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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 

Krets  089 Forsand, Strand og Hjelmeland 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Vaulalid Leirsted 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Carl Peder Eiane 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 58 
 

Kvinner: 
14 

Menn: 44 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
2. Åpen post – lokale saker 
3. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer Carl Peder Eiane ellers ok. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål i forhold til egenkapital, egenkapitals % 
• Hvis styret viste dette? Hvorfor er det ikke tatt grep tidligere? 
• Hvordan kan vi løse dagens håpløse distribusjons system ? 
• Hvem sitt ansvar er det at varer får utgått ligge tid? 
• Hvem tar kostnaden med det? 
• Hvordan stiller Nortura seg om Fatland ikke mottar sommerlam 2018? 
• Hvorfor lykkes Nortura så dårlig med kylling? 
• Opplever resten av Europa samme utfordringer rundt hønsehold (eggprod) 

miljøbur/frittgående? 
• Begynner stordriften å bli en trussel for det norske småskala landbruket? 
• Kan det være slik at "kjedene" tar det meste av våre sparepakker. Har Nortura 

tilstrekkelig dialog med toppene slik at det er en felles forståelse for det norske 
landbruket 

• Hvor skal Nortura ta ut personal ca 300 stk 
• Går det an å reversere noen av avtalene, spesielt i forhold til lagerhold ? 
• Hva kan vi gjøre for å komme tettere på utfordringene med lagerhold? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Aktiviteter krets 2018 

• 26. august Jørpelands Holmen 
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• 2. okt 2018 til Egersund 
• 6. des 2018 Høyland gard 

 
 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilling. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  090 Gjesdal 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Bygdahus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre K   Søyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:35 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 30 Referent: Arvid Søyland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva inngår i tilleggsytelser. Besvart. 
• Prima protein er det Nortura selskap. Nei, Anbjørn Øglend sitt prosjekt på fisk. 
• Egenkapital konto. Ordninga bør avsluttes. Ikke betale ut renter på 

medlemskapitalkonto eller andelsinnskudd. Bør betale ut mindre på slakt for å styrke 
egenkapitalen i selskapet. 

• Styre/ Adm må gjør avtaler med kjedene som gir positivt resultat. 
• Ny distribusjon. Ta varer i retur. Er det rett at Nortura skal ta dette tapet. Må endres på. 
• Ubalanse i råvaremarkedet. Her må det inn tiltak for å redusere tilgang til råvarer. For 

eksempel smågris og småfe. 
• Vi lar oss styre for mye av kjedene? 
• Nortura sitt ansvar for varer som ligger på kjedene sitt grossistlager må endres. 
• Rema 1000 vil de også bygge egne grossistlager.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Få balanse i smågrismarkedet og markedet for svinekjøtt. 
• Tiltak for å få balanse på småfe. 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Synes dette var eit positivt møte – må gjøre tiltak for å få Nortura til å levere resultat 

igjen. 
• KSL. Dette har tatt heilt av. Utrulig mange spørsmål som må besvares. Treng en 

revisjon. Nortura må gjør sitt for å endre denne kursen. 
• "Griseløftet" slik det er framstilt er for omfattende. Positivt, men må bli i en mindre skala 

på krav. Begynn med slaktegris delen. 
• TN70 purka er krevende. Nortura må påvirke Norsvin for å avle for å få et dyremateriale 

som gir roligere dyr.   
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Enstemmig -  som innstillinga. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  091 Klepp – Felles med 92 og 93 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jan Arild Anda – Hans Aanestad jr. 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 90 
 

Kvinner: 
12 

Menn: 78 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Hans Aanestad valgt til ordstyrer. 
• Innkalling og sakliste godkjent 
•  

2 Årsmelding og regnskap – Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Hvorfor venter styret helt til nyttår før en reagerer? Det fremstår som uforståelig dersom 
en ikke har satt inn tiltak tidligere i sommmer/høst. (Ove Aanestad) 

• Med lavt resultat er en ikke i stand til å betale ut individuell medlemskapital. Betyr dette 
at dette ikke blir utbetalt, og er det tapt? Dette var penger som var lovet at det skulle bli 
utbetalt, og dette gjør også flere av våre medlemmer opprørt. (Ingve Skretting) 

• Dersom vi fortsetter med å fortsetter å sette inn individuell egenkapital, går dette ut over 
den reelle egenkapitalen til Nortura. I fjor valgte Nortura å fortsette med denne 
løsningen, selv om flere advarte mot dette. (Ingve Skretting) 

• Egenkapital må vi finne en plass uansett, og alternativet ville vi ha vært at vi hadde fått 
en lavere utbetalingspris fortløpende. Det er det beste at vi fortsetter med ordningen slik 
som den er, med avsetning til individuell medlemskapital når årsresultatet tillater det. 
Det er langt viktigere at vi tar en grundig gjennomgang av adminnistrasjonen på Løren. 
Der har vi for mange direktører med millionlønninger. De er snart fra samme skolekull 
hele gjengen og sitter og verner om hverandre. (Sem Garborg) 

• Er vi i tråd med lånebetingelsene hos bankene? (Olav Røysland) 
• En må ha ryggrad og stå opp mot kjedene, for å sikre god nok inntjening. Avtalene som 

inngås med kjedene må også forplikte kjedene for å unngå at Nortura sitter med hele 
risikoen. (Brigt Åge Høyland) 

• Jeg er sikker på at skuta vil snus på rett kjøl også denne gangen. Vi står med Nortura 
uansett, men er bekymret for markedsandelen videre. (Ole Magnar Undheim) 

 
 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende 
 
 
 
Drifts og markedsorientering – Fremlagt av Johan Narum 
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Kommentarer og synspunkter: 
• I Nationen i dag står det er reguleringslager på storfe er nesten tomt. Nortura skruer 

ned prisen nå i vinter. Hvorfor? Martin Mæland svarte ut. (Haugstad) 
• Vi vil få et problem med ubalanse på smågris, dersom vi ikke snart får en ordning med 

ferre purker. Nortura må være tydelige overfor Norsvin at de ikke må vektlegge høyere 
avdrått. Og vi trenger en magrere gris. (Sem Garborg) 

