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Oppropsliste Regionutvalg Innlandet    
Krets Navn Forfall  Vara 
127 Glåmdalen Hans-Marius Krogsrud     
  Jan Arne Broen     
128. Solør Kåre-Magne Sæther FF   
  Jan R. Botilsrud FF   
  Peter Melsnes FF Hans Robert Morønning 
129. Sør-Østerdal Alf Kristian Granberg     
  Børre Rogstadkjærnet     
130. Østerdalen Karstein Bergset     
  Barbro Cecilie Sorkmo     
131. Tynset, Alvdal, Folldal Erik Stuedal     
  Lise Stensby Mikkelsen FF   
132. Røros, Os, Tolga Even Erlien     
  Harald Enge FF   
133. Hedemarken Haakon Andreas Alm     
  Ingeborg Tønseth     
  Einar Myki     
  Ola Lombnæs     
  Marianne F. Hermansen     
134. Ringsaker Per Ole Røste     
  Asbjørn Feiring     
  Helene Hoff     
  Lena Engebretsgård     
  John-Gunnar Lien     
  Anne Karine Tørud     
  Ole Simen Baldishol     
  Einar Storlien     
135. Sør-Gudbrandsdal Thomas Rindal FF   
  Olav Enger Olsen     
  Elin Hong     
136. Midt-Gudbrandsdal Ola Listad FF Kjersti Skurdal  
  Gunhild W. Sylte FF Ingen vara 
  Olav Røssum FF   
137. Sel, Vågå Lars Ole Anderssen     
  Kristin Knørr     
138. Lesja og Dovre  Bjørn Magnus Tordhol     
  Tommy Enersgård FF   
139. Lom, Skjåk Kjell Aaboen     
  Hallvard Helland     
140. Vestre Slidre, Vagn Stein Rønjus Hålien     
  Jon K. Lerhol     
141. Øystre Slidre, Nord-Aurdal Bjørn Haugen     
  Ola Dahle     
142. Etnedal, Sør-Aurdal Arve Bergsbakken     
  Ole Arne Øyhus     
143. Land Lars Olav Fald     
  Nils Olav Øistad     
144. Gjøvik Nils Gillerhaugen     



  Knut Arne Sveen     
145. Toten Jorunn S. Ballangrud     
  Arild Ødegaard     
146. Hadeland Olav Lie-Nilsen     
  Eldrid Kjernli Skau     
Arbeidsutvalg RU Innlandet       
RU-leder Hans Amund Braastad     

Nestleder og Arbeidsutvalg 
(fjørfekjøtt) Terje Hagen     
Arbeidsutvalg (gris) Arne Elias Østerås     
Arbeidsutvalg (kalkun) Tolle Hoel Slotnæs FF    
Arbeidsutvalg (småfe) Hilde Stokke Odden     
Arbeidsutvalg (egg) Jon Einar Høystad     
Arbeidsutvalg (storfe) Stein Rønjus Hålien     
Øvrige deltakere uten 
stemmerett:       
Leder i regional valgkomite Lars Skjeggestad Kleven     
Medlem regional valgkomite Marianne Lunåsmo FF   
             " Erik Gjermshus     
             " Jan Nordli     
             " Per Marius Frøislie FF   
Årsmøteutsending Else Mona S. Bjørnstad     
Øvrige inviterte:        
Vara til Arbeidsutvalg kalkun Hanne Guåker     
Fagutvalgsmedlem - fjørfekjøtt Halvor Oustad FF    
Sentralt valgkomitemedlem Ole Næss     
Konsernstyremedlem Robert Søndrål     
Konserndirektør Mads Bendixby     
Regionsjef Øst Karin M. Røhne     
Organisasjonsleder Børge Slettebø     
Regionsjef fjørfekjøtt Ola-Bjørn Haugbråten   Jostein Lie 
Medlemssenterleder Arne Frogner     
Tilførselsleder småfe Erling Skurdal     
Rådgiver Fjørfekjøtt Jostein Lie     
 
Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og sakslist e  
Leder i AU, Hans Amund Braastad ønsket velkommen til møtet, og Børge Slettebø foretok opprop. 
 
