
 
 

P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG  Agro 

Møtested:  
 Dato/tid:  13. mars 2017 kl. 10.00 Protokoll:  01/17  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Åge Andre Brømnes, Anne Lise Kindingstad, Audun Meland, 

Martin Mæland, Sigurd Høyland, Jon Leif Eikaas 
Regionutvalget Jan Arild Anda, Marianne Storhaug Strøm, Ola Sunde, Bengt Stangeland, Hans 

Aanestad jr., Hilde Gunn Aksnes, Tore Pollestad, Jone Lende, Livar Nedrebø, Pål 
Ånund Tveiten, Gunn Svihus, Bent Ove Byberg, John M Raugstad, Sven Martin 
Håland, Vegard Voll, Siv Meling (vara for Anders Nordbø), Anne S. Lunde, 
Magnus Grødem, Kåre K. Søyland, Stein Ove Molaug (vara for Thore Håland), Carl 
Peder Eiane, Gunnstein Østerhus (vara for Per Inge Egeland),  Arnfinn Laugaland, 
Karl Andre Vignes, Iren Vestersjø Hidle, Oddgeir Vestersjø, Håvard Nevland, Einar 
Refstie, Morten Vassbø, Kari J. Melhus, Karl H. Eik, Tom Arild Mydland, Gunn Siri 
Ousdal, Arnt Åge Skreå, Åge Gyland, Ole Helle, Audun Stålesen, Øyvind Vågsvoll, 
Sjur Lauvdal, Tor-Arne Frivold, Børge Helliesen, Ole Rune Røinesdal (vara for 
Simon A. Simonsen), Inger Liv Thoresen, Magne Th. Bakken, Helge Verdal, 
Sigbjørn Vik (vara for Olav A. Handeland), Terje Birkeland, Egil Åmlid, Arild 
Viken, Frode Borø Svaland, Alf Eivind Myren, Halvor A. Øiestad (Frank B. 
Sigvaldsen). 

Valgkomité Ivar Opsal 
Andre Sigmund Rangen, Bjørn Laugaland, Gunnar Bjørndal, Kirsten Kverneland 
 

Forfall Lenita Salte, Anders Nordbø, Simon A. Simonsen, Olav A. Handeland, Erlend 
Harestad, Birger Reve, Knut Olimstad, Per Inge Egeland, Ronny Kavli, Thore 
Håland, Frank Bjerg Sigvaldsen. 

Konsernstyret Inger Lise Rettedal 
Administrasjonen Robert Bekkhus, Tor Olav Brandtzæg, Ingvill Jørgensen, Torgeir Erfjord, Siri Kvam 

Haugland, Rune Edland 
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
 
Ru-leder ønsket velkommen til møtet, håper at alle kan gå hjem etter møtet og føle 
at en har fått påfyll og positive inntrykk. 
Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste 
 
58 stemmeberettigede ved starten av møtet (totalt 64 utenom inviterte, styremedlem 
og administrasjon) 
 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder: 
Hans Aanestad jr. og Siv Meling. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 
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2 Årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Inger Lise Rettedal la frem årsmelding og regnskap, og informerte om 
salgsmarkedet og det som er situasjonen på dyreslagene og om Jordbruksmeldingen. 
 

• Oppsummering fra møterunden i kretsene 
• Kretsmøtene sine innspill på de foreslåtte vedtektsendringene 

Oppsummeringer som vedlegg.  Ingen innspill til sakene. 
 
Det ble vist filmer om «Det Grønne Skiftet» og «Lammefilm» etter lunsjen. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

3 Nortura trenger å øke verdiskapningen/foredlingsgraden per slakt – hvordan få det 
til?  
Robert Bekkhus orienterte om marked og reklame, nye og flere salgskanaler, sosiale 
medier, nye metoder for prising og bestilling, god orientering av det som skjer på 
dagligvaremarkedet.  Digitale kanaler for større salg.  Hvordan få større salg på 
merkevarene. Forskjellige løsninger for salg av produkter vedr. tidspunkt, 
konsepter, preferanser, og hvilken tid forbruker vil handle de forskjellige varene. 
Disse hadde spørsmål og innspill:  
Sigurd Høyland, Sigmund Rangen, Sven Martin Håland, Ola Sunde, Arild Viken, 
Gunn Sviland, Åge Andre Brømnes, Livar Nedrebø. 