• Kviamarka. Hva skjer med utbyggingsplanene der? (Olav Røysland) 
• Når blir Nortura friskmeldt? (Aanestad) 
• Hvordan har Nortura tenkt å håndtere kyllingutfordringene? Hvilken posisjon skal 

Nortura ha på kylling i Rogaland? (Olav Røysland) 
• Ull MÅ telle i kvantustillegget, ellers rammer det de små! (Bernt Undheim) 
• Vi må få til en purkereduksjon, smågrisslaktinga er ikke bærekraftig. (Bernt Undheim) 
• Vi må få ut lam i butikkene! (Bernt Undheim) 
• TYR kjører for sterkt på styrking av kvalitetstillegg. Vi må vokte oss at kvalitetstilleggene 

som kun går til kjøttfe blir for store og blir tatt av melkerasene. Vi kan ikke få en rein 
melkeproduksjon og en rein kjøttproduksjon. TYR har veldig gode kontakter inn i 
regjeringskontorene. Vi må vokte oss. (Ingve Skretting) 

• Kombinasjonskua må vernes. Denne er også mer klimavennlig. Nortura må ikke 
favorisere kjøttfe for mye i sine egne leveringsvilkår. (Ole Magnar Undheim) 

• I TINE sin kukontroll fremkommer Nortura sine priser uten tilleggsytelser, mens Fatland 
rapporterer inn sine priser inkl. tilleggsytelser. For bøndene ser derfor 
sammenligningene i kunkontrollen ut som at en får betydelig bedre betalt hos Fatland 
enn hos Nortura. Ber om at fagperson sentralt i Nortura tar tak i dette inn mot TINE. 
(Trygve Selbakk) 

 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Torgeir Erfjord orienterte om status på lokale fabrikker og utvikling slaktevolum, og svarte på 
spørsmål underveis. 
 

• Ein del spørsmål om utvikling i slaktevolum, styrkeforhold mellom Nortura/Fatland 
• Utfordringer med dyrevelferd på gris 
• Utdeling av ROS-analyse 
• Nortura må spille inn til Bondelaget at målprisen på gris må opp. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  092 Time – Felles med 91 og 93 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Livar    Nedrebø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 90 
 

Kvinner: 
12 

Menn: 78 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Hans Aanestad valgt til ordstyrer. 
• Innkalling og sakliste godkjent 
•  

2 Årsmelding og regnskap – Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Hvorfor venter styret helt til nyttår før en reagerer? Det fremstår som uforståelig dersom 
en ikke har satt inn tiltak tidligere i sommmer/høst. (Ove Aanestad) 

• Med lavt resultat er en ikke i stand til å betale ut individuell medlemskapital. Betyr dette 
at dette ikke blir utbetalt, og er det tapt? Dette var penger som var lovet at det skulle bli 
utbetalt, og dette gjør også flere av våre medlemmer opprørt. (Ingve Skretting) 

• Dersom vi fortsetter med å fortsetter å sette inn individuell egenkapital, går dette ut over 
den reelle egenkapitalen til Nortura. I fjor valgte Nortura å fortsette med denne 
løsningen, selv om flere advarte mot dette. (Ingve Skretting) 

• Egenkapital må vi finne en plass uansett, og alternativet ville vi ha vært at vi hadde fått 
en lavere utbetalingspris fortløpende. Det er det beste at vi fortsetter med ordningen slik 
som den er, med avsetning til individuell medlemskapital når årsresultatet tillater det. 
Det er langt viktigere at vi tar en grundig gjennomgang av adminnistrasjonen på Løren. 
Der har vi for mange direktører med millionlønninger. De er snart fra samme skolekull 
hele gjengen og sitter og verner om hverandre. (Sem Garborg) 

• Er vi i tråd med lånebetingelsene hos bankene? (Olav Røysland) 
• En må ha ryggrad og stå opp mot kjedene, for å sikre god nok inntjening. Avtalene som 

inngås med kjedene må også forplikte kjedene for å unngå at Nortura sitter med hele 
risikoen. (Brigt Åge Høyland) 

• Jeg er sikker på at skuta vil snus på rett kjøl også denne gangen. Vi står med Nortura 
uansett, men er bekymret for markedsandelen videre. (Ole Magnar Undheim) 

 
 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende 
 
 
 
Drifts og markedsorientering – Fremlagt av Johan Narum 
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Kommentarer og synspunkter: 
• I Nationen i dag står det er reguleringslager på storfe er nesten tomt. Nortura skruer 

ned prisen nå i vinter. Hvorfor? Martin Mæland svarte ut. (Haugstad) 
• Vi vil få et problem med ubalanse på smågris, dersom vi ikke snart får en ordning med 

ferre purker. Nortura må være tydelige overfor Norsvin at de ikke må vektlegge høyere 
avdrått. Og vi trenger en magrere gris. (Sem Garborg) 

• Kviamarka. Hva skjer med utbyggingsplanene der? (Olav Røysland) 
• Når blir Nortura friskmeldt? (Aanestad) 
• Hvordan har Nortura tenkt å håndtere kyllingutfordringene? Hvilken posisjon skal 

Nortura ha på kylling i Rogaland? (Olav Røysland) 
• Ull MÅ telle i kvantustillegget, ellers rammer det de små! (Bernt Undheim) 
• Vi må få til en purkereduksjon, smågrisslaktinga er ikke bærekraftig. (Bernt Undheim) 
• Vi må få ut lam i butikkene! (Bernt Undheim) 
• TYR kjører for sterkt på styrking av kvalitetstillegg. Vi må vokte oss at kvalitetstilleggene 

som kun går til kjøttfe blir for store og blir tatt av melkerasene. Vi kan ikke få en rein 
melkeproduksjon og en rein kjøttproduksjon. TYR har veldig gode kontakter inn i 
regjeringskontorene. Vi må vokte oss. (Ingve Skretting) 

• Kombinasjonskua må vernes. Denne er også mer klimavennlig. Nortura må ikke 
favorisere kjøttfe for mye i sine egne leveringsvilkår. (Ole Magnar Undheim) 

• I TINE sin kukontroll fremkommer Nortura sine priser uten tilleggsytelser, mens Fatland 
rapporterer inn sine priser inkl. tilleggsytelser. For bøndene ser derfor 
sammenligningene i kunkontrollen ut som at en får betydelig bedre betalt hos Fatland 
enn hos Nortura. Ber om at fagperson sentralt i Nortura tar tak i dette inn mot TINE. 
(Trygve Selbakk) 

 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Torgeir Erfjord orienterte om status på lokale fabrikker og utvikling slaktevolum, og svarte på 
spørsmål underveis. 
 