Sak 2 Orientering fra RU-leder  
Leder i AU, Hans Amund Braastad orienterte om aktivitet i Arbeidsutvalget og noen av de sakene som 
utvalget har arbeidet med siden vårens RU-møte 
 
Sak 3.  Orientering fra regionsjef 
Karin Røhne ga en orientering om tilførselssituasjonen, aktuelle saker i avdelingen samt planer for 
endringer i inntransport for region Øst/Innlandet. Innspill og kommentarer: Børre Rogstadkjærnet, 
Helene Hoff, Einar Myki, Even Erlien, Stein Hålien, Bjørn Magnus Tordhol, Lars S Kleven 

• Kunde, eier, medlemsbegrep, påse at dette brukes riktig 
• Nationen og Fatlands utspill om kjøp av lam, hva er bakgrunnen. 
• Konkurransesituasjon, Røros slakteri. Understøtter vi konkurrenten? Hvordan skal tillitsvalgte 

forholde seg til offensive utspill 
• Tillitsvalgte føler at de ikke har oversikten lokalt over tilførslene/hvem leverer hvor. 
• Er det god økonomi i å transportere småfe lengre enn nærmeste anlegg? 
• Er det reelt innsparingspotensial på "Trøndelagsmodellen" for inntransport? 
• Oppfordring til å bruke transportører og lammeringledere aktivt i å ta pulsen på eiertilfredshet 

Karin Røhne svarte på spørsmål og kommenterte innspill 



 
Sak 4 Økonomi- og driftsorientering, v/konsernstyre medlem Robert Søndrål  
Regnskap ble presentert.  Det ble videre orientert om markedssituasjon og utfordringer innen de ulike 
produksjoner, samt arbeidet i markedsbalanseringsutvalget og MRSA-situasjonen. I tillegg ble det 
redegjort for styrets behandlings av engros-prisfastsettelse på storfe, lam, kylling, kalkun og egg. 
Følgende hadde ordet: Karstein Bergset, Håkon A Alm, Per Ole Røste, Børre Rogstadkjærnet, Ole 
Enger Olsen, Else Mona Staurrust, Olav Lie-Nilsen, Hanne Guåker, Helene Hoff, Stein R. Hålien, 
Bjørn Haugen, Lena Engebretsgård, Hallvard Helland,  
Synspunkt/innspill spørsmål: 

• Hva gjøres på produktutvikling sau/lam. Får vi lam på bordet som hverdagsmat hele året, er 
overskuddssituasjonen løst. 

• Trekkes utbetaling 2017 i tvil 
• Elendig kyllingøkonomi, trekk på 40 øre må avsluttes snarest, vi kan betale omstilling, men 

ikke bygge opp fond. 
• Hva gjør styret for å få kyllingproduksjon på et bedre helsemessig nivå 
• Hvordan går Hærland nå? 
• Vi må få mer fokus på spisekvalitet på svinekjøtt 
• Forbruker forventer å få lam i uke 34, det klarer ikke bønder i fjellbygdene 
• Kan tettere samarbeid med Tine avhjelpe underskudd på storfe 
• Misfornøyd med at ikke Coop har Prior kylling 
• Redd for å miste transportør, ønsker ikke polakker, vær varsom med å endre på dette 

bindeleddet,  
• Et fond på kylling må ikke bli en sovepute for styret for å ikke gjøre tiltak 
• Hvordan klarer Hærland og andre Norturaslakterier effektivitet i forhold til europeiske slakterier 
• Bruk av felleskjøpet metode for bulktransport egner seg ikke til transport av levende dyr, Hold 

dialogen med transportørene 
• Omsetningsavgift er til hjelp for de produksjoner som omfattes av dette, Nortura gjør en god 

jobb for å kompensere dette for kyllingprodusentene gjennom trekk. 
• Er det sikkerhet for påstander om at Nortura kan spare flere millioner på omlegging av 

inntransport? 
• Kjøtt har vært nedprioritert i storfeavl på melkedyr, det er en del å hente på å vektlegge dette 

sterkere i avlsarbeidet 
• Iverksett oppryddingsarbeid med inntransport, men gjør det på en ordentlig måte. 
• BRSV-bekjempelsesprogram storfe 
• Ved å ta tilbake storfe som nisje ser det ut som et misforhold mellom prising etter EUROP og 

virkelig verdi på enkeltslakt. Måten kjøttet blir produsert på har høyere verdi for sluttkunde enn 
teknisk vurdering av slakteskrott 

• Hvis det skal brukes flere sjåfører på hver bil må det bli slutt på at det skal være kø for vasking 
på Rudshøgda, det trengs godkjente vaskeplasser i distriktet. 

