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Samfunnsansvar
I Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, er samfunnsansvar definert slik:
”Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som
innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i
sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar
innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.”
Arbeidet med samfunnsansvar er en langsiktig investering som
skal underbygge Norturas hovedstrategier. Arbeidet bidrar også til
å sikre grunnlaget for sunn økonomisk drift i fremtiden.

En god interessentdialog

Aktiv dialog med kunder, leverandører, ansatte, myndigheter
og, ikke minst, våre eiere og medlemmer, de kjøttproduserende
bøndene, gir oss viktige formelle og uformelle styringssignaler,
både for den forretningsmessige driften og for måten vi oppfyller
vårt samfunnsansvar.
Nortura er et landsomfattende konsern med virksomhet som
berører mange menneskers hverdag. Fordi vi daglig arbeider langs
hele verdikjeden, har vi mange interessenter:
•
Forbrukere og interesseorganisasjoner
•
Kunder; både industri-, institusjons- og dagligvarekunder
•
Leverandører til industrivirksomheten
•
Våre eiere og medlemmer
•
Medarbeidere
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•
•
•

Myndigheter; både tilsynsmyndigheter og politiske
myndigheter
Forskningsinstitutter og matfaglige miljøer
Media

Vi har ingen mulighet til å føre en årlig, formalisert dialog med alle
interessenter, men forsøker å holde kontakten gjennom formelle
og uformelle kanaler. Noen eksempler på interessentdialog i 2015:
•
Helse og omsorgsdepartementet: reduksjon i saltinnhold og
mettet fett/ saltpartnerskapsavtalen
•
Mattilsynet: hygieniske krav til saueslakting, god forbrukerinformasjon/merking av mat, tilsynskampanjer, antibiotikaresistens, beredskapsøvelser og deltakelse i diverse strategiske
forum
Det er ønskelig å supplere dagens interessentdialog med en mer
systematisk kartlegging av utvalgte interessenters oppfatning av
Nortura og hva som er de mest sentrale utfordringene for bransjen.
En konstruktiv interessentdialog er spesielt
viktig på områder hvor dagens og fremtidens utfordringer løses best gjennom
samarbeid.
Samfunnsansvar
utøves gjennom vår
kjernevirksomhet
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Nortura er tilstede i
over 30 kommuner og
bidrar til mangfold og
verdiskapning

Utvikling av primærproduksjonen
Nortura er markedsregulator. Det innebærer blant annet at vi har
mottaksplikt av dyr og egg (ikke kylling) fra alle produsenter, og
forsyningsplikt til industriaktører som ikke har egen råvarestrøm.
Dette sikrer at alle kjøttprodusenter har avsetning for slaktedyrene
uansett avstandsulemper, og forsyningsplikten sikrer råvaretilgang
til mange mindre aktører som ikke har mulighet til å etablere egne
slakterier eller nedskjæringsavdelinger.
Denne samhandlingen er svært viktig for mangfoldet i landbruket
i Norge. Både Grøstadgris og Stangekylling leverer dyr til slakt
hos Nortura. Det samme gjør svært mange små lokalmatprodusenter, særlig innen lammeproduksjon. Det er dermed en opplagt
fordel for alle parter at de store kan drive lønnsomt for å kunne gi
konkurransedyktige betingelser til nisje- og småskalaprodusenter.

Gilde og Prior garanterer
forbrukerne at produktene
er produsert på norske
råvarer

Selv om fabrikkene ikke har egne resultatregnskap, er det mulig
å synliggjøre denne verdiskapingen. I 2012 fikk flere av fabrikkene utarbeidet såkalt samfunnsregnskap av NHO. Det viser at
et anlegg som Nortura Tønsberg bidrar med 652 millioner kroner
årlig til Tønsberg kommune i skatter og avgifter fra ansatte og
underleverandører (basert på rundt 700 medarbeidere). Dette kan
finansiere 1185 årsverk i offentlig sektor, eller 4590 kommunale
barnehageplasser. Et mindre anlegg som Nortura Evanger genererte i 2012 11 millioner kroner i skatter og avgifter (basert på 13
årsverk + underleverandører).
Vi må også regne med den verdiskaping som skjer ved utbetaling til produsenter for råvarer som slakt, egg, ull, livdyr etc. Det ble
betalt ut mer enn 1,775 milliarder kroner fra Nortura Rudshøgda i
2014 til våre produsenter, mens det fra Nortura Elverum ble utbetalt drøyt 461 millioner kroner.

Formålet med Nortura er å omsette våre eieres slakt, egg, livdyr og
ull på best mulig måte. Vi skal bidra til at medlemmene i samvirket
får et best mulig økonomisk resultat av sin husdyrproduksjon på
kort og lang sikt.
Eierne som leverer sine råvarer til Nortura er del av en verdikjede
med merkevarene Gilde og Prior i sluttleddet, noen av de sterkeste
matmerkene i Norge. Matproduksjonen er basert utelukkende på
norske råvarer av ypperste kvalitet, og tuftet på den aller høyeste
grad av mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse i verden.
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Rekordoppslutning Nortura har passert
19 000 eiere
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Miljø og klima
Nortura har som mål at produksjonen i primærleddet og i fabrikkene skal foregå med minst mulig bruk av ressurser og med minst
mulig negativ påvirkning på det ytre miljø.
For å nå dette målet er følgende hovedelementer sentrale:

Offentlige krav til virksomheten

28 av Norturas fabrikker er underlagt en konsesjonsplikt i henhold
til forurensningsloven. Fabrikkene avgir hvert år rapport med relevante miljødata til forurensningsmyndighetene, og informasjonen
er tilgjengelig på miljødirektoratet sine internettsider.
Som et minimum må våre fabrikker overholde lover og forskrifter
og oppfylle alle gjeldende miljøkrav fra myndighetene. Nortura har
flere fabrikker hvor disse rammevilkårene overskrides, hvor det er
gitt midlertidig dispensasjoner.

