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Generell informasjon

• 16 møter i 20 kretser fra 22.02. til 2.03. 2016

• Av 2548 registrerte medlemmer møtte 645.

• Det er 25,3% av antall medlemmer

• Av disse møtte 12,9% kvinner – 83 stk.

• På møtene møtte Inger Lise Rettedal og Kari Redse Håskjold 
fra konsernstyret, i tillegg til Sveinung Svebestad på et møte.

• Arne Kristian Kolberg møtte på et møte – i Kvia-marka

• Ellers var det leder og nestleder fra AU og regional 
administrasjon som dekket møtene.
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Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

• Kylling-saken, men totalt mer avklaringer enn direkte negativitet.  Her rundt Narasin, 
overkapasitet som ikke burde vært oppfordret til, og i Rogaland om hva som er fremtiden til 
Hå. Omstillingsordninger og alt rundt dette.

• Hærland – kritikk på overskridelsene. Konsekvens-kultur?  Hvem betaler for dette?  En del 
spørsmål om overgang til Jærkylling og eventuelle konsekvenser av det. Hva vil da skje 
med de andre dyreslagene på gården?

• Må ha fokus på salg og marked!  Lengden av avtaler med kjedene – for kort.

• Kvia-marka og eventuell bygging der. Det MÅ komme Nortura-skilt på Prima-bygget.

• Prima vs. Markedsandeler og avgang. Leveringsbetingelser – er de like? Svekker denne 
saken samvirketanken og samholdet?
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Andre saker som kom opp – storfe og livdyr

• Storfe og livdyr – her er det fokus på dette:    

• Utmarksbeite til disse må Nortura fokusere på og gi uttale om – ikke bruke innmark i 

denne produksjonen , for dårlig tilbakemelding på livdyr storfe både på salg og kjøp,  

Nortura taper tilførsler på krav om stambokført far, hvorfor 3 ukers innmelding på 

storfe og hvordan øke antall ammeku selv opp mot 2024?,  

• MÅ få til storferinger på linje med lammeringer og dette må svares ut!, må stimulere 

til å fore opp kalv til større slakt, blir dyr lagt inn i livdyrportalen når en ringer inn? Og 

kanskje bør det blinke et rødt lys når det går lang tid vedr kjøp og salg av livdyr?, 

• Må få forståelige prisoppsett på livdyr storfe slik at bonden kan orientere seg, 

ammeku er en dyr produksjon å starte med, Nortura bør finne økonomiske ordninger 

her som rentevilkår ved kredittkjøp.  Priser på kalv må heller ikke endres midt i 

sesongen. Trenger forutsigbarhet.

4



Saker på småfe som kom opp i møtene

• Takk for god hjelp ved fotråte.

• Reaksjoner på differanse i Sommerlam-priser Nortura/Prima

• Bekymring for overskudd av lam

• Viktig med miljøskapende- og fagmøter for småfeprodusentene

• Urettferdig kvantumstillegg – lik betaling til store og små

• Fjellam er best – lam må ikke fores som griser

• Få til prisløype slik at vektene går ned på lam, og ikke øker

• Må få ut lammekjøtt i butikk ved overproduksjon

• Sak om økologiske lam som  var rett merket men ikke fikk tillegg og gikk i rett 

varestrøm. Saken blir tatt videre av Tilførselsleder småfe.

• Tregt å få tak i elektroniske øremerker ¨år en trenger de.
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Andre innspill

• Skepsis om avtalen for Norfersk – avventer positivt resultat

• Status for bygging i Kvia-marka?

• Skryt til innmeldingen – medlemssenteret og til sjåførene.

• Trenger unge, nye og fremadstormende tillitsvalgte

• Juster betaling til bonde når effektiviseringa på linjene er god.

• Må få tilsendt også faktura på f eks livdyr elektronisk – ikke bare avregning

• Ica-avtalen og Coop-avtalen – innspill og spørsmål

• Må få til felles landbruksstand på Gladmat

• La vær å hent de dyrene som ikke er innmeldt – sett foten ned.

• Kan Ind. Medlemskapital stå videre?

• Har Nortura rett merking av kjøtt?
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Revitalisering av kretsmøtene

• Flertall av møtene i Agro ønsker at alt er som det er nå

• Kritikk på at det ikke var sendt ut sak om dette før 

kretsmøtet

• Noen er positive til elektronisk valg

• Noen fremhever Jær-møtene for 7 kretser som veldig 

kjekt

• Tillitsvalgte som ikke vil miste RU-møte på høsten
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