• Ein del spørsmål om utvikling i slaktevolum, styrkeforhold mellom Nortura/Fatland 
• Utfordringer med dyrevelferd på gris 
• Utdeling av ROS-analyse 
• Nortura må spille inn til Bondelaget at målprisen på gris må opp. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  093 Hå – Felles med 91 og 92 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgnesen 
Ordstyrer: Hans Jr. Aanestad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 90 
 

Kvinner: 
12 

Menn: 78 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Hans Aanestad valgt til ordstyrer. 
• Innkalling og sakliste godkjent 
•  

2 Årsmelding og regnskap – Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Hvorfor venter styret helt til nyttår før en reagerer? Det fremstår som uforståelig dersom 
en ikke har satt inn tiltak tidligere i sommmer/høst. (Ove Aanestad) 

• Med lavt resultat er en ikke i stand til å betale ut individuell medlemskapital. Betyr dette 
at dette ikke blir utbetalt, og er det tapt? Dette var penger som var lovet at det skulle bli 
utbetalt, og dette gjør også flere av våre medlemmer opprørt. (Ingve Skretting) 

• Dersom vi fortsetter med å fortsetter å sette inn individuell egenkapital, går dette ut over 
den reelle egenkapitalen til Nortura. I fjor valgte Nortura å fortsette med denne 
løsningen, selv om flere advarte mot dette. (Ingve Skretting) 

• Egenkapital må vi finne en plass uansett, og alternativet ville vi ha vært at vi hadde fått 
en lavere utbetalingspris fortløpende. Det er det beste at vi fortsetter med ordningen slik 
som den er, med avsetning til individuell medlemskapital når årsresultatet tillater det. 
Det er langt viktigere at vi tar en grundig gjennomgang av adminnistrasjonen på Løren. 
Der har vi for mange direktører med millionlønninger. De er snart fra samme skolekull 
hele gjengen og sitter og verner om hverandre. (Sem Garborg) 

• Er vi i tråd med lånebetingelsene hos bankene? (Olav Røysland) 
• En må ha ryggrad og stå opp mot kjedene, for å sikre god nok inntjening. Avtalene som 

inngås med kjedene må også forplikte kjedene for å unngå at Nortura sitter med hele 
risikoen. (Brigt Åge Høyland) 

• Jeg er sikker på at skuta vil snus på rett kjøl også denne gangen. Vi står med Nortura 
uansett, men er bekymret for markedsandelen videre. (Ole Magnar Undheim) 

 
 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende 
 
 
 
Drifts og markedsorientering – Fremlagt av Johan Narum 
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Kommentarer og synspunkter: 
• I Nationen i dag står det er reguleringslager på storfe er nesten tomt. Nortura skruer 

ned prisen nå i vinter. Hvorfor? Martin Mæland svarte ut. (Haugstad) 
• Vi vil få et problem med ubalanse på smågris, dersom vi ikke snart får en ordning med 

ferre purker. Nortura må være tydelige overfor Norsvin at de ikke må vektlegge høyere 
avdrått. Og vi trenger en magrere gris. (Sem Garborg) 

• Kviamarka. Hva skjer med utbyggingsplanene der? (Olav Røysland) 
• Når blir Nortura friskmeldt? (Aanestad) 
• Hvordan har Nortura tenkt å håndtere kyllingutfordringene? Hvilken posisjon skal 

Nortura ha på kylling i Rogaland? (Olav Røysland) 
• Ull MÅ telle i kvantustillegget, ellers rammer det de små! (Bernt Undheim) 
• Vi må få til en purkereduksjon, smågrisslaktinga er ikke bærekraftig. (Bernt Undheim) 
• Vi må få ut lam i butikkene! (Bernt Undheim) 
• TYR kjører for sterkt på styrking av kvalitetstillegg. Vi må vokte oss at kvalitetstilleggene 

som kun går til kjøttfe blir for store og blir tatt av melkerasene. Vi kan ikke få en rein 
melkeproduksjon og en rein kjøttproduksjon. TYR har veldig gode kontakter inn i 
regjeringskontorene. Vi må vokte oss. (Ingve Skretting) 

• Kombinasjonskua må vernes. Denne er også mer klimavennlig. Nortura må ikke 
favorisere kjøttfe for mye i sine egne leveringsvilkår. (Ole Magnar Undheim) 

• I TINE sin kukontroll fremkommer Nortura sine priser uten tilleggsytelser, mens Fatland 
rapporterer inn sine priser inkl. tilleggsytelser. For bøndene ser derfor 
sammenligningene i kunkontrollen ut som at en får betydelig bedre betalt hos Fatland 
enn hos Nortura. Ber om at fagperson sentralt i Nortura tar tak i dette inn mot TINE. 
(Trygve Selbakk) 

 
Johan Narum svarte i hovedsak ut alle spørsmål fortløpende. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Torgeir Erfjord orienterte om status på lokale fabrikker og utvikling slaktevolum, og svarte på 
spørsmål underveis. 
 

• Ein del spørsmål om utvikling i slaktevolum, styrkeforhold mellom Nortura/Fatland 
• Utfordringer med dyrevelferd på gris 
• Utdeling av ROS-analyse 
• Nortura må spille inn til Bondelaget at målprisen på gris må opp. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt. 
 
I krets 093 Hå er Alf Magne Haarr valgt som ny medlem i valgkomiteen, i tillegg til de to øvrige 
som stod på innstillinga 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  094 Sandnes og Sola 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Løa på Lea – Leaveien 204, Julebygda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torleif Bjella 
Øvrige fra administrasjonen:  Bengt Egil Elve 
Ordstyrer: Gunn Marit Svihus 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 40 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 36 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknader 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknader 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknader 
 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Diskusjner rundt kylling, og miljø. Ønsker økt fokus på miljø og storfe. Grasbasert kjøtt i 

stedet for kraftfôrbasert.  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  095 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy – Fel les 

med 96 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Rune Edland og reidun T. Kristiansen 
Ordstyrer: Anders    Nordbø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:50 
 

Kvinner: 
9 

Menn: 41 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Anders Nordbø valgt til ordstyrer. 