• Myndighetene og ekspertene sin påvirkning, men også kjedene sine 
preferanser i tillegg til alle andre; hvordan kan vi synliggjøre at det som 
myndighetene prøver å få folk til å tro på når det gjelder kjøttforbruk, ikke 
er reelt, men at folk bør spise kjøtt.  Ref. sukkerlobbyen. 

• FK-butikken, er dette en mulig salgskanal? (Det jobbes med dette) 
• Merkevarer – og utfordringer og kostnader på disse opp mot EMV.  

Lønnsomheten på de enkelte produkter, hva er den? 
• Hva med Gilde-merket på EMV? (Nei) Kun kjedetilpasset med merkevare. 

SAP – vil dette bli et godt og viktig verktøy for Nortura opp mot kjedene? 
• Produkter – er det bare i Oslo gryta disse blir presenterte, eller kanskje bør 

Arendals-uka med mye media og folk være en like god arena? 
• Kjedetilpassede varer – hva med Gilde her – er dette en driver for større salg 

og bedre pris?  Hvor stor er dekningsgraden av disse?  Uten disse, ville vi ha 
hatt enda lavere markedsandeler på merkevarene? 

• Hvor stort blir vegetarmat, og vil dette bli i konkurranse med storfe som er 
økende i produksjon i dag? 

• Spørsmål om merking av import – som er EMV – vanskelig å se på 
pakningene. 

 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

4 Kort orientering fra valgkomiteen til årsmøtet 
Bjørn Laugaland orienterte om arbeidet i og innstilling fra sentral valgkomite. 

• Spørsmål om varaordfører som er ansatt i Nortura, bør innstilles og om 
hvordan den sentrale valgkomiteen ser på dette. 

 



 
20170313PROTOKOLL - RU AGRO  side 3 

 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

5 Orientering om tilførselsarbeidet i Regionen 
Torgeir Erfjord la frem saken. 
"Det har aldri vært så gildt å være ansatt i Nortura som denne møterunden".   
Viste videre kort om markedsandeler, storfe er utfordringen her. 
Hovedutfordringene i avdelingen fremover: Smittesikring og bedring på alle 
produksjoner, storfekjøttproduksjonen, optimalisering av råvareflyten, øke 
medlemsantallet og produksjon = økning i markedsandeler, Piloter for Ny Giv i 
kretsarbeidet, og kompetanseheving blant de ansatte.  Og det er ikke mer plast i dyr 
i dag, heller mindre enn før i våre områder. 
Litt om ny face book-gruppe for medlemsbutikkene på Forus, i Egersund og 
Sandeid, flere vil komme. 
Oppsummerte også litt etter møterunden, godt å komme ut i en god runde, berømte 
gode tillitsvalgte i kretsen for å gjøre en særs god jobb! 
Medlemstilfredsheten – god, men kan bli enda bedre. 
 
Disse hadde ordet: Gunn Svihus, Gunnar Bjørndal, Jone Lende, Sigmund Rangen, 
Livar Nedrebø, Kåre Søyland, Hans Aanestad jr., Bjørn Laugaland, Kirsten 
Kverneland, 

• Ønsker mer av slikt som foredrag om «lammemodus» på FK-butikken– det 
som var i Sandnes var veldig bra. 

• Bokstavsykdommene – trenger mer informasjon ut mot alle 
storfeprodusenter. 

• Får Nortura info om nye sykdomsutbrudd på bokstavsykdommer, f. eks DD, 
veterinærene får ikke vite om nye tilfeller! 

• Hva med tilførslene i de tunge områdene på storfe – dette må vi få til å endre, 
kanskje endre strategien? Trenger ofte voksenopplæring – hva med bedre 
Samvirke-opplæring?  Dette vil være viktig å få ut!  Kjekt å få informasjon 
om plasten. 

• Salmonella mangla i smittebegrensing – kva med campolybacter-prøving som 
vi ikke har krav til å ta, men gjør det kanskje likevel. Bør gjøre noe med 
dette for ikke å få Sverige-tilstander. 