• Småfeprodusenter på Innlandet er fornøyd med avviklinga av sesongen i år. 
• Advarer mot å lage prisløypa for lammeslakting i sesong enda brattere, bra som den er 

 
Robert Søndrål, Karin Røhne og Johan Narum svarte på spørsmål og kommenterte innspill 
  
Sak 5 Orientering fra vedtektskomiteen v/Tor Olav B randtzæg 
Tor Olav Brandtzæg orienterte om vedtektskomiteen sammensetning, mandat og arbeid.  
Innspill og kommentarer; Einar Myki, Helene Hoff, Stein R Hålien, Even Erlien, Karstein Bergset, Arild 
Ødegaard, Jon Einar Høystad, Hanne Guåker 

• §17. Hvis endring av denne, bør funksjonstid for regionale valgkomiteer også settes til tre år, 
instruks endres tilvarende (bare en valgperiode) 

• §8. Hvordan kvalitetssikre denne? Stripete medlemmer eller manglende utmelding når start 
leveranse til konkurrent. 

• Forslagene (kapitalinstrumentene) må ses i lys av at vi er eiere av selskapet, dette er en del 
av vår innvirkning på selskapet 

• Viktig med unntaksbestemmelse for dødsbo i forhold til utbetaling av innskudd. 
• Kan benkeforslag i årsmøtet endre utbetaling av innskudd 
• Ber om nærmere avklaring på prioritering av utbetaling av individuell medlemskapital i forhold 

til utbetaling av tilleggsandelsinnskudd (rekkefølge innskuddsår), kanskje grafisk framstilt, 
begrepene kan forvirre lekfolk  



• §6. Betyr dette individuelle avtaler? 
• §9. Nisje og leieslakt er eksempler på avtalt dispensasjon 
• Vil nye vedtekter bety innskjerping av leveringsplikten i praksis? 
• Utfordringer for kylling i forhold til vedtekter er ikke et kyllingproblem, men er relatert til 

avtaleproduksjoner generelt etter som flere produksjoner unntas fra 
markedsreguleringsordningene, kanskje hele vedtektsettet bør gjennomgås/utarbeides på 
nytt. Medlemsbegrepet bør erstattes av eierbegrepet (samvirkeloven regulerer dette) 

• Nortura bør ikke sette produksjoner opp mot hverandre, men det føles som om det er akkurat 
det vi gjør nå. 

Spørsmål og innspill kommentert. 
 
Sak 6. Norturas nye kommunikasjonsstrategi v/Åse Kr inglebotn 
Kjøttbransjen utfordres kraftig både i klima- og helsedebatten. Hvordan møter vi dette for å klare å 
selge kjøtt også i framtida. Åse Kringlebotn presenterte Norturas kommunikasjonsstrategi for 2017-
2019  
 
Sak 7. Framtiden – Hvordan tar vi vare på den? Unge  bønder og rekruttering v/Eli 
Berven 
Eli Berven orienterte om Norturas arbeid med Unge Bønder og medlemsrekruttering. 

 
Sak 8. Norturas forhold til kjedene v/Mats Bendixby  
Er det vits i å bruke penger på å utvikle gode produkter som ingen vil ta inn i hyllene? 
Innspill og kommentarer: Jan Arne Broen, Even Erlien, Hanne Guåker, Per Ole Røste, Ole Arne 
Øyhus, Lena Engebretsgård,  

• Interessant med satsing på alternative butikksamarbeid; FK Biltema, mv 
• Hvor store sprell kan Nortura gjøre mot alternative butikksatsinger før de etablerte reagerer? 
• Kjedetilpassa produkter skaper forskjeller mellom by og land. Med bare en kjede tilstede i 

lokalsamfunnet, blir det ikke mulig å få tak i de produkter Nortura har. 
• Vi kan etterspørre produkter, men med økende antall kjedetilpassa produkt blir dette 

vanskeligere. 
• Er vi for snille i forhandlingene med kjedene? 

Mads Bendixby svarte på spørsmål og kommenterte innspill 
 
Sak 9.  Ny giv i kretsene 
Børge Slettebø orienterte om arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag om å skape ny giv i kretsene 
for å øke medlemstilfredshet og skape økte tilførsler. Det ble innledet til gruppearbeid om disse 
spørsmålene: 
 

A. Vil framlegget om "Ny Giv i kretsane" bidra til auka tilførslar og medlemstilfredsheit? Er det 
andre tiltak som kan gjere dette på ein betre måte?  