2 Årsmelding og regnskap - Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Bruttomarginen har vert fallende siden 2008. Fatland har bedre margin enn oss og vi 
har høyere kostnadsbase. Vi har en annen kostnadsstruktur pga vår struktur og 
tilstedeværelse i hele landet. Vi klarer ikke følge prisjaget på EMV. Kan vi gjøre noe på 
kvalitet for å øke salgsinntekene og styrke merkvaresalget? Vi har ikke sjans til å vinne 
konkurransen om pris med den kostnadsbasen vi har. 

• Det er ikke bærekraftig over tid å kutte i utbetalingene til bonde for å redde resultatet. 
Dette har skjedd to år på rad nå. Det vil ikke være mange ønder igjen om noen år 
dersom resultatet stadig skal sikres med kutt i produsentpris. Vi må redusere kostnader 
i Nortura og øke inntektene på de varene vi produserer. 

• Dersom det er slik at overskuddet av lam er med på å drar ned resultatet, blir dette 
urettferdig overfor andre dyreslag. Svin har i flere perioder måttet bære sine egne 
markedsutfordringer. 

• Vedr. styrets forslag til disponering av årsresultat. Betyr dette at det ikke blir utbetaling 
av verken renter eller utbetaling fra medlemskapitalkonti i år? 

 
 
Drifts og markedsorientering - Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Rykter sier at det er ansatte hos oss som har begynt å jobbe i ASKO som følge av 
omleggingen av distribusjon. Stemmer dette? 

• Vi finner ikke Gildeprodukter i Coop. Særlig lammeprodukter. 
• Omleggingen til fremskutt lagerlegging har vi visst om lenge, men det fremstår nå som 

om at en ikke har tatt inn over seg konsekvensen av denne store omleggingen. Det 
virker som om vi blir tatt på sengen gang på gang ved omlegginger og større prosjekt. 
Har vi en kompetent og god nok prosjektstyring i organisasjonen når vi ikke evner å 
lykkes med store omlegginger. Ref. Hærlandutbygging, Norfersk og nå senest FLL. 

• Kjedene må selv ta noe av ansvaret for de varene vi produserer for dem. Nortura kan 
ikke sitte med hele risikoen. 
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• Eier Nortura varene inn på lageret til Coop? 
• Med den historikken vi nå har med seg med alvorlige og kostbare «smeller» i flere 

større prosjekter, bør vi stille spørsmål om vi har rett ledelse. 
• Hvilke forpliktelser har kjedene når de bestiller varer? 
• Kjedene ønsker ikke å selge våre varer, og ønsker heller å selge sine EMV-produkter.  
• Bra med stillingsreduksjoner, men en bør være svært forsiktig med å kutte i vilkårene til 

de ansatte vi fortsatt skal ha igjen. (F.eks. betalte pauser). Vi pådrar oss en risiko med 
at vi får økt sykefravær og mister de beste flokene dersom vi ikke tar godt vare på de 
ansatte vi skal ha med oss videre. 

• Bør vi vurdere å bare knytte oss opp i en fullintegrering til Norgesgruppen. Det ser ut 
som vi gradvis går den veien uansett. Ref. grøntsektoren. Det kan nok være et like greit 
å bare inngå et samarbeid med denne kjeden først som sist, og ikke sitte med skjegget i 
postkassen dersom det likevel går den veien og vi ikke er med. 

• Vi bør vokte oss for å få en fullstending vertikal integrering med Norgesgruppen, da er 
vi fullstendig prisgitt deres preferanser og retningsvalg. Dette vil være svært uheldig for 
den norske bonden. Vi må helle prøve å bygge merkevarene våre ennå større og 
sterkere. 

• Vi bør unngå å få samme tilstander som en f.eks. har fått i tomatbransjen, der 
produksjonen nå kun foregår på noen få hender. 

• Eksempelet med omstilling til frittgående høner viser bare hvilken makt som ligger hos 
kjedene allerede. Hvor lenge får vi ekstra betaling for frittgåendeproduksjon? 

• Kjedene kommer til å plukke oss til beinet! 
• Vi er sterke på pålegg og pølser. Fokuset må være at vi styrker merkevarene våre der 

vi kan. Vi må også styrke oss på generiske produkter. Alle varer fra Norfersk bør 
merkes med Gilde og Prior. Utad ser det ut som vi hele veien gir fra oss posisjoner til 
kjedene hele tiden, og kanskje er dette rett for å ikke miste volum? 

• Hvor langt vil utviklingen i EMV gå? Hvor stor markedsandel vil disse oppnå? 
 

 
Johan Narum besvarte spørsmålene fortløpende. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Torgeir Erfjord gikk gjennom utvikling slaktevolum og status på lokale anlegg 
 

• Er det analysert hvorfor vi mister noe volum på firbeinte dyr? 
• Hvorfor får vi først betaingsvarsel og så oppgjørsbrev? 
• Hva vil pelsdyravvilkingen bety for avsetning av «slakteavfall»? 
• Bekymring for overproduksjon på storfe. Vi må unngå å komme i samme situasjon som 

småfe. Ambisjonene om økning må senkes/reguleres. 
• Bra at sykefraværet er lavt på Sandeidanlegget, viktig at vi tar lærdom av hva vi gjør rett 

der. 
• Det burde hverfall vært tilgjengelig lammekjøtt i medlemsbutikken. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  096 Finnøy _ Felles med 95 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Meieriet, Vikevåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:  Rune Edland og Reidun T. Kristiansen 
Ordstyrer: Karl Andre Vignes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:50 
 

Kvinner: 
9 

Menn: 41 Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Anders Nordbø valgt til ordstyrer. 