Avfall

Nortura er tilsluttet Agrikjøp sin avtale vedrørende håndtering av
næringsavfall fra våre fabrikker. Ut over dette håndteres proteinråstoff av Norsk Protein og gjødsel/vominnhold og strø av lokale
avtaler.

Transport

Eksakte tallverdier for utslippet er vanskelig å kartlegge da transporten i stor grad er innleid og det utføres samkjøring med
andre aktører. Vi krever at alle samarbeidspartnere følger klimaprogrammet til Logistikk- og transportindustriens landsforening.
Leverandører av en viss størrelse må dokumentere hvilke krav de
setter til transportmateriellet.

Klimagasser

Det totale oljeforbruket i Nortura er gått ned med mer enn 500
000 liter fra 2014 til 2015. Noe er erstattet av elektriske fyrkjeler
(ca. 200 000 liter). Som følge av dette er utslippene av CO 2 fra
Norturas fabrikker redusert fra 17 931 tonn i 2014 til 16145 tonn
i 2015. I beregningen av CO 2-utslippene inngår også bidrag fra
Norsk Elkraft. Fordelingen av hvilke energikilder som benyttes i
våre fabrikker er vist i tabellen.

Energiforbruk

I 2015 var Norturas totale energiforbruk 321 GWh, en nedgang
på 10 GWh fra året før. I dette tallet inngår også produksjon som
foretas av egne selskaper i Norturas lokaler, og som dermed gir økt
veid produksjon i indeksene. Energieffektiviteten ble i 2015 målt til
537 kWh, som er 16,2 prosent lavere enn referanseåret 2006.
Måling av energieffektivitet ved fabrikkene gir en god indikator på
hvor godt energien som må kjøpes blir utnyttet. Fra 2014 til 2015
har endringene vært størst ved fabrikkene på Hærland (fra 430 til
355 kWh/tonn) og i Egersund (fra 622 til 494 kWh/tonn).

Nortura reduserte sitt
CO 2 utslipp med 10 %
i 2015

Ved Hærland er driften av tekniske installasjoner og energisystemer i full drift og det er oppnådd noe bedre energieffektivitet
enn kriteriene som ble lagt i prosjektfasen.
Flytting av griseslakting fra Sarpsborg til Tønsberg og Rudshøgda,
sammen med lav pris på elektrisitet, har medført betydelig reduksjon i oljeforbruket.

Nortura er medlem av
Grønt Punkt Norge og
krever at leverandører
er medlem eller har
kontrollmedlemskap

Steinkjer har vært tilkoblet fjernvarmenett gjennom hele 2015.
Her er levering av fjernvarme basert på flisfyring. Oljeforbruket ved
anlegget er redusert fra vel 336 621 liter til 1 405 liter fra 2014
til2015. Forbruket av elkraft er ikke økt.
Rudshøgda har lavest forbruk pr. produsert enhet av de integrerte
fabrikkene for rødt kjøtt.

Vann- og avløp (m 3/tonn)

Energibruk (kWh/tonn veid)

2013

2014

2015

Vann

4,74

4,86

4,61

Fjernvarme

Avløp

4,02

4,23

4,22

Olje
El. Kraft
Propan / gass
Totalt
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2013

2014

2015

34

29

29

41

37

29

392

395

397

90

85

82

558

546

537
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Materialforbruk og gjenvinning

Nortura brukte i 2015 vel 10 670 tonn med emballasje, fordelt på
5517 tonn fiber, 4685 tonn plastbasert og 414 tonn metallbasert
emballasje. Våre største kunder ønsker produkter levert i pappemballasje i stedet for dagens flerbrukskasser av plast. Bruk av fiberbasert emballasje forventes derfor å øke.

Vår strategi «bruke hele
dyret hele tiden» står
sentralt i vår virksomhet

Det er strenge krav til hva slags materialer som kan benyttes til
matvarer. Overflaten på emballasje som kan komme i kontakt
med matvarer skal ikke være produsert av resirkulert materiale.
Emballasjeprodusenter benytter resirkulert materiale, men kun
i deler av emballasjen som ikke komme i direkte kontakt med
matvarene.
Pakkemateriale som er i direkte kontakt med produkt skal være
godkjent av Emballasjekonvensjonen (EK) eller Normpack (NP).
Selskapet Norsk Protein AS, hvor Nortura eier 75 prosent, står for
gjenvinningen av proteinråstoff fra våre slakterier. Råstoffet blir
videreforedlet til animalsk fett og kjøttbeinmel, som anvendes
til blant annet fôr til kjæledyr, gjødsel og biobrensel. Slakteriene
tar også ut andre biprodukter til kjæledyr-industrien, slik at den
største restfraksjonen fra slakting blir hundre prosent utnyttet.

