
Referat fra møte i Regionutvalg Innlandet, Nortura Rudshøgda,  
17. mars  2016  
 
 
Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og sakslist e  
 
Leder i AU, Ole Næss, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Arild Ødegård; vi må ha nok tid til orientering fra sentral 
valgkomite. Hålien; Ønsker SMS-påminnelse. Ber om utsending av påminnelse om dato og sted for 
RU-møtet 
 
Sak 2 Årsmelding og regnskap 2015 for Nortura SA sa mt Drifts- og 
markedsorienteringer, v/konsernstyremedlem Kjersti Hoff, konserndirektør 
Harald Ullevåldsæter og konsernstyremedlem Per Heri ngstad, Oppsummering 
kretsmøtene i region Øst og Revitalisering av krets møtene v/Børge Slettebø  
 
Spørsmål og innlegg fra: Rogstadkjærnet, Bjørnstad, Listad, Oustad, Botilsrud, Helland, Erlien, 
Bergset, Alm, Anderssen, Braastad, Hålien, Hermansen, Stuve, Myki, Sangnæs, Ødegaard, Stuedal, 
H Hoff 

• Rogstadkjærnet har ikke tillit til konsernsjefen, denne laget i sin tid utredningen som sprakk på 
Hærland 

• Som kyllingprodusent må jeg nå "sende med penger" når jeg leverer kylling, slik kan jeg ikke 
ha det. Enten må jeg slutte å produsere eller så må jeg fortsette å sende selskapet penger. 

• Hvordan blir prisprognose på lam 2. halvår 
• Overheadkostnader. Kostnadene må fordeles pr kg, vi mister markedsandeler og må selge 

råvarer ut gjennom EMV. Klarer vi å få dekning for kostandene våre når stadig mindre volum 
er egne merkevarer? 

• Importkvotene. Hvilke, Hvor store og hvor lenge varer de? 
• Påstand: Den Stolte Hane tjener penger i dag og de betaler produsenter i dag 1,50-2,-/kg mer 

enn Nortura pr kg. Vi må opp på samme nivå snarest. Overheadkostnader må reduseres, ikke 
bare flytte personer til nye kontor 

• Småfeprodusenter i indre høyereliggende strøk klarer ikke å levere lam tidlig pga sein 
lamming/og sein vår 

• Hvor stor andel av storfekjøttimporten er forpliktet gjennom avtaler, og hvor stor andel er med 
administrativ tollnedsettelse og kan erstattes av økt norskprodusert. Må ikke risikere at det 
bygges for storfe og ikke har plass i markedet  

• Har to fjørfeslakterier på Østlandet, hva skjer på Elverum framover. Påstand om 
kostnadsbesparelser på Hærland, i forhold til hva. Vurder  

• Varer og varegrupper må bære sine egne kostnader. Unngå kryss-subsidiering 
• Har sendt skriv til styret om å gjøre merkevarene mer synlige og tilgjengelige, bruke kreativitet 

og nye salgskanaler.  
• Kretsmøter: Avgjørende om en føler at man har betydning, blir vi hørt, har vi innflytelse? 
• Årsmøte: Som utsendinger tar vi opp i Årsmøte det vi mener ha betydning 
• Hva gjøres for å stoppe nedgang i merkevaresalg 
• Vi bygde Hærland for å få lavest mulige slaktekostnader, hvorfor er vi ikke best, og når skal vi 

blir det 
• Etterspurt "bondens pensjonsordning" slik at medlemmene kan beholde pengene som er på 

individuell medlemskapitalkonti i selskapet 
• Oppmøte på kretsmøtene i Nortura er lavt fordi det snakkes ovenfra og ned 
• Forslag om harmonisering av kretsgrenser for FK, Tine og Nortura og felles lokale kretsmøter 
• Hvis det skal kuttes i overheadkostnader må medlemsavdelingen skjermes, de er overbelastet 

allerede 
• Løsning på storfesituasjonen er tilgang på investeringsmidler 
• Vurder om tidsfrist for løsdriftsombygging kan bli mer fleksibel, støtter ønske om mer 

investeringsmidler 
• Ikke slå sammen kretser, større avstander gir mindre oppmøte, ikke tro på elektronisk valg 



• Prøv å påvirke kjedene til å holde lammesesongen litt lengre 
• Positivt med økning i tilførslene, etterbetalingsfondet aksepteres av tillitsvalgte, men hvordan 

oppfattes dette av "menige medlemmer" 
• Kretsmøtene, trenger trekkplaster, ikke for store møter 
• Vanskelig for lammeprodusenter, skal vi eller skal vi ikke fore med kraftfor? 
• Kostnadskutt ikke repeterbart, hva gjør vi dette året? 
• Rykter om at Innovasjon har fått skriv om fortsatt å bruke midler til utbygging av sau. (Einar 

Myki er i styret for IN-Hedmark. Disse vil ikke gi midler til sau inneværende år) 
• Grovforets relative verdi er avgjørende for om dette eller kraftfor velges 
• Kan vi kommunisere mot forbrukerne når lammesesongen kommer og slutter 
• Hvordan påvirker vårt råvarelager markedsreguleringslageret? 
• Må rettes en innsats inn på storfe, så lenge det lønner seg å øke ytelse på melkeku vil 

melkebonden gjøre dette og vi må erstatte disse med nye ammekyr 
• Ikke flytt telledato på storfe, bruk Husdyrregisteret 
• Gjennomfør Grass-feed også på lam. Risiko at forbrukerne tror mer enn det vi kan gi (at dyra 

går ute og eter blant annet) 
• Hvordan vil Nortura møte programmet om avliving av hanekyllinger som kommer på TV i kveld 
• Økonomidirektøren brukte uttrykket svak resultatkvalitet m.v. Hvordan oppfatter styret den 