2 Årsmelding og regnskap - Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Bruttomarginen har vert fallende siden 2008. Fatland har bedre margin enn oss og vi 
har høyere kostnadsbase. Vi har en annen kostnadsstruktur pga vår struktur og 
tilstedeværelse i hele landet. Vi klarer ikke følge prisjaget på EMV. Kan vi gjøre noe på 
kvalitet for å øke salgsinntekene og styrke merkvaresalget? Vi har ikke sjans til å vinne 
konkurransen om pris med den kostnadsbasen vi har. 

• Det er ikke bærekraftig over tid å kutte i utbetalingene til bonde for å redde resultatet. 
Dette har skjedd to år på rad nå. Det vil ikke være mange ønder igjen om noen år 
dersom resultatet stadig skal sikres med kutt i produsentpris. Vi må redusere kostnader 
i Nortura og øke inntektene på de varene vi produserer. 

• Dersom det er slik at overskuddet av lam er med på å drar ned resultatet, blir dette 
urettferdig overfor andre dyreslag. Svin har i flere perioder måttet bære sine egne 
markedsutfordringer. 

• Vedr. styrets forslag til disponering av årsresultat. Betyr dette at det ikke blir utbetaling 
av verken renter eller utbetaling fra medlemskapitalkonti i år? 

 
 
Drifts og markedsorientering - Fremlagt av Johan Narum 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Rykter sier at det er ansatte hos oss som har begynt å jobbe i ASKO som følge av 
omleggingen av distribusjon. Stemmer dette? 

• Vi finner ikke Gildeprodukter i Coop. Særlig lammeprodukter. 
• Omleggingen til fremskutt lagerlegging har vi visst om lenge, men det fremstår nå som 

om at en ikke har tatt inn over seg konsekvensen av denne store omleggingen. Det 
virker som om vi blir tatt på sengen gang på gang ved omlegginger og større prosjekt. 
Har vi en kompetent og god nok prosjektstyring i organisasjonen når vi ikke evner å 
lykkes med store omlegginger. Ref. Hærlandutbygging, Norfersk og nå senest FLL. 

• Kjedene må selv ta noe av ansvaret for de varene vi produserer for dem. Nortura kan 
ikke sitte med hele risikoen. 

• Eier Nortura varene inn på lageret til Coop? 
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• Med den historikken vi nå har med seg med alvorlige og kostbare «smeller» i flere 
større prosjekter, bør vi stille spørsmål om vi har rett ledelse. 

• Hvilke forpliktelser har kjedene når de bestiller varer? 
• Kjedene ønsker ikke å selge våre varer, og ønsker heller å selge sine EMV-produkter.  
• Bra med stillingsreduksjoner, men en bør være svært forsiktig med å kutte i vilkårene til 

de ansatte vi fortsatt skal ha igjen. (F.eks. betalte pauser). Vi pådrar oss en risiko med 
at vi får økt sykefravær og mister de beste flokene dersom vi ikke tar godt vare på de 
ansatte vi skal ha med oss videre. 

• Bør vi vurdere å bare knytte oss opp i en fullintegrering til Norgesgruppen. Det ser ut 
som vi gradvis går den veien uansett. Ref. grøntsektoren. Det kan nok være et like greit 
å bare inngå et samarbeid med denne kjeden først som sist, og ikke sitte med skjegget i 
postkassen dersom det likevel går den veien og vi ikke er med. 

• Vi bør vokte oss for å få en fullstending vertikal integrering med Norgesgruppen, da er 
vi fullstendig prisgitt deres preferanser og retningsvalg. Dette vil være svært uheldig for 
den norske bonden. Vi må helle prøve å bygge merkevarene våre ennå større og 
sterkere. 

• Vi bør unngå å få samme tilstander som en f.eks. har fått i tomatbransjen, der 
produksjonen nå kun foregår på noen få hender. 

• Eksempelet med omstilling til frittgående høner viser bare hvilken makt som ligger hos 
kjedene allerede. Hvor lenge får vi ekstra betaling for frittgåendeproduksjon? 

• Kjedene kommer til å plukke oss til beinet! 
• Vi er sterke på pålegg og pølser. Fokuset må være at vi styrker merkevarene våre der 

vi kan. Vi må også styrke oss på generiske produkter. Alle varer fra Norfersk bør 
merkes med Gilde og Prior. Utad ser det ut som vi hele veien gir fra oss posisjoner til 
kjedene hele tiden, og kanskje er dette rett for å ikke miste volum? 

• Hvor langt vil utviklingen i EMV gå? Hvor stor markedsandel vil disse oppnå? 
 

 
Johan Narum besvarte spørsmålene fortløpende. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Torgeir Erfjord gikk gjennom utvikling slaktevolum og status på lokale anlegg 
 

• Er det analysert hvorfor vi mister noe volum på firbeinte dyr? 
• Hvorfor får vi først betaingsvarsel og så oppgjørsbrev? 
• Hva vil pelsdyravvilkingen bety for avsetning av «slakteavfall»? 
• Bekymring for overproduksjon på storfe. Vi må unngå å komme i samme situasjon som 

småfe. Ambisjonene om økning må senkes/reguleres. 
• Bra at sykefraværet er lavt på Sandeidanlegget, viktig at vi tar lærdom av hva vi gjør rett 

der. 
• Det burde hverfall vært tilgjengelig lammekjøtt i medlemsbutikken. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling vedtatt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  097 Bjerkreim 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus, Vikeså 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Håvard Nevland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 42 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 41 Referent: Arvid Søyland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Andelsinnskudd er det tapt. Nei blir utbetalt når en slutter/seier opp medlemskapet. 
Etter årsmøtet året etter. 

• Innskudd på medlemskapitalkonto innsett i 2011 blir utbetalt første året selskapet 
leverer økonomisk resultat som gir rom for utbetaling. 

• Når en gjennom året ser at resultatet kan bli dårligere enn budsjett, blir ikke tillitsvalgte 
orientert fortløpende? 

• Kjedene veit hvordan de vil ha det og stiller krav. Nortura må også kunne stille krav til 
kjedene. 

• Nortura må ha gjort dårelege avtaler i forhold til distribusjon når de må ta økonomisk tap 
ved svinn på grossistlager 

• Er det oppstartsproblemer som gjør at distribusjonen ikke fungerer betre. Er det tatt tak i 
og vil rette seg. Har Nortura kontroll på kostnadene nå? 