Vann og kjemikalier

Næringsmiddelindustrien er pålagt å bruke vann av drikkevannskvalitet i produksjonen. Norturas totale vannforbruk i 2015
var 2,75 millioner kubikkmeter, mot 2,86 millioner kubikkmeter
året før.
Det har vært noen utfordringer med driften av renseanlegget
i Egersund. Økt uttak av plussprodukter påvirker mengden av
forurensning i avløpet fra fabrikkene og krever optimalisering av
driften.
Sandeid startet planlegging av sitt nye renseanlegg tidlig i
2015. Dette har dratt ut i tid og byggingen starter ved årsskiftet
2015/2016. Dette er ikke i henhold til fristen som er stilt i tillatelsen
fra Fylkesmannen. Planen er å komme i drift sommeren 2016.
Etter lang behandlingstid hos Fylkesmannen er det gitt ny tillatelse for Norturas nye fabrikk i Kviamarka. Fylkesmannen har stilt
strenge krav som trolig vil utløse bygging av nytt renseanlegg ved
Nortura Hå.
Ved fabrikken i Tønsberg er det sendt inn en oppdatering av tillatelse, og i Førde er det startet arbeid med en oppdatering/revisjon
av tillatelsen der.
Norturas totale forbruk av kjemikalier er stabilt med ca. 1 200 tonn
pr. år. Bruken dreier seg i hovedsak om kjemikalier til rengjøring.
Nortura har et sentralt kjemikalieutvalg som sørger for at substitusjonsplikten blir overholdt. Det arbeides systematisk med fareanalyser for kjemikaliene som benyttes. Det er utført slike analyser
for alle kjemikalier som er kreftfremkallende, mutagene og skadelige for reproduksjon.
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Bioøkonomi, utnyttelse av biomasse, plussprodukter

Omkring 70 % av den biomassen vi tar inn hvert år, brukes til
menneskemat og ca 30 % brukes til å utvikle andre produkter.
Våre plussprodukter bidrar til best mulig ressursutnyttelse av råvarene. Vi selger blant annet storfehuder med god kvalitet og ull fra
sau (som er svanemerket som eneste i verden).
Eksempler på nye plussprodukter vi jobber for å realisere er
produkter som kan brukes inn i farmasi- og/eller kosmetikkindustrien.
Vi deltar i forskningsprosjekter, som Foods of Norway, som har
som mål å finne nye, store muligheter i bioøkonomien i fremtiden.

Matsvinn

Vår strategi er å utnytte alle råvarer og andre innsatsfaktorer på
best mulig måte, samt minimere svinn i alle ledd.
Nortura bidrar til mindre matsvinn ved å i størst mulig grad merke
produktene ”Best før”. Nortura er matbransjens representant i
arbeidet med å utarbeide en nasjonal forpliktende bransjeavtale
om redusert matsvinn, innen september 2016.
Vi er engasjert i flere prosjekter for å redusere matsvinn. “Kutt
Gourmet” er et prøveprosjekt med pop-up-restauranter på studiesteder i Oslo med mat komponert av overskuddsråvarer. Andre
eksempler er nytt konsept der fersksupper solgt i butikk, blir
basert på avskjær av skalk, og et konsept basert på endestykker
av kjøtt som ellers ikke selges.
I desember 2015 lanserte Nortura en bok i samarbeid med
matskribent Andreas Viestad, som handler om hvordan vi kan
utnytte flere av stykningsdelene på dyret. Dette vil øke interessen
for “glemte matskatter” og hjelpe oss med bedre ressursutnyttelse
i vår produksjon.
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Ernæring og helse
Nortura støtter opp om myndighetenes kostråd som bygger på
prinsippet om at et variert kosthold og passe mengde fysisk aktivitet er en forutsetning for god helse. Gjennomsnittlig kosthold i
Norge er generelt bra, men vi spiser fremdeles for mye mettet fett,
salt og sukker, og for lite fiber i forhold til det som er anbefalt. Kjøtt
og kjøttprodukter er en naturlig del av norsk kosthold og bidrar
med mange nyttige næringsstoffer. Reduksjon av salt og mettet
fett vil stå i fokus ved utvikling av nye produkter fremover.

I løpet av 2014 og
2015 reduserte
Nortura salt-innholdet
i pølser med 20% og i
pålegg med 30%

Norturas sunnere alternativer vil være merket med nøkkelhull slik
at forbrukeren enkelt kan velge de sunneste alternativene.
Nortura har signert saltpartnerskapsavtalen med Helsedirektoratet
og er gjennom det forpliktet til å bidra til at saltinnholdet i matvarer
reduseres med 15% innen 2018. Saltinntaket totalt i den norske
befolkning blir fulgt opp av Folkehelseinstituttet med utgangspunkt i Norkost-undersøkelsen fra 2010/11. I løpet av 2014 og
2015 reduserte Nortura saltinnholdet i pølser med 20% og i pålegg
med 30%. Ytterligere reduksjoner er planlagt i 2016. Det arbeides
med å utvikle teknologi som gjør det mulig å redusere saltinnholdet også i andre produktgrupper.
I følge forbruksundersøkelsen fra 2012, som ble publisert i
«Utvikling av norsk kosthold 2015», kommer ca 17% av det
mettede fettet i et gjennomsnittskosthold fra kjøtt og kjøttprodukter. Dette er en reduksjon fra ca 20% som tidligere forbruksundersøkelser har vist.

