
Som kjent fattet konsernstyret i november 
vedtak om at storfeslakting i Tønsberg skulle 
overføres til øvrige Norturaanlegg i løpet av 
1. halvår 2015. Vi startet allerede i februar 
en gradvis overføring av storfe fra Tønsberg 
til øvrige anlegg for å skaffe oss nødvendige 
erfaringer og tilrettelegge på en best mulig 
måte. Rutinene på ulike anlegg vil variere 
noe, og det er derfor viktig med tett dialog og 
oppfølging hele veien. Gjennom god 
planlegging og god samhandling i alle ledd, 
fra dere produsenter, transportører, ansatte 
og ledelse på mottakende anlegg, har 
overgangen gått svært bra både drifts-
messig og med hensyn til dyrevelferd.  
 
Transportørene gir positive tilbakemeldinger 
og det har vært få problemer, til tross for at vi 
har hatt både brukollaps på E18 og ekstrem-
snøvær i denne perioden. De feilene som 
har oppstått, har vi systematisk fulgt opp for 
å unngå at de samme feilene gjentar seg, og 
det har blitt gjort tilpasninger både i forhold til 
arbeidstid, vaskekapasitet for dyrebiler m.m. 
For sjåførene og dyrene er det en fordel å 
unngå rushtrafikken gjennom Oslo, og takket 
være mange morgenglade produsenter har 
flere lass passert Oslo før morgenrushet. 
 
En positiv erfaring vi har gjort, er at 
logistikken på spesialvarestrømmer som 
f.eks. økologisk storfe og kvalitetskalv har 
blitt vesentlig forbedret ved at vi nå kjører 
flere av disse direkte til Gol i stedet for via et 
annet slakteanlegg. Det er også grunn til å 
merke seg at en god del av dyra faktisk får 
kortere transporttid enn tidligere. 
 
Slakting på ordinær linje i Tønsberg er nå 
avsluttet, men det vil fortsatt være mulig å ta 
inn hasteslakt for dyr som av ulike grunner 
ikke kan tas med på ordinær transport. Dette 
er testet ut og har fungert etter intensjonen. 
Ved at vi startet en gradvis overføring så 
tidlig, har vi gjort oss nyttige erfaringer før 
høstsesongen da det slaktes langt flere 
storfe enn i 1. halvår. Til høsten får vi også 
en del nytt materiell på plass slik at 
transportkapasiteten økes. 

 
Ellers vil vi minne om at en effektiv 
dyretransport og god dyrevelferd også er 
avhengig av gode utlastingsforhold på den 
enkelte gård. Dersom noen ønsker bistand 
fra oss til å forbedre utlastingsforholdene kan 
dere kontakte våre rådgivere, eller spør vår 
transportør om tips til forbedring ved neste 
leveranse. Vi ønsker for øvrig å få 
tilbakemeldinger på jobben vi gjør og kom 
gjerne med innspill på forbedringsmuligheter. 
 
Til slutt vil vi takke dere produsenter for godt 
samarbeid i forbindelse med nedlegging av 
storfelinja i Tønsberg, og ikke minst takker vi 
våre dyktige sjåfører!   
 

Nortura er pålagt å sikre at vi ikke slakter dyr 
fra besetninger med restriksjoner eller 
medisinerte dyr med tilbakeholdelsesfrist. Vi 
har derfor etablert en del nye rutiner for å 
sikre at vi klarer det. 
 
I forhold til medisinering og tilbakeholdelses-
frister, må vi kontrollere alle storfeindivider 
som skal slaktes, før disse hentes. Det er 
derfor viktig at dere hjelper oss ved å melde 
inn de dyrene som faktisk skal slaktes med 
riktig individnr. Ved bytte av individ eller 
behov for hasteslakt MÅ dere gi beskjed til 
medlemssenteret slik at vi kan sjekke ut evt 
tilbakeholdelsesfrist i Dyrehelseportalen før 
dyret lastes. Hvis dette ikke er mulig, må 
Egenerklæringsskjema fylles ut av eier og 
følge dyret til slakteriet.  
 
Vi har stor forståelse for at det skjer ting som 
gjør at planer må endres, men la det være 
unntaket. Bytte av individ medfører ekstra 
arbeid for både oss og deg. Påse også at din 
veterinær rapporterer riktig tilbakeholdelses-
frist fortløpende etter behandling, slik at vi 
unngår unødig kassasjon pga mistanke om 
medisinrester. 
Vi ber om forståelse for endringene og at 
dette er for å sikre at norske bønder leverer 
sikker mat til norske forbrukere. Ta kontakt 
med oss hvis du lurer på noe rundt dette.