• Viktig at Gilde/Prior produkter er i butikkhyllene når forbruker handler. 
• Butikkene skyller på Nortura når dei er tomme for Gilde/Prior produkter. 
• Nortura bør sponse retur av sau til leverandører. 
• Uttale fra krets 119. Bjerkreim krets slutter seg til denne. 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Ullinnsamling. Det bør være 2 containere i Bjerkreim. Dei må være tette fordi en 

opplever nå at noen containere er lekk og ulla blir bløt. 
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• Lammeringer: pga. smittebeskyttelse bør en hente hjå kvar enkelt leverandør. 
Lammeringsleder tar ansvar for innmeldinga for ringen. Godtar stoppsats, men vil ha 
lammering fordeler. 

• Tyr vil ha kvalitetstillegget for storfe sett til klasse R. Dette må ikke Nortura godta. 
• Nedskjæring av administrative stillinger må ikke går ut over «utekorpset» og 

medlemskontakten. 
• Ønsker fagmøte på storfe og småfe: Kva tid skal dyra slaktes, kvalitet og 

slaktetidspunkt. 
• Nortura må få i gang netthandel av kjøttvarer. Dette er viktig i framtida for å øke salg av 

Gilde/Prior produkter 
• Overproduksjon småfe: Betre pris i juni/grillsesongen for å få inn slakteklare lam. 
• Sau og vær er feil priset. Dette kjøttet har en høyere verdi og må vise igjen i prisen på 

slakt. 
• Åpne opp medlemsbutikkene for å få større sal av Gilde/Prior produkter. 
• Nortura sine eiere må etterspør Gilde/Prior produkter i butikk. Forbrukermakt er 

effektivt. 
 

   
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Enstemmig – som innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  098 Eigersund, Lund og Sokndal 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:  Ove Drange og Bjørn Kåre Grude 
Ordstyrer: Kari J. Melhus 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
52 

Kvinner: 
6 

Menn: 47 Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Kari valgt som møteleder 
• Ingen innvendinger på innkalling 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Vil det bli satt av renter til medlemskapital 2017 ? 
• Det blir en vond sirkel om ikke selskapet klare å generere nok til avsetninger 
• Hvor lav var egenkapital% ved forrige nedtur? 
• Kan det være tilfelle at Nortura må kjøpe varene tilbake om dei ikke blir solgt? 
• Stille krav til kjedene at det skal være tilgjengelige Gilde varer!!!! 
• Nortura må bli mer kyniske, stille krav i forhold til samarbeid 
• Vi som eiere har ikke vært harde nok i forhold til hvem vi velger inn som ledere eller 

hvem som er ansatt.  
• Utrulig at «bjellene» ikke har ringt før ? 
•  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kretsmøtet for 98 støtter oppfordringen fra krets 119 

 
Ros til innmeldingskontor 
Manglende tilbakemelding fra livdyravdeling på innm eldte avlsdyr/foringsdyr 
 
VED REDUSERING AV MANNSKAP BØR IKKJE DET GÅ UTOVER DET SOM HAR MED 
RÅDGIVING OG TILFØRSELARBEID 

 
 
 



 Side 2 av 2 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Som innstilling fra komite 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  100 Sirdal 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Kommunestyresalen, Tonstad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Johan Narum 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Stian Espedal 
Øvrige fra administrasjonen:  Birgitta Tjørhom 
Ordstyrer: Gunn Siri Ousdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:16 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 11 Referent: Birgitta Tjørhom 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gunn Siri Ousdal ordstyrer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvorfor får ikke butikkene varene når varene finnes? 
• Bra at de har begynt å bremse på storfe – Nortura ga litt for mye gass på småfe i 

2013/14. 
 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det det samme om en leverer til Prima eller Nortura?  
• Kan det være et Norturagode å gi retur på sau tilbake til bonden? Det kan være med å 

redusere overskuddet på sau. 
• Fraktkostnader på retur. Kan det reduseres? Dyrt å ta retur av slakt. 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Bra med rådgivning i Nortura. Det er en del av det en får betalt for i Nortura. 
• Nortura bør delta på Sirdalsdagene! Kan vi få til noe der? 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling): Som innstilt 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  101 Kvinesdal og Flekkefjord 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Hotell Maritim, Flekkefjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Åge Gyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 22 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Livdyr salg – kritikk til at livdyr avdeling gir gode forhåpninger om salg av livdyr, deretter 

ingen tilbakemelding. Bøndene kan vente lenge før de får beskjed om at dyra ikke er 
mulig å selge til liv. Spørsmål om hvorfor det er slik, spesielt når det er kjent at det er 
overskudd av livdyr på markedet. 
Spørsmål om livdyreformidlere er på andre oppdrag, som gårdsbesøk og kåring- og 
derfor ikke har tid til livdyrformidling og kontakt med kundene. 

• Skryt til sjåførene for god service. 
• Det bel presentert forslag om at konsernledelse ønsket støtte for å om nødvendig si opp  

avtale om fremskutt lagerlegging, dersom denne ikke gir økonomi for Nortura. 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  102 Farsund og Lyngdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Vestheim, Lista Fly og NP 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Audun    Stålesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:31 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 29 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Bønder føler at de er på B-laget og Prima er A -laget eter oppkjøpet. 
• Spørsmål om hvorfor Prima slakt kan ha 10 kr høyere pris enn Nortura, når Nortura eier 

Prima. 
• Meninger om at Prima slakt må slås sammen med Nortura 
• Ønsker ikke at Nortura slakt skal kjøres på Prima sin slaktebil. 
• Bøndenen finner for lite Gildevarer i butikk. 
• Nisjeslakt gris, det er ønskelig å få hodet med i returen. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

• Valgnevnd reagerte på at ikke leder av valgnevnd skulle lede valget. 
• Valget ble ledet av sette ordstyrer, siden Audun Stålesen var involvert i valget. 