Kjøtt og egg
inneholder viktige
næringsstoffer for
kroppen

Fettet i kjøttprodukter er ikke tilsatt, men følger med slaktene.
Forholdet mellom de ulike fettsyre¬gruppene er hovedsakelig
bestemt ut fra hvilken dyreart det er snakk om. For å redusere
innholdet av mettet fett i de ferdige produktene, må det totale fettinnholdet reduseres, noe som betyr at en del av fettet som følger
med slaktene, enten må benyttes til andre formål enn mat, eller at
man må produsere slakt med mindre fett. Arbeidet med å finne
den beste måten å gjøre dette på, fortsetter i 2016.
International Agency of Research on Cancer (IARC) publiserte i
oktober 2015 et sammendrag av sin fareanalyse av kjøtt og kjøttprodukter i sammenheng med ulike former for kreft, der de plasserte bearbeidede kjøttprodukter i klassen kreftfremkallende og
rødt kjøtt som sannsynlig kreftfremkallende. Vurderingene er
basert hovedsakelig på epidemiologiske undersøkelser som viser
at høyt inntak av kjøtt, spesielt fra rødt kjøtt (storfe, småfe og svin)
ofte assosieres med økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm
(CRC). Undersøkelser viser en samvariasjon mellom inntak av rødt
kjøtt og forekomst av CRC, men det er ennå ikke fastsatt om det er
kjøttet i seg selv som øker denne risikoen eller om inntak av kjøtt
følger et generelt mindre helsevennlig levesett. Nortura støtter og
deltar i forskingsprosjekter som har som mål å finne ut om inntak
av kjøtt kan øke risikoen for CRC.

Antall nøkkelhullsmerkede produkter var pr
januar 2015 186. Målet er
å doble antallet i løpet av
2016
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Dyrehelse, mattrygghet, og beredskap
Forekomsten av alvorlige smittsomme husdyrsykdommer er blant
den laveste i verden. Nortura har et mål om at dette fortsatt skal
være tilfelle fremover. Viktig bidrag i denne sammenheng er vektlegging av forebyggende helsearbeid og gode rutiner for smittebeskyttelse i husdyrbesetningene. Dette gir grunnlag for økt verdiutnyttelse av råvarene og mindre bruk av innsatsfaktorer på primærleddet, enten det er medisinbruk eller fôrforbruk.
Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget system for å
dokumentere kvalitetssikring i gårdsdriften. Mattilsynet har anerkjent KSL som nasjonal bransjestandard for primærproduksjon.
Nortura anser KSL som et viktig virkemiddel for å bygge tillitt til
norsk matproduksjon og har som krav at alle leverandører av
slakt og egg skal gjennomføre årlige KSL-egenrevisjoner og registrere dette i KSL-databasene. Leverandører skal også kunne gjennomgå eksterne revisjoner i regi av KSL . Dersom det påvises avvik,
skal disse lukkes inne gitte frister. Dersom avvik ikke lukkes, eller
det er mangelfull gjennomføring av egenrevisjon, foretas det trekk
i avregningen.

Bruk av antibiotika

Norturas motto er at «Friske dyr trenger ikke antibiotika!». Den
gode norske dyrehelsen reflekteres i et lavt forbruk av antibiotika til matproduserende dyr. I 2014 ble 88 prosent av all antibiotika i Norge brukt til mennesker, mens bare 11 prosent ble brukt
til produksjonsdyr og en prosent i fiskeoppdrett. Til tross for lavt
forbruk av antibiotika til matproduserende dyr
har spørsmål om antibiotikaresistens
og mulig overføring fra husdyr og
gjennom mat til mennesker fått
betydelig oppmerksomhet i 2015.
Norturas motto er at
«Friske dyr trenger ikke
antibiotika!»

Resistente gule
kokker hos gris

stafylo-

Gule stafylokokker er hud- og
slimhinnebakterier som er en del
av den normale bakteriefloraen
hos mennesker og dyr. Gule stafylokokker som er motstandsdyktige
mot viktige antibiotika, betegnes MRSA.
Stafylokokker, inkl. MRSA, kan smitte mellom
folk og dyr gjennom kontakt. Kjøtt regnes ikke
som en smittekilde til MRSA.
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I motsetningen til de fleste andre land er
forekomsten av husdyrassosierte MRSA
(LA-MRSA) i norske svinebesetninger
svært lav. Dyrehelsemyndighetene
har sammen med folkehelsemynNorske matproduserende
dighetene derfor satt et ambidyr har svært god helse
siøst mål om å holde den norske
og står i en særstilling
svine¬populasjonen
fri
for
internasjonalt
LA-MRSA. Det innebærer at svinebesetninger blir prøvetatt for bakteriene og at eventuelle LA-MRSA
smittede besetninger saneres. I slike
besetninger vil alle griser slaktes eller
avlives, og grisehuset vaskes og desinfiseres nøye før nye, smittefrie griser settes inn.
I 2015 ble LA-MRSA blitt påvist i flere svinebesetninger. Smitten
har blitt introdusert via folk som har vært bærere av LA-MRSA
og spredd videre mellom svinebesetninger via livdyrforflytninger.
Testing av personer som har økt sannsynlighet for LA-MRSAbærerskap, gode smittebeskyttelsesrutiner og etterlevelse av prinsippene for trygg livdyrhandel er viktige tiltak for å redusere risikoen og begrense konsekvensene av LA-MRSA smitte. Nortura
jobber aktivt med å formidle viktigheten av disse tiltakene overfor
svineprodusentene. En viktig erfaring fra LA-MRSA tilfellene i 2015
er at det ikke må gå for lang tid mellom smitteintroduksjon i en
besetning som produserer smågris eller purker for salg, til smitten
oppdages. Dette er særlig kritisk for livdyrselgende besetninger
øverst i avlspyramiden. Nortura har derfor bedt myndighetene
om å øke prøvetakingsfrekvensen av disse besetningene slik at
omfanget og konsekvensene av eventuell smitteintroduksjon kan
begrenses.
For å lykkes med ambisjonen om å holde den norske svinepopulasjonen fri for LA-MRSA er rettferdige og velfungerende erstatningsordninger er en forutsetning. Utslakting og sanering for LA-MRSA
innebærer en betydelig økonomisk og menneskelig belastning
for de berørte svineprodusentene. Til tross for at myndighetene
har etablert en utvidet erstatningsordning som dekker deler av
produksjonstapet som svineprodusenten påføres ved sanering for
LA-MRSA, belastes svinenæringa fremdeles for store deler av kostnadene ved å bekjempe LA-MRSA. En samlet næring deler derfor
oppfatningen om at dagens offentlige erstatningsordninger i enda
større grad må kompensere tapene og kostnadene som LA-MRSA
strategien påfører svinenæringa.
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ESBL-bærende bakterier i kylling

