
3-16   Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe 

           og Team Fjørfekjøtt 

Organisering av Nortura egg, rugeri, plan og utvikling fjørfe  
 

Ved organisasjonsendring i Norturas konsernledelse 3. februar 2016, ble Nortura Fjørfe delt mellom tre 

konserndirektører:  

 All fabrikkdrift for rødt- og hvitt kjøtt ble samlet under konserndirektør Lisbeth Svendsen. 

 Konserndirektør Robert Bekkhus overtok ansvaret for logistikk og lager av hvitt kjøtt. 

 Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtok ansvaret for egg (inkl. eggpakkeriene), 

rugerivirksomheten og utviklingsprosjekter for fjørfe. 

 

Etter drøftinger er nå organiseringen av "fjørfe-området" innenfor medlem, rugeri og egg avklart. 

 

Nortura Egg under ledelse av direktør Bjørn Tore Hansen videreføres uendret. Bjørn Tore 

rapporterer til Hans Thorn.  

 

Team Fjørfekjøtt under ledelse av tilførselssjef Ola-Bjørn Haugbråten videreføres uendret, men 

medlemsapparatet vil i større grad bidra med all sin kompetanse og erfaring inn mot innsetts- og 

slakteplanleggingen. Ola-Bjørn rapporterer som tidligere til Hans Thorn. 

 

Utviklingssjef Bernt Kr. Snapa blir leder for rugeri, plan og utvikling fjørfe. Dette betyr  at Bernt 

får ansvaret for langsiktig volumplanlegging/rekruttering av foreldredyr, lede rugeriområdet, innsett- og 

slakteplanlegging, og utviklingsprosjekter på fjørfe. Bernt rapporterer til Hans Thorn. 

 

Ola-Bjørn og Bernt vil samarbeide tett om utfordringer og løsninger. 

 

Espen Sørli vil være fabrikksjef ved Nortura Samvirkekylling som tidligere. Arild Pollestad er 

daglig leder ved Hå Rugeri AS. 

 

Den nye organiseringen innebærer at slakteplanleggingen organisatorisk flyttes fra avdeling for 

logistikk og markedsleveranse, som nå hører inn under Nortura Salg. I praksis betyr dette at Logistikk 

og markedsleveranse i framtiden vil bestille slakteklare kyllinger – i ønsket antall, snittvekt og type 

(konsept) – og de vil konsentrere seg om markedsbetjening av slakt og skåret/foredlet vare.  

 

Og så er det "medlem" sin jobb å levere markedets uttrykte behov med produkter med opphav hos våre 

produsenter og i tillegg ivareta "råvaretrøkket" inn i verdikjeden. Det skal vi sikre med kompetente 

produsenter, faglig rådgiving/støtte, krav/retningslinjer, kompetanse om dyrematerialet, og tilpasset 

produksjonsplanlegging. Slakteplanlegging er nå en del av medlem/rugeri og hele medlem er en del av 

slakteplanleggingen! Samlet er vi en aktiv part i produsentenes leveranse av slaktedyr. 

 

Produksjonssjef Morten Henriksen blir leder for innsetts- og slakteplanleggingen. Morten vil 

rapportere til Bernt. Morten vil i tillegg videreføre arbeidet som rådgiver i Vestfold, Buskerud og 

Telemark. 

 

Organisasjonsendringen er gjennomført med virkning fra 18. april 2014. 

20. april 2016 



Cross Service i Rogaland (av Ragnhild Reime, Hå Rugeri AS) 
 

Hå Rugeri var fra mandag til onsdag i uke 15 vertskap for 

Aviagen SweChick Cross Service Visit. Et Cross Service-

besøk betyr at de ansvarlige for rugeeggproduksjonen i de 

forskjellige landene, som får foreldredyr fra Aviagen 

Swechick, samles for å utveksle erfaringer.  

I tillegg til representanter fra Aviagen SweChick og Aviagen i 

Skottland, deltok veiledere og produksjonsledere på 

foreldredyr i Sverige, Danmark, Finland og Polen. 
 

Gruppen har reist rundt og besøkt fire av våre dyktige 

oppalere og rugeegg-produsenter. Der har haner og høner og 

produksjonsresultater blitt vurdert og diskutert. De har også 

sett på rutiner og miljøet i husene. Diskusjonene har vært 

konstruktive og grundige. Gruppa fikk også med seg et 

fagmøte med alle oppalere og rugeeggprodusentene, 

og delte villig erfaringer fra produksjonen i deres 

hjemland. 
 

Oppsummeringsmøtet konkluderte med at oppalerne 

og rugeeggs-produsentene i Rogaland er i 

toppklasse. Gjestene lot seg imponere av både 

resultater og entusiasme. Det var enighet om at 

arbeidsgleden og engasjementet for dyrene og faget 

er en av hovedårsakene til de gode resultatene. 
 

I tillegg til det faglige, ble det også tid til å oppleve 

litt av Jæren i strålende vårsol.  

Innsending av daglister 
 
Daglistene kan sendes elektronisk til dagliste.kylling@nortura.no eller dagliste.kalkun@nortura.no  
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