Ved valg av formann kom det benkeforslag på gjenvalg av Audun Stålesen. 
Det ble skriftlig valg, og Audun fikk 17 mot Arne 12 stemmer. Audun ble valgt etter 
bekeforslaget. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  103 Mandal og Marnardal 
Dato/tid:  1. mars kl. 19.30 Sted: Høgtun, Øyslebø 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner:
5 

Menn: 25 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Diskusjoner rundt Angus avtale. 
• Det ble gitt informasjon om Marna slaktering, uker for slakt og hvordan ringen virker. 
 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  104 Audnedalen 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Vigmostad Bedehus, Vigmostad 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Børge    Helliesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner:
4 

Menn: 20 Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen merknad 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen merknad 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Det ble presentert forslag om at konsernledelse ønsket støtte for å om nødvendig si opp  

avtale om fremskutt lagerlegging, dersom dennee ikke gir økonomi for Nortura. 
Kretsen svarte at de har tillit til at konserledelsen gjør det beste. Medlemmene i kretsen 
har ikke nødvendig innsikt til å kunne avgjøre hva som vil være klok håndteringsmåte. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Det ble skriftlig valg av kretsleder – 17 stemmer for, 1 blank. 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus, Finsland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Åge Andre Brømnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inger Liv Thoresen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:24 
 

Kvinner:
4 

Menn: 20 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Møteleder godkjent, innkalling og sakliste godkjent. 
• Ønske om at når det er to som driver, at innkalling kan sendes til begge. (Kunne 

registrere 2 e-postadresser under medlemskapet) 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lagerføring hos grossist, er det sant at Nortura sitter med ansvaret om varene blir/blir 
ikke solgt? 

• Intensjon om dataflyt, står dette i avtalen?  
• Er skuffa over at noen sitter og leker med pengene våre – intensjonen var at vi skal få 

ned matsvinnet, dette har aldri vært så stort!  Noen gjør en dårlig jobb for oss! Dette går 
så dårlig, noen må ta ansvar! Noen må ta ansvaret, styreleder eller konsernsjef. 

• For noen år siden, så ble det sagt at det ikke kom på tale å gi mer makt til kjedene!  Og 
så skjer dette. 

• I alle andre selskap om årsmøter hadde fått et slik resultat, så vet vi hvordan dette ville 
gå. 

• Ref. Hærland – dette har også kostet penger.   
• I alle år har vi hørt om kjedenes press, har samvirke noe fremtid? Hva er løsninga? 
• Kutt i toppen – dette er positivt! 
• Hva med felles distribusjon med Tine? 
• Vi trenger å tenke veldig annerledes – hvorfor kan ikke Nortura starte nettbutikk?  For 

profilering av Gilde-merket?  
• Vi må ta tilbake makta. 
• SAP – det var en del av tiltaket som skal gjøre selskapet lønnsomt – og så sier du at 

dette er jokeren? 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er Food-Traktor godt norsk? 
• Hva må vi gjøre med overskuddet når vi ikke kan eksportere? (Vi må ete det) 
• Joker-butikken hjemme – standard at de bare har begrenset antall tilgjengelig av 

produkter 
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• Butikk som bestiller varer – bestiller alltid dobbelt av det som vedkommende skal ha, for 
å få nok i butikk.  Trenger å ta tilbake grossistleddet. 

• Må konkurrentene våre også ta kostnadene på distribusjonen og svinn? 
• Kortreist og lokal mat – men dette er en dyr utfordring for selskapet. Dette må den 

enkelte bonde betale selv. 
• Spørsmål om det betyr noe for meg om grisen blir slakta på Forus eller i Tønsberg. 
• Finne rett veg for slaktet og finne måter å få inn slakt i rett til for markedet. 
• Vi må ikke nekte å sende dyr til andre slakteri, det må være slakteriet som bestemmer. 
• Hvorfor får jeg flere umerkede gris i Tønsberg og ingen på Forus når jeg leverer gris? 
• Er det kommet nye satser på bøter fra Mattilsynet fra nyttår? 

 
Vedtak: om distribusjon tilslutning i kretsen: Enstemmig tilslutning til vedtaket i krets 119 – med 
tillegg: Trenger å gå mot Tine for distribusjonsløsning om en ikke får til endring mot kjeder. 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Slaktekurs – SMS bør gå til unge bønder 
• Agder Angus – dette må tas opp. Lokal rådgiver bør ikke bruke tid på Prima, hele 

systemet er feil – mangler klare retningslinjer generelt  når det gjelder Prima. Dette bør 
ikke Nortura ha noe med å gjøre. 

• Agder Angus har vært diskutert i ressursgruppe storfe, dette er kun 75 slakt i år.  Det 
blir mye styr for så få dyr. 

• Feil å bruke Nortura-merket for Angus avtale på Seljord. 
• Trenger å stå opp både mot kjedene og på andre områder og ikke dilte etter alle steder. 
• Alf Vinjerui fortalte historie om melkebruk i Sverige vedr. bortfall av mottaksplikt. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Ihht innstilling. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  106 Åseral og Hægebostad 
Dato/tid:  27. februar kl. 19.30 Sted: Eikerapen Gjestegård, Fossdal, Åseral 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Helge    Verdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:27 
 

Kvinner:
4 

Menn:23 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkallingen er en skam. Albert Hommen, (formann i valgkomiten i denne kretsen). 

Hægebostad – Åseral fikk Innkalling med feil valg krets til Kretsmøte. I innkallingen lå 
innstillingen til Krets 101(Kvinesdal og Flekkefjord). Nabo kommunene. Dette er for 
dårlig.  

• Godkjent med bemerking.  
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• Avtalen om ny grossistdistribusjon for dårlig – kommer til å bli store tap.  
• Full enighet om at dette er for dårlig.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 
•   

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Forskjellene på leveringsvilkåra mellom Nortura og Prima på sommerlam må det bli 

slutt på. Lammene er like og blir kjørt inn på samme bil til samme tid. En pris forskjell til 
bonden på 20 kr. pr. kg. Dette går ikke ann.   