ESBL-produserende E.coli er blitt introdusert til norsk slaktekylling gjennom import av avlsmateriale. Tilstedeværelsen av ESBL
i importert avlsmateriale skyldes forebyggende bruk av antibiotika i avlspyramiden. Nortura har derfor stilt krav om opphør av slik
antibiotikabruk til avlsdyr som skal gi opphav til norsk slaktekylling. Denne oppfølgingen gir resultater. Både Norturas egen kartlegging og pågående forskningsprosjekter indikerer at forekomsten av ESBL-bakterier i alle ledd av verdikjeden har gått vesentlig
ned i 2015 sammenlignet med 2011. I foreldreflokkene tilknyttet
Nortura har nivået endret seg fra å ligge på 33% positive rugeeggflokker i 2011, til 8 % i 2014 og på 5% 2015.
En studie fra Sverige konkluderer med at ESBL-variantene vi har
blant fjørfe i Skandinavia i liten grad kan settes i sammenheng
med smitte til mennesker. Foreløpige resultater fra en norsk undersøkelse bekrefter også dette bildet. Ut fra en føre var-holdning er
det likevel ønskelig å redusere forekomsten av slike bakterier i
varekjeden for kylling. Oppfølging av utenlandsk import avlsmateriale og tiltak for å fjerne smitten fra slaktekyllinghusene vil derfor
fortsatt ha høy prioritet. Nortura gjennomfører sine tiltak som del
av fjørfenæringens handlingsplan mot resistente bakterier.

Narasin

Narasin blir brukt som et fôrtilsetningsmiddel for å forebygge parasittsykdommen koksidiose hos kylling. Narasin har også en antibakteriell effekt, noe som gjør at bruken av middelet er omdiskutert. En viktig del av kritikken mot narasin har vært grunnet i
at kyllingproduksjonen gjøres avhengig av et parasittmiddel som
også har antibakteriell effekt. Det er ikke påvist sammenheng
mellom bruk av narasin og forekomst av ESBL-bærende E.coli eller
kinolonresistente E.coli.
Nortura besluttet i desember 2014 å fjerne narasin fra kyllingproduksjonen innen utgangen av 2016. Forutsetningen er at dette
ikke får negative konsekvenser for den gode dyrehelsen og dyrevelferden i norsk fjørfehold. For å beskytte kyllingen mot koksidier,
er det tatt i bruk en vaksine som gis til daggamle kyllinger på rugeriet. I løpet av 2015 har ca halvparten av Norturas slaktekyllingbesetninger lagt om til narasinfri produksjon.

Kinolonresistente E.coli

I 2014 meldte Mattilsynet om at nye og svært følsomme analysemetoder hadde påvist en forekomst av kinolonresistente E. coli i
produkter av kalkun og kylling på henholdsvis 50 og 70 prosent.
Siden kinoloner ikke brukes i norsk fjørfeproduksjon og heller ikke
i importert avlsmateriale, var ikke dette forklaringen bak den uventede høye forekomst av kinolonresistente bakterier. Tradisjonelle
analysemetoder viste også at forekomsten av kinolonresistente
hos norsk kylling og kalkun er lav.
For å forstå årsaken til og betydningen av funnene gjort med den
nye analysemetodikken, har Nortura i samarbeid med øvrige
aktører i fjørfenæringa og Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet gjennomført nærmere kartlegginger. Resultatet fra
disse undersøkelsene har vist at funnene gjort med den nye
analysemetodikken sannsynligvis er et normal bakgrunnsfenomen som ikke har betydning for folke- eller dyrehelsen.
Også Mattilsynet har gjort nærmere undersøkelser og har
konkluderte med at disse bakteriefunnene neppe er en
helsetrussel for dyr eller folk.

Nortura har strenge
krav til avlsdyr som
skal gi opphav til norsk
slaktekylling
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Dyrevelferd

Nortura har som mål at ingen fabrikker skal ha dårligere karakter
enn B ifm tredjeparts dyrevelferds¬revisjoner i regi av Animalia,
såkalt ”Etisk regnskap”. I 2015 hadde 2/3 av Norturas linjer for
firbeinte score A, øvrige 1/3 fikk score B.
Slaktelinjene for kylling gjennomgikk etisk regnskap i 2012 og
2013. I 2015 har det vært gjennomført etisk regnskap på Elverum
med score B som resultat. For 2016 skal gjennomføres etisk regnskap for øvrige av Norturas slaktekyllinglinjer.