B. Korleis betre samhandlinga mellom AU-medlemane og deira ansvarskretsar? 
C. Er du og din krets interessert i å vere pilotområde? Viss ja, ynskjer du at kretsutvalet arbeider 

åleine om dette, eller vil det vere tenleg at de samarbeider med andre kretsar? I så fall kva 
geografisk område bør samarbeide? 

 
Sak 9. Gruppearbeid: Ny giv i kretsene 
Dyreslagsrepresentantene i AU oppsummerte arbeidet i de ulike gruppene og rapporterte fra arbeid i 
fagutvalgene. 
 
Gruppe 1 - Glåmdalen, Solør, Sør-Østerdalen, Hedmarken. Gruppeleder Terje Hagen 

A. Aktivitet er viktig. Rådgiverne må ta det meste arbeidet. Bruk også transportørene. God drift i 
selskapet viktig. Årshjul gjør arbeidet enklere for kretsleder. Ha både fellesmøter og fagmøter 
for spesifikke produksjoner 

B. AU-medlems ansvar å kontakte kretslederne 
C. Pilot: Glåmdalen, Solør og Hedmarken kan tenke seg dette 

 
Gruppe 2 -Østerdalen, Tynset, Alvdal, Folldal, Røros os, Tolga. Gruppeleder Hilde Stokke Odden 



A. Bedre kontakt mellom rådgivere og tillitsvalgte. Mer direkte kontakt mellom rådgivere og 
enkelteiere. Kretstillitsvalgte trenger bedre oversikt over leverandører/medlemmer. Hva har vi 
ressurser til. Årshjul positivt 

B. Må komme klarere fram hvem som har ansvar 
C. Nei takk 

 
Gruppe 3 -Vestre Slidre, Vang, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Land. Stein R Hålien 

A. Bruke rådgiverne aktivt sammen med tillitsvalgte er en god måte. Arrangere 
småmøter/fjøsmøter positivt, (slik driver vi). 

B. Samhandling. Fungerer i dag i området. Har hatt grillarrangement, ønske om at dette gjentas 
som årlig sak. Har invitert lokalpresse til felles presentasjon av ny rådgivere.  

C. Valdres er interessert i å prøve dette kommende år. 
 
Gruppe 4 - Gjøvik, Toten, Hadeland, Ringsaker. Gruppeleder Ingeborg Tønseth: 

A. Andre tiltak? Mer offensive i forhold til eierskifte, tettere kontakt mellom kretstillitsvalgte og 
organisasjonsleder. Mer synlige tillitsvalgte, sosiale tiltak. Ikke glem de Nortura har mista, eller 
de som aldri har vært i Nortura 

B. Betre samhandling AU-medlem og kretsene. Må følges opp av AU. 
C. Pilot. Ja? Ringsaker m nabokretser? 

 
Gruppe 5 - Sør-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Sel, Vågå, Lesja, Dovre. Gruppeleder Einar Myki  

A. Positivt å sette ting i system. Bedre planlegging av aktivitet gir bedre kvalitet (grilling av 
produkter, må kunne vise til hvem som selger produktene. Samarbeid med andre 
organisasjoner om aktivitet. I møteinvitasjon bør det være en «appetittvekker» som forteller 
hva som skjer i møtet og som lokker eierne til å komme (spesielt de som er nye medlemmer) 
og kommende generasjoner 

B. Bør bli tettere kontakt 
C. Kretsene rund Otta, (Dovre, Lesja, Skjåk) kan tenke seg å være pilot 

 
Sak 10. Presentasjon av Norilia og plussprodukter v  /Morten Sollerud  
Morten Sollerud ga en presentasjon av Norturas datterselskap Norilia og plussprodukter, med de 
muligheter og utfordringer som ligger i Det Grønne Skiftet.  
Innspill og kommentarer: Helene Hoff, 

• Høner sendes til destruksjon, samtidig er det en viss etterspørsel, særlig i 
storkjøkkenmarkedet. Klarer vi å dekke opp denne? 

 
Sak 11. Åpen post 

• Behov for administrativ støtte i tillitsvalgtarbeidet. Det trengs tettere samhandling 
administrasjon/tillitsvalgt.  

• Slakting av rugeegghøner foretas til konsum så sant de er av god nok kvalitet. Meny har 
Gullhøne merket Prior.  

• Må bli større fokus på økte tilførsler, bruke mer ressurser på rådgivere til aktivt å kontakte 
potensielle medlemmer.  

Hans Amund Braastad takket for et godt og aktivt møte.  