• Faktura på nytt år, men dyr leverte på året før, trenger å gjøre noe med 
dette. 

• Plast – kanskje plasten henger i tretoppene i stedet for å havne  i magene på 
dyra? 

• Stoppsatsen – mye irritasjon – her bør vi ha nabolasting på storfe slik at 
dette ikke er en negativ ting. 

• Initiativ til Ryfylke-lam – her er det konkurranse,  og etter møtet blir vi 
fortalt at Fatland er tingen blant møtedeltakerne. Fatland stilte med toppsjef 
på dette møtet. 

• Nødslakt – kva med ku/kalv tillegg på nødslaktet da kalven blir i Nortura? 
Ellers må jeg skryte av sjåførene vi har. 

• Frittgående/miljøbur – hva gjør Nortura for å få ti l en myk overgang her? 
Hva mener styret om dette? På tid og pris? Trenger konkrete 
tilbakemeldinger. 

• Prisene på småfe som nå går nedover etter at mange har bygget, her må vi 
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ikke gjøre det samme på amme-kyr.  Bokstavsykdommene – tilrettelegger vi 
transporten opp mot dette, og bør sjåførene gå inn i fjøsen? 

• Amme-ku – rådgiving på dette. Trenger å hjelpe til med å profesjonalisere 
denne næringa. Kanskje mange ikke klarer dette økonomisk, trenger en 
gjennomgang på mange felt innen produksjonen. Men mye godt er gjort alle 
rede. 

• Gode planer, men må tenke mer på antall ansatte i tunge områder, også på 
melkebruk. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

6 Rapport fra arbeidet i regionen 
Willy Finnbakk, som leder i regionen, ga et innblikk i arbeidet i AU og hva en 
tenker fremover som viktige som bør gjøres.  
Og Willy informerte kort om Arbeidsutvalget og organisasjonen generelt. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

7 Åpen post. 
Mye av saken ble tatt under sak 5. 
Videre åpen post: 
Marianne Strøm Storhaug – Saker på oppfølgingsliste etter kretsmøtene, godt at 
dette blir tatt videre. 
Hans Aanestad jr. -  Må aldri snakke om bur – men miljøinnredning.  
Klimaperspektivet i dette burde vært bedre kommunisert som kalles 
Miljøproduksjon da dette ser ut til å ha mindre utslipp enn Aviar.  
Bør kanskje ha 2 timer lengre møte når det er dagsmøte. 
Halvor Øiestad – det er en del forskjeller mellom melke og amme-ku bruk.  Amme-
ku er ny næring som trenger å bli sett – også da på alle de utfordringene som 
forskjellene i pris på deler av dyr og rådgiving, i konkurranse med andre, slik at vi 
ikke misser markedsandeler.   Martin Mæland svarte. 
Gunnar Bjørndal – kanskje bør vi ha Info fra fagutvalg opp mot tilførsler og åpen 
post, da dette henger sammen. 
Inger Lise oppfordret til å ta kontakt på saker som opptar den enkelte. 
 

8 Valg 
Leder i regional valgkomite, Gunn Siri Ousdal la frem innstillinga fra komiteen. 
 
Det var 58 stemmeberettigede ved valget. 
 
Leder i RU for 1 år – Willy Finnbakk – 53 stemmer – 2 blanke - gjenvalg 
Nestleder i RU for 1 år – Åge Andre Brømnes – 56 stemmer – 1 blank -gjenvalg 
 
AU-medlem egg for 2 år – Anne Lise Kindingstad - gjenvalg 
AU-medlem gris for 2 år – Jon Leif H. Eikaas - gjenvalg 
Alle AU-medlemmene valgt med akklamasjon 
 
Vara AU for 1 år: 
Storfe – Gunnar Bjørndal - gjenvalg 
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Småfe – Siv Meling - gjenvalg 
Gris – Sigmund Rangen – gjenvalg 
Egg – Arild Viken – gjenvalg 
Fjørfekjøtt – Kirsten Kverneland – ny 
Alle valgt med akklamasjon 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år: 
Tor-Arne Frivold 
Arild Viken 
Valgt med akklamasjon 
 