Tabellen under viser en oversikt over transporttider og andel dyr
som døde under transport for de ulike dyreartene i 2013-2015.
Transportdødeligheten var høyest hos slaktekylling, men er lav sett
i en internasjonal sammenheng. Nortura arbeider for ytterligere å
redusere transportdødeligheten hos slaktekylling gjennom kunnskapsprosjekter og kompetansetiltak, noe som vises i form av
reduksjon i dødeligheten. Sammenliknet med 2013 viser tallene
for 2015 en reduksjon på 10,6 % i transportdødeligheten for
slaktekylling.

Oppfølging av dyretransporter er viktig i arbeidet med dyrevelferd.
Transportgrensen for firbente dyr er på maksimalt 8 timer, og for
tobente maksimalt 12 timer.

Oversikt over transporterte dyr, transporttid og andel døde dyr under transport i perioden 2013-2015
Transporterte dyr (antall)

Transportti (t:min)

Andel døde dyr (%)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1 045 419

1033793

1 04027

2:26

2:30

3:36

0,012

0,014

0,011

Storfe

216 262

201854

199 946

3:16

3:15

3:24

0,002

0,005

0,004

Småfe

461 336

771508

818 359

3:43

3:45

3:48

0,008

0,006

0,008

Kylling

48 967 313

48664130

47201359

1:33

1:40

1:40

0,104

0,105

0,093

Kalkun

721 921

827040

858337

2:04

1:48

1:56

0,096

0,080

0,070

Gris

I 2015 hadde 2/3 av
Norturas slakterier
score A, øvrige
1/3 fikk score B
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Etisk regnskap er en
omfattende kartlegging av faktorer som kan
påvirke dyrenes velferd
på et slakteri
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Alle Norturas fabrikker
er BRC-sertifisert

Kvalitetspolicy
Norturas kvalitetspolicy er førende både for Norturas merkevarer
og for standard råvarer, produkter og tjenester som tilbys under
Norturas navn.
Forbrukere og kunder skal kunne stole på produkter og tjenester,
Nortura tilbyr. Nortura styringssystem skal sikre at riktig kvalitet og
trygg mat oppnås gjennom fire hovedelementer:
•
Samfunnets og myndighetenes krav
•
Kunde-, forbruker og leverandørorientering
•
Dokumenterte prosesser
•
Ledelsesengasjement
Moderne næringsmiddelproduksjon krever et omfattende kvalitets- og hygieneregime. HACCP (Hazard Analysis & Critical Control
Points) er en grunnforutsetning med krav om detaljerte fareanalyser helt ned på enkeltprosesser og spesifikke bakterietyper.
For dette viktige arbeidet er det etablert HACCP-team både på
fabrikknivå og konsernnivå.
Norturas fabrikker har følgende besøk av tredjeparts revisorer:
•
BRC-revisjon: én gang per år
•
Etisk regnskap: revisjon av dyrevelferd på slakterier ved
Animalia, annet hvert år
•
Hygienisk regnskap: revisjon av slaktehygiene ved Animalia,
annet hvert år
•
Revisjonsbesøk fra industrikunder, dagligvarekunder mm
som sender sine egne revisjonsteam
•
Mattilsynet: den offentlige kjøttkontrollen er daglig tilstede
i slakteriene våre. De fører tilsyn med driften og kontrollerer
hvert eneste dyr før slakting (levendedyrkontroll), og etter
slakting (kjøttkontroll). Ingen annen næringsmiddelindustri
har et så detaljert regelverk og en så omfattende tilstedeværelse i sine fabrikker. I store slakterier kan det være mer enn
20 offentlige ansatte i kjøttkontrollen!
•
I tillegg gjennomfører Mattilsynet hyppige tilsynsbesøk
i foredlingsanleggene der det produseres kjøttdeig, biff,
pålegg, pølser mm
•
Miljømyndighetene gjennomfører revisjoner hvor de sjekker
samsvar med konsesjoner og overholdelse av utslippstillatelser mv.
I tillegg kommer internrevisjoner ved eget revisjonsteam som
etterlevelse av IK-mat forskriften og som oppfølging av utpekte
forbedringsområder.
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Forsknings- og utviklingsprosjekter

Nortura var aktiv deltager i 27 prosjekter i 2015, hvorav 5 som
prosjekteier. Nortura har flere ansatte med forskerkompetanse
som er aktivt med i FoU-prosjekter. I tillegg er det en kandidat
i regi av nærings-Ph.D-systemet, som jobber med vannbindingsevne i samarbeid med NMBU og Universitetet i Oslo. Totalt ble
det brukt ca 30 mill kroner til forskningsaktivitet i 2015, inkludert
egeninnsats.

Merking av mat

Riktig merking av produktene er viktig for Nortura. Det er gjort et
stort arbeid med å merke om alle eksisterende produkter i henhold
til kravene i Matinformasjonsforordningen, og det har vært mye
kontakt med både kjøttbransjen og kundene for å oppnå felles
forståelse av det nye regelverket. Det er besluttet at trygg mat/
kjøkkenhygiene skal inkluderes på merkevarens internettsider
eller på forbrukerpakken

Palmeolje

Nortura bruker ikke palmeolje i våre produkter, men det inngår
soya i krydderblandinger / marinader, og det brukes også soyaolje til vafler / eggprodukter. Totalt gjelder dette 42 produkter. Det
er snakk om svært lave mengder, det inngår primært som ingrediens i blandinger som vi kjøper ferdige.
Nortura bruker ikke GMO-materiale i sin produksjon.