       

           
        

 



Asgeir Svendsen er nasjonal fagsjef for storfe, sam t tilførselsleder for storfe i region øst 
med ansvar for rådgivingstjenesten.   

Rådgiver Sven Arne Lislegaard sluttet til jul. Som erstatning for han ble Trond Johan Johansen 
ansatt fra 1 februar med ansvar for produsentoppfølging i Østfold. Spesialrådgiver Unnur 
Salome Arnadottir sluttet hos oss 1 mars. Prosessen med å finne hennes erstatter er i gang og 
vi regner med at ny spesialrådgiver er på plass rett over sommeren. Natalie Mørken har fra 1 
april ansvaret for produsentkontakten i søndre deler av Vestfold og vil i samarbeid med Are 
Sæthre (som blir 50% pensjonist fra i sommer), betjene produsenter i Telemark. Ole Hennig 
Okstad har fått forlenget sitt engasjement hos oss. Ole har nå ansvaret for produsentkontakten i 
deler av Vestfold og nedre deler av Buskerud. Morten Ueland har permisjon fram til 14. august.

Fylke Rådgiver Tlf Merknad 

01 Østfold Trond J Johansen 905 61 378  
02 Akershus Ingar Andersen 957 86 822  

Anders Intelhus
 
976 81 354 Flå, Gol, Hol, Hemsedal, Nes, Ål 

06 Buskerud Johan Kopland
 
415 63 091 

Modum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, 
Ringerike, Sigdal, Krødsherad, Hole 

Elisabeth Kluften
 
918 34 180 

 Flesberg, Rollag, 
 Nore og Uvdal

Ole Henning Okstad
 
918 77 523 

Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre 
Eiker, Lier, Hurum, Røyken,

07 Vestfold Ole Henning Okstad
 
918 77 523 

Hof, Holmestrand, Sande, Svelvik, Horten, 
Re, Andebu 

Natalie Mørken
915 40 316 Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord, 

Stokke, Lardal, Larvik

08 Telemark
Are Sæthre  
Natalie Mørken

918 32 896 
915 40 316 

Are og Natalie samarbeider om Telemark 
uten noe definert område-ansvar

09 Aust-Agder Kristin Skranefjell Eikeland 948 72 942 

Nortura Råvare og medlem, Region Øst. 
Nortura Råvare og Medlem er administrativt organisert i tre regioner, Nord, Vest og Øst. Dette 
omfatter de firbeinte dyreslaga. Fjørfe og egg er organisert nasjonalt med Ola Bjørn Haugbråten 
som leder for fjørfe og Frode Vik som leder for egg. Hans Thorn Wittusen er konserndirektør 
med totalansvaret for Råvare og Medlem. 
 
Ledelse region Øst  Navn Telefon  E-post  
Regionsjef Heidi Engeset 951 84 632 heidi.engeset@n ortura.no 
Organisasjonsleder Børge Slettebø 900 92 989 borge. slettebo@nortura.no 
Leder medl.senter Rhd og 
Livdyrsjef Øst 

Arne Frogner 950 53 932 arne.frogner@nortura.no 

Leder medl.senter Tbg 
og Tilførselsleder Gris 

Terje Nilsen 970 18 969 terje.nilsen@nortura.no 

Tilførselsleder Storfe Asgeir Svendsen 918 44 935 a sgeir.svendsen@nortura.no 
Tilførselsleder Småfe Erling Skurdal 900 91 319 erl ing.skurdal@nortura.no 
Nasjonalt ansvar:    
Fagansvarlig fjørfekjøtt Ola B. Haugbråten 908 52 5 97 ola-bjorn.haugbraten@nortura.no 
Fagansvarlig egg Frode Vik 909 86 921 frode.vik@nor tura.no 
 

For innmelding, livdyrformidling og andre henvendelser,  kontakt  ditt 
medlemssenter: Tønsberg tlf 800 33 227.  
Her får du svar direkte eller kontakt med den/de av våre medarbeidere som best kan hjelpe 
deg. Du finner oversikt over alle Norturas fagpersoner på www.nortura.no/medlem 

 