økonomiske situasjonen i Nortura 
• Synes vanskelig å plassere overheadkostnadene der de hører hjemme 
• Klarer ikke å erstatte melkekyr fra mindre bruk med flere ammekyr 
• Etterlyser mer fleksible foringsdyrpriser 
• Trenger valg i kretsmøte for å kunne diskutere valgkomiteens arbeid 
• Sterke merkevarer er vårt beste salgsargument. Når vi ikke henter tilstrekkelig bidrag gjennom 

salg må vi få mer trykk på dette. Utnytt folks preferanser for våre merkevarer, la folk finne våre 
produkter i sine butikker 

• Ringsaker har 300 medlemmer, utfordrende å samarbeide med andre om møter. Hvor skal vi 
holde møtene 

 
 
Ullevoldsæter, Heringstad og Hoff svarte på spørsmål og kommenterte innspill  
 
Leder i RU, Ole Næss takket for engasjement og inns pill og konkluderte med at møtet som 
helhet var enig i styrets forslag til disponering a v resultatet for 2015 og tar kommentarer og 
innspill til etterretning.  
 
Sak 3. Nortura er midtveis i en ambisiøs strategipe riode –når vi målene? 
konserndirektør Harald Ullevoldsæter  
Plan for langsiktig og lønnsom vekst gjennomgått. 
Ullevoldsæter svarte på spørsmål og kommenterte innspill. 
 
Sak 4 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen v/regionsjef Heidi Engeset  
Satsingsområder og status for medlemsavdelingen kommende år gjennomgått. Jostein Lie orienterte 
om markedssituasjon og tilførselsarbeidet på egg og fjørfekjøtt. 
Kommentarer:  
  

• Smågrissituasjonen. Kan noen av smågrisprodusentene holde igjen noen av smågrisene, evt 
fore fram en andel av produksjonen? 

•  
 

Sak 5. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fag utvalgene. 
Ole Næss foretok en oppsummering av arbeidet i AU og i fagutvalgene gjennom året 
 
Sak 6.  Orientering fra sentral valgkomite v/Terje Amundsen 
Spørsmål og kommentarer Ødegaard, Rogstadkjærnet, Bergset 
 



• Styreleder har vært i ledende tillitsverv siden 1988, etterlyser konkrete resultater, 
Hærlandoverskridelse kan ikke gå upåaktet hen, se etter nye kandidater for å møte framtida 

• Forundret at valgkomiteen foreslår gjenvalg på seg selv år etter år, ikke rart at det ikke finnes 
nye kandidater til sentrale verv. 

• Råd: Ta aldri gjenvalg til verv i valgkomite. Komiteene har behov for nye tanker  
• Uenig i innleggene fra første talere, støtter komiteens innstilling, ber årsmøteutsendingene 

støtte innstillingen. (applaus) 
 
Sak 7.  Valg 
Det var ved opprop/møtestart 47 stemmeberettigede, det ble under valget avgitt totalt 47 stemmer.  
Valgkomiteens leder Ingeborg Hensrud presenterte valgkomiteens innstilling. Møteleder gjennomførte 
valget. 
 
Det ble gjennomført skriftlig valg på leder og nestleder i Arbeidsutvalget.   
Leder av AU, Hans Amund Braastad ble valgt med 42 s temmer, fem blanke. 
Nestleder av AU ble Terje Hagen, valgt med 43 stemm er, 4 blanke. 
 
Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling 
 
Sak 8 Åpen post 
Følgende hadde ordet: Sæter, Braastad, Bergset, Hålien, Erlien, Myki, Stuedal, Thoresen, Bekkevold, 
Botilsrud 

• Status inntransportavtaler? 
• Kommer virkelig varene våre i butikk framover? Nesten tomt for våre lammelår i butikkene 

denne uka (uka før påske) 
• Revitalisering: Vi er nødt å ha to regionmøter. Dette er den eneste kanalen vi lokale 

tillitsvalgte har for å møtes og trene. Støttes av flere. Foreslåtte Høstmøtet er bedre egnet til å 
være faglige større møter. I år viste både vi og FK film. Vår film var litt hektisk for medlemmer 
som ikke var forberedt, FK var mer oppbyggende og ga medlemmene i møtet nærmest en 
hallelujastemning 

• Hålien takket for tilliten. 
• Mange kjører i Norge den dyreste biltypen for å kjøpe den billigste maten, i Europa brukes 

sykkel til butikk for å kjøpe kvalitetsmat til det den koster 
• Vi må være på hugget for å få ut merkevarene våre, ikke miste posisjoner. Kan vi ikke stille et 

minimum av krav til kjedene om synlighet? 
• Debatt på de enkelte tema som før, minimimum å skille debatten 
• Tror det er håp for oss. De yngre generasjoner har større forståelse for biologi og produksjon 

og er villig til å betaøle for det. De som vokser opp nå er flere hakk bedre enn oss 
• Håndtering av ulike kjeder som presser sluttprisene på tilsvarende produkter? 
• Håper at Nortura utviser klokskap i forhandlingene med transportørene. I konkurrerende 

selskap er det strid mellom transportører selskap/transportører som gjør at produsenter nå 
melder seg inn i Nortura 

Frode Vik orienterte om status i arbeidet med nye avtaler med transportørene.  
Ullevoldsæter besvarte øvrige innspill og kommentarer. 
RU-leder Ole Næss takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i regionen lykke til 
videre. Kristin Bakke Lajord og Ole Simen Baldishol ble takket for sin innsats som Au medlemmer 
 
Nyvalgt leder av RU, Hans Amund Braastad takket for tilliten og takket Ole Næss for innsatsen som 
Norturatillitsvalgt i mange år og AU-leder de siste, og ønsket ham lykke til videre 
 