Innkjøp og investeringer

Norturas størrelse gjør at vi gjennom våre rutiner for investeringer og innkjøp kan stille krav til leverandører flere ledd bakover
i kjeden. I kontrakten med våre underleverandører har vi vært
aktive brukere av konsernets etiske retningslinjer de siste ti årene,
og i våre kontrakter setter vi tydelige krav.
Disse kravene omfatter temaer som
barnearbeid, dyrevelferd, korrupsjon, miljø, belastning av regnskog og uakseptabel utnyttelse av arbeidskraft. I kontraktene forplikter leverandørene
Forbrukere og kunder
seg til å gjøre tilsvarende
skal kunne stole på
avklaring med egne underprodukter og tjenester,
leverandører. Nortura har
Nortura tilbyr
et system for prekvalifisering og godkjenning. I tillegg
gjennomføres det jevnlig
leverandørrevisjoner.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
HMS har blitt en stadig viktigere del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i Nortura (KF), og involvering av og samarbeid
med verneombudene og tillitsvalgte er blitt ytterligere vektlagt.
”0-skadeplan for perioden 2015-2017” representerer et taktskifte
i Norturas HMS-arbeid, og i 2015 er hovedvekten vært lagt på å
øke antall vernerunder samt registrere HMS-hendelser og farlige
forhold. Alle personskader og HMS-hendelser skal nå granskes og
følges opp med tiltak. I tillegg har Nortura igangsatt et kompetanseløft innen risikovurderinger som vil bli videreført i 2016. Stadig
tettere oppfølging av og bedre tilrettelegging for sykemeldte, samt
helsefremmende arbeid etter ”Langtidsfrisk”-modellen, har vært
viktige bidrag i 2015. Nortura er en IA-bedrift og har i forbindelse
med den nye IA-avtalen utarbeidet en ”Mål- og aktivitetsplan
2015-2018”. Planen har som resultatmål å redusere sykefraværet
fra 7% til 6% i avtaleperioden. Dette fordrer en ytterligere satsing
på nevnte områder innen HMS i årene framover.

Statistikken viser at
Nortura har lykkes med
omstilling for 9 av 10
berørte medarbeidere

Nortura ser det
som et samfunnsansvar å sikre
fagarbeidere til
våre fabrikker

Rekruttering/fagbrev

Nortura ønsker å rekruttere lokal ungdom og arbeidskraft, både
for å skape verdier for lokalsamfunnet, sikre riktig kompetanse for
den største landbaserte næringa i Norge, og for å styrke vår egen
konkurransekraft.
Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) (nå Norsk
institutt for bioøkonomi (NIBIO)) kartla i 2014 behovet for fagarbeidere innen både de tradisjonelle kjøttfagene; som slakter, skjærer
og pølsemaker, og til de mer teknologirettede fagene innen automasjon, industriell matproduksjon og logistikk.
Nortura Produksjon hadde 68 lærlinger i 2014. Prognosen for 2017
tilsier at det vil være et behov for rundt 130 lærlinger. Hver fabrikk
har utarbeidet en plan for å styrke rekrutteringen av lærlinger til
fabrikkene. I Østfold har samtlige Nortura-fabrikker undertegnet
”Lærlingeløftet” som er et pilotprosjekt i regi av fylkeskommunen
og kunnskapsdepartementet. Deltakelse på utdanningsmesser
og matfestivaler, avtaler med ungdomsskoler og videregående
skoler om besøk, demonstrasjon av råvarer, partering, omvisning
på fabrikk, og mye annet gjøres i regi av dedikerte fagpersoner på
fabrikkene.

Omstilling av medarbeidere

Overkapasitet og behov for konkurransekraft og lønnsomhet
har tvunget Nortura til å foreta store grep i sin fabrikkstruktur
de siste årene. Ved nedleggelse av fabrikker og arbeidsplasser er
alltid tillitsvalgte og ansatte representert i arbeidsgruppa, og både
lokal ledelse og tillitsvalgte er involvert for å sikre at alle aspekter
kommer fram i en utredning.
Hensyn til medarbeidere samt ivaretakelse av nøkkelkompetanse
er en viktig vurdering i hver utredning i forkant av en beslutning.
Nortura har en egen omstillingsavtale som trer i kraft dersom
arbeidsplasser legges ned. Det innebærer at berørte medarbeidere
får bistand til å søke ny jobb, enten i eller utenfor Nortura, og at en
vurderer ulike muligheter som etterutdanning og andre ordninger
for å sikre en god omstilling for den enkelte. Statistikken viser
at Nortura har lykkes med omstilling for 9 av 10 berørte medarbeidere, slik at de kommer i arbeid eller annen virksomhet etter
omstillinga. Dette er også god verdiskaping for lokalsamfunnet,
som dermed unngår stor økonomisk belastning.

