strøm- og gasspriser var og tema og 
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hva dette gjør med prisene på kraftforet. Det som er positivt er at det har vært gode 
høsteforhold og gode avlinger i år. Vi fikk og presentert nyheter fra møllene.  
Vårt inntrykk er at begge leverandørene har stort fokus på kvaliteten. Forum Ku informerte 
om økonomidagen 6. desember og planlagt grovfòrtur til Danmark 11.-12. januar. 
 

• 12. januar inviterte vi støttemedlemmene til Idèmyldring på Bryne Kro og Hotell. Måtte 
utsettes (pga Covid) på ubestemt tid. 

 

• Studietur til Danmark 3. mars «Avling på sukkerroer». Arr, av SLK-Agro v/Niels Dybdahl. 
Invitasjon ble utsendt til medlemmer og støttemedlemmer. Jan Petter Gjertsen deltok. 
 

• Deltatt på studietur til Danmark 3.-4. mai «Kompetansebygging for å bidra til økt biogass-
produksjon i Rogaland». Arr. Rogaland Biogassnettverk. Jan Petter, Alf Egil og Mabel 
deltok.  

 

• Agrovisjon 4.-6. november i Stavanger. Forum Ku hadde stand og var godt fornøyde med 
plassering av standen, og ikke minst mye godt besøk. På messa ble det vervet 10 nye 
medlemmer. 

 

• Forum Ku arrangerte «Økonomidagen» 6. desember på Bryne Kro og Hotell. Særdeles 
vellykka arrangement der 26 deltakere møtte. Økonomidagen ble avholdt etter innspill fra 
støttemedlemmene på Idemyldringa i januar 2020. Arrangementet var utsatt pga Covid. 
Mange gode foredragsholdere hadde vi fått med oss: Åge Bryne fra Jæren Rekneskapslag 
«Leasing og solceller i jordbruket», Andreas Lundegård fra Tveit Regnskap «Økonomien i 
melkeproduksjonen, fortid og fremtid», Bengt Egil Elve fra Nortura «Storfekjøttmarkedet 
nå, i 2023 og videre» og til slutt innlegg av Peder Skåre fra SR-Bank Sparebank1 «Fremtida 
som melke- og storfeprodusent». Tusen takk til foredragsholderne for gode og engasjerte 
innlegg, som skapte god dialog med de fremmøtte. Det var plass til mange flere, som alle 
kunne hatt stor glede av foredraga. 

 

• Fagtur til Danmark 10.-12. januar 2023 «Bedre avlinger ved bruk av lite gjødsel». Turen 
arrangeres i samarbeid med SLK-Agro ApS v/Niels Dybdahl. Turen var lagt opp til flere 
gardsbesøk og en dag på plantekongressen i Herning. Turen måtte avlyses da det var for 
få påmeldte. 

 

• Forslag til nye gjødselforskrift – Forum Ku har engasjert seg sterkt i arbeidet mot de 
varslede endringene i gjødselbruksforskriften. Spesielt de nye kravene til bruk av fosfor er 
helt meningsløse. Blant annet har vi sponset et prosjekt som har kartlagt hvor mye fosfor 
som blir tatt ut i grasavlinger i Rogaland. Det har blitt samlet inn og analysert over 5000 
forprøver i prosjektet og disse dokumentere veldig godt at det ofte blir tatt ut over 3,5 kg 
fosfor i avling pr dekar. Rapporten i fra dette arbeidet vil bli brukt aktivt inn mot de 
politiske myndighetene fremover. 

 
 

http://www.forumku.no/


Styret Forum Ku                                                                                                                                                           www.forumku.no  

Leder                Jan Petter Gjertsen           90996949 

Nestleder          Alf Egil Vaula                  93440430 
Styremedlem    Glenn Mathingsdal           41553796 

Styremedlem    Harald Velde                    95102937 

 

• Landøyaproblematikken - Forum Ku har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer 
om at Landøyda er et økende problem. Vi tok derfor kontakt med Fylkesmannen og flere 
andre av våre organisasjoner og en gruppe ble satt ned høsten 2020. Sammen har vi satt 
oss som mål å redusere bestanden og hindre spredning til nye områder. Det er laget en 
avtale med veimyndighetene som gjør at grunneier kan ta seg til rette og behandle arealer 
langs vei som grenser inn til eiendommen og det ble i 2021 og 2022 gjennomført en rekke 
dugnader/konkurranser for å luke å samle inn Landøyda planter. Gruppen fortsetter sitt 
arbeid i 2023 og Alf Egil fra Forum Ku er leder av gruppa. Arbeidsplanen ligger ute på vår 
hjemmeside. 

 

• Sammen om bedre dyrevelferd – i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland  
Formålet med prosjektet er at dyrevelferden skal bli bedre, og er et 3 årig prosjekt. Det er 
ledere for Landbruksorganisasjonene i Rogaland, slakteri og meieri som er med. 
På styremøte 16/8 hadde vi besøk av Mattilsynet v/Geir Nødland, samt to veterinærer. De 
presenterte seg og informert om sitt arbeide og at de er mottakelige for både ris og ros – 
for å bli betre. Vi fikk innblikk i bredden Mattilsynet jobber med. De bruker mye av sin tid 
på de som er minst flinke, altså 1-3% av de med dyrehold. De la vekt på at resten har god 
kontroll og godt stell av dyra, og legger vekt på dyrevelferden. Mattilsynet ønsker å være 
på banen og samarbeide med bransjen. Forum Ku oppfordra Mattilsynet til å være med i 
gruppa som jobber mot å bekjempe landøya. 

 
Medlemmer: 
Forum Ku har 95 medlemmer. Det er ikke innkrevd kontingent i 2022. 

 
 
Innstilling fra valgnemnda: 

 
Vil bli lagt ut på hjemmesida www.forumku.no når det er klart. 
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STØTTEMEDLEMMER 2022 
 
Gruppe 1 – kr 10 000 

Alltech Norway AS 

Fatland Jæren AS 

Felleskjøpet Rogaland Agder 

Fiskå Mølle AS 

Fjøssystemer AS 

Nortura BA Gilde 

Prima Jæren AS 

Q-meieriene AS 

Yara Norge AS 

3B Service AS 

 

Gruppe 2 - kr 5 000 

Bryne Landbruksservice AS 

 

Eiksenteret Klepp 

GENO 

Grude Bygg AS 

JS Service Jan Svela AS 

Jæren Sparebank 

Jæren Rekneskapslag SA 

Moi AS 

Sparebanken Vest 

SpareBank 1 SR-Bank 

Torland Maskin AS 

Traktor & Landbruk AS 

Tveit Regnskap AS 

Ålgård Landbrukssenter AS 

Aase Landbruk AS

 
Det er ikke innkrevd støttemedlemskontingent i 2022. 

 
Rekneskap, budsjett og arbeidsplan finner du på hjemmesida: www.forumku.no  
 
 

Styret i Forum Ku vil takke medlemmer og støttemedlemmer for god 
oppslutning og samarbeid i året som har gått. 
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