Vara til årsmøte-utsendinger for 1 år: 
1.vara – Kirsten Kverneland - ny 
2.vara – Lenita Salte - ny 
3.vara – Alf Eivind Myren - gjenvalg 
4.vara – Terje Birkeland - ny 
5.vara – Kari Melhus - gjenvalg 
6.vara – Helge Verdal - gjenvalg 
7.vara – Bent Ove Byberg - ny 
Alle valgte med akklamasjon 
 
Medlemmer i regional valgkomite for 2 år: 
Gunn Svihus – ny 
Knut Olimstad - gjenvalg 
 
Leder i regional valgkomite for 1 år: Gunn Siri Ousdal - gjenvalg 
Nestleder i regional valgkomite for 1 år: Birger Reve - ny 
 
Vara til valgkomite for 1 år: 
1.vara – Knut Retterholt – gjenvalg fra 3. vara 
2.vara – Bjørn Ståle Bekkeheien – ny 
3.vara – Tønnes Oksefjell – Gjenvalg fra 1.vara 
 

9 Info fra fagutvalg 
 
Jon Leif Eikaas om grisen – SPF besetninger er ønsket og er sak i fagutvalget, og han 
orienterte om å få til eksterne penger for investering på nye hus, svinedugnaden virker, for 
lite smågris i øyeblikket, litt usikkert om totale tall på svineproduksjonen, men semin-
statistikken er flat.  Engangspurker vil nok bli en sak i fagutvalget, konsesjonsgrensen er 
usikker så en ønsker ikke å si noe om dette, og enstemmige på å beholde 
markedsordningene.  Trenger å bli mer markedsorienterte for å produsere rett mengde.  
Mattilsynet og inntransport av skadde dyr og nødslakt, her bør en se på reglene.  Prøver å få 
til dialog inn mot Mattilsynet, de skjuler seg bak at de har regler fra EØS-avtalen. 
 
Anne Lise Kindingstad om egg – miljøinnredning kontra frittgående er tema nå. Mange 
fasetter på denne saken, også opp mot Jordbruksmeldingen, har alle rede fått 7 produsenter 
over fra Jæregg.  Faren er også de tomme kylling-husene der en enkelt kan sette inn 
innredning for eggproduksjon. Viktig at eggprodusentene i vårt område omstiller, slik at en 
blir før Trøndelag. 
 
Sigurd om møte hos DSH der Kirsten Kverneland møtte opp, det ble da hevdet at DSH ikke 
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fikk kjøpe kylling hos Nortura, noe Kirsten protesterte på.  Hun tok kontakt med Hans 
Thorn Wittussen, som igjen kontaktet konsernsjefen, som videre tok kontakt rett til sjefen 
for DSH for avklaringer.  Flott at våre eiere er aktive og tar tak.  Kirsten fikk applaus. 
Ellers er det arbeid i transportgruppe for å få ned kostnadene, og orienterte om 
utfordringer på Narasin. 
 
Audun Meland på småfe. Årshjulet ruller, de samme sakene går hele tiden.  Det må nå 
gjøres noe for å få bukt med reguleringslageret, og flott og engasjert kongress - Lam 2017 -
på Sola i februar. Ønsker å få innspill til arbeidet i fagutvalget – ta kontakt. 
 
Martin Mæland om storfe – har arbeidet mye på leveringsbetingelsene og hatt store 
diskusjoner, men vanskelig å få til de samme og store endringer i hele landet.  
Jordbruksmeldingen og Jordbruksforhandlingene har vært jobbet med, men det som vi har 
jobbet enda mer med, er å finne det rette tallet for storfeproduksjonen fremover– opp mot 
mange utfordringer, nedgang i melka, kjøttfrie dager, klima etc. Det viktigeste her er å 
demme opp for importen, da mot billig ku-import.  Markedet for livdyr har en sett på, og 
prisløype på storfe er under arbeid nå. Bokstavsykdommene – her må vi som driver med 
storfe samle oss og få til den rette måten å håndtere dette på. Trenger vi en lukket næring? 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

10 Avslutning og avtakking. 
 
Et godt møte var konklusjonen! 
 
Møtet slutt! 

  

Siv Meling  (s)                Hans Aanestad jr.  (s)                      Willy Finnbakk (s) 