Bondehjelpen

Høsten 2015 var det en ekstraordinær situasjon i nabolandene
til Syria og i Europa. Hundretusenvis av mennesker var på flukt.
Mange organisasjoner og private bedrifter tok viktige initiativ. Også
i Nortura var det mange som ønsket å stille opp i dugnaden.
Mandag 7.september leverte vi et varmt måltid til 60 nyankomne
flyktninger som ble midlertidig innkvartert hos Røde Kors i Oslo.
Vi ønsket også å mobilisere de tusenvis av produsenter og ansatte
i Nortura gjennom å oppfordre de som har mulighet til å gi et
økonomisk bidrag til det lokale arbeidet Røde Kors gjør i nærområdene og i Europa. Dette ble kalt Bondehjelpen.
Røde Kors ble valgt som samarbeidspartner.
www.bondehjelpen.no ble etablert 7.september 2015.
Vi satte oss et hårete mål på å samle inn 500.000 kroner. Den
22.september hadde vi samlet inn over 365.000 kroner, noe som
utgjør et snitt på ca 26.000 kroner i donasjoner daglig, over 570
unike donasjoner og stor aktivitet på sosiale medier. Pr. 18.januar
2016 har det kommet inn 379.650 kroner til Røde Kors sitt arbeid.
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Internasjonal solidaritet og rettferdig handel

Et av hovedelementene i vår samfunnsansvarsstrategi handler
om internasjonal solidaritet og rettferdig handel. Nortura har
siden 2008 deltatt i importvarestrømmen av storfekjøtt fra det
Sørlige Afrika, som har tollfrie kvoter på om lag 5000 t storfekjøtt. I dag utgjør biffer og fileter fra SACU ca. 12% av det norske
markedet. Nortura står for om lag 40% av importen fra Afrika, og
i kraft av denne posisjonen har Nortura sammen med de afrikanske eksportørene oppnådd å løfte prisene betydelig, for
mange produkter bortimot en dobling. Dette illustrerer hvor store
verdier som ligger i rettferdig handel. Norturas prinsipp om ”a fair
share to the farmer” gjelder også for afrikanske bønder. Nortura
bidrar også med kompetanseoverføring innen produsentorganisering, samvirke-/selskapsutvikling, kvalitets- og sporingssystem
og markeds- og samfunnsforståelse.
Nortura har i 10 år engasjert seg i utviklingsprosjekt i Øst-Afrika,
hovedsakelig i Uganda. Sammen med Norad, ugandiske bønder
og myndigheter er det gjennomført prosjekter for å utvikle kjøttsektoren i landet. Målet er at ugandiske bønder skal kunne øke
inntektene gjennom bedre produksjonsmetoder, friskere dyr og en
moderne kjøttindustri som kan forsyne markedet både i Uganda
og naboland. Ved å organisere produsentene i et kjøttsamvirke,
sikres produsentene muligheter for maktfordeling i verdikjeden,
slik at bøndene får sin rettmessige del av verdiskapingen. Her er
noen av resultatene fra arbeidet:
1. Disease Control Zones er etablert og tatt i bruk av myndighetene, senest i 2015 (FMD)
2. Klassifiseringssystem etter mønster av EUROP er utviklet, og
fastsatt som nasjonal standard
3. UMPCU (Uganda Meat Producers Cooperative Union) er
etablert som en demokratisk organisasjon for kjøttprodusenter. Den er paraplyorganisasjon for 33 lokale medlemsforeninger med mer enn 2650 enkeltmedlemmer. UMPCU
har etablert seg som et sterkt talerør for produsentene og en
kvalifisert samarbeidspart for myndigheter, Parlament mm
4. UFMC (Uganda Farmers Meat Company Ltd.) har blitt etablert
av UMPCU, og deltar som partner i planleggingen av et nytt
slakteri. Nortura er også partner i dette arbeidet, og skal etter
planen delta med brukt slakteriutstyr etter mønster fra den
vellykka slakteriutbygginga i Nairobi sammen med Farmers
Choice. Byggestart planlegges i 2016.
5. Et Livestock Resource Center er etablert av UMPCU. Det
skal fungere som en oppsamlings-plass for dyr, der noen
skal sluttfôres og andre sendes direkte til slakteriet. I tillegg
skal senteret være organisasjonens nav i rådgivning og
medlemsservice.
6. Nortura i løpet av årene i Uganda drevet opplæring i produsentorganisering og organisasjonsdrift.
Sammen med
Norges Vel har vi introdusert begreper og arbeidsmetoder på
spesifikke områder for samfunnsansvar:
a. Demokrati: Representative og transparente valg som grunnlag
for organisasjonsstyring og organisasjonsutvikling
b. Lokal verdiskaping: Skape markedsorienterte arbeidsplasser og inntektsgrunnlag for kjøttprodusenter og andre i
landområdene
c. Gode arbeidsforhold for egne arbeidere: Rimelig lønn
d. Korrupsjon: Nulltoleranse for korrupsjon
e. Dyrevelferd: Sikkerhet og velferd for dyr under transport
f.
Trygg mat fra jord til bord: Regler og metoder for god hygiene
i varekjeden
g. Ernæring og folkehelse: Allsidig kosthold og god utnytting av
ressursene
h. Miljø
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I utviklingsarbeidet gjennomfører Nortura samfunnsansvar i
praksis basert på bærekraftig utvikling, både økonomisk, sosialt
og miljømessig. Det er en grunnleggende forutsetning for Nortura
at målgruppen selv har hovedeierskap og definerer formålet til
prosjektene. Nortura legger vekt på at endringer av praksis som
følge av prosjektene tar hensyn til kulturelle forhold, og at løsningene skal være bærekraftige også etter at prosjektene er avsluttet.

Nortura har jobbet for at
afrikanske bønder skal
få sin rettmessige del av
verdiskapningen
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