• Retur ordningen er vi ikke fornøyd med. Betaler alt for mye i frakt til Eiken og Åseral. 
• Forskjell mellom retur ordningen i Prima og Nortura til samme området. Burde bli like 

når dyra er slakta på samme sted og kjørt ut til samme sted.  
  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  107 Setesdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hildur Brøvig 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Terje    Birkeland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:28 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 26 Referent: Hildur Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Med en reduksjon på 20 %  i administrative stillinger, blir det i denne sammenheng 
vurdert om det kan gjøres endringer i lønnsnivået til de som sitter i styret 

• Medlemskapital- Hva skjer om det blir dårlig i 2018, blir det da ingen utbetaling i 2019 
•  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvorfor så ikke Nortura utfordringene med Grossistene før nå?? 
• Hvorfor kommer ikke varene ut i butikk? Feks Flere butikker hadde ikke Fenalår til jul 

Tilleggs bestilling av varer rundt jul, er umulig å få sier kjedene 
• Kjedene burde ta risikoen med å ta ut egenprodusert vare 
• Utfordringer med utgått liggetid og mye svingninger i produksjon. Nortura må virkelig 

jobbe spesielt mot plan og salg. Dette arbeidet i hele verdikjeden må forsterkes å skape 
forbedret resultat 

• Salgs avdelingen hos Nortura må virkelig forbedres 
• Støtter uttale fra Nortura krets 119 
• Ha fokus på å produsere tradisjonell Norsk mat, merke navnet Gilde må brukes.  
• Har Nortura fokus på eksport? 

 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Fokus på smitte 
• Avlivnings kurs 
• Flere fagmøter bør legges til Evje 
• Nortura må videre ha fokus på å øke salget av Sau og Lam 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringer 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  108 Grimstad, Lillesand og Birkenes – Felles m 109 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hildur Brøvig 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
18 

Kvinner:
3 

Menn: 15 Referent: Hildur Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er innvesteringen i NOVA prosjektet innenfor rammene, er det kontroll rundt 
kostnadene, kan vi forvente en sprekk rundt denne investeringen.  

• Er styre til enhver tid informert om økonomien i NOVA prosjektet, vil en sprekk i 
rammen bli oppdaget i tide.   

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Har Nortura sin avtale mot kjedene vært for dårlig?  
• Hvorfor så vi ikke utfordringene med grossistdistribusjon, rundt overgangen til pakking i 

papp tidligere 
• Har kjedene så stor makt at de bare kan komme å kreve pakking i papp uten noen 

forvarsel, blir det riktig at Nortura skal ta dette tapet ? 
• Nortura må ikke gå  
• Nortura har litt lite tro på seg selv, i forhold til konkurrentene? Vi må få sterkere vare 

trykk i butikkene 
• Nortura må få frem merkevare Gilde i butikk. Hvorfor kan det ikke stå Nortura tydelig på 

alle produktene vi produserer inkl. kjedenes egne merkevarer 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Bønder som ikke leverer til Nortura bør tas tak i. Områder hvor vi ikke har 

markedsandeler må prioriteres, viktig med ansatte ute på bygda 
• Kretsutvalget har gitt utrykk for viktigheten med å ha ansatte på bygda ut mot 

produsentene. Denne jobben er VIKTIG her kan det ikke reduseres 
• Agder trenger flere ansatte til å gjøre jobben ut mot produsentene 
• Har den nye telledatoen negativ innvirkning for slakteriene 
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• Er det ikke god butikk å selge helt slakt til industrien 
• Markedsandeler må jobbes for, Nortura er en sikke samarbeids partner for bonden. 

Oppgjøret kommer på tiden, alltid garantier på at vi får levert dyr til slakt 
• Hvor gode er Nortura sine avtaler mot de innleide firmaene som har dyretransport, 

betaler Nortura transport selskapene for gått? Er avtalene gode å nøye gjennom gått? 
• Vi må ikke prioritere store produsenter fremfor små. Alle må være like viktige 
• Hva kan produsentene bidra med for å bedre økonomi i selskapet.? 
• Arild Viken ønsker mer deltagelse fra medlemmene. Kom med tilbakemeldinger rundt 

hva som skjer i området, nye medlemmer, produsenter som ikke er fornøyde, nye 
produsenter vi kan få til Nortura. Trenger mer tilbakemelding fra medlemmene  

• Krets 108 og 109 ønsker å arrangere en familie dag på Holt Jordbruksskole, etter skole 
start. Omvisning på skolen, grilling og sosialt samvær. Arrangeres kun av Nortura  

• Kretsmøte for krets 108 og 109 bør legges til Holt neste år 
• Ønsker fagmøter på storfe, små grupper. Kan vi få til erfarings grupper 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringer 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2018 
Krets  109 Aust i Agder – Felles med 108 
Dato/tid:  28. februar kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Jon Lilleslett 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hildur Brøvig 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Alf Eivind Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 18 
 

Kvinner: 
3 

Menn:15 Referent: Hildur Brøvig 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Orientering om drifta  og markedssituasjonen – hva er Norturas største utfordringer nå 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er innvesteringen i NOVA prosjektet innenfor rammene, er det kontroll rundt 
kostnadene, kan vi forvente en sprekk rundt denne investeringen.  

• Er styre til enhver tid informert om økonomien i NOVA prosjektet, vil en sprekk i 
rammen bli oppdaget i tide.   

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Har Nortura sin avtale mot kjedene vært for dårlig?  
• Hvorfor så vi ikke utfordringene med grossistdistribusjon, rundt overgangen til pakking i 

papp tidligere 
• Har kjedene så stor makt at de bare kan komme å kreve pakking i papp uten noen 

forvarsel, blir det riktig at Nortura skal ta dette tapet ? 
• Nortura må ikke gå  
• Nortura har litt lite tro på seg selv, i forhold til konkurrentene? Vi må få sterkere vare 

trykk i butikkene 
• Nortura må få frem merkevare Gilde i butikk. Hvorfor kan det ikke stå Nortura tydelig på 

alle produktene vi produserer inkl. kjedenes egne merkevarer 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Bønder som ikke leverer til Nortura bør tas tak i. Områder hvor vi ikke har 

markedsandeler må prioriteres, viktig med ansatte ute på bygda 
• Kretsutvalget har gitt utrykk for viktigheten med å ha ansatte på bygda ut mot 

produsentene. Denne jobben er VIKTIG her kan det ikke reduseres 
• Agder trenger flere ansatte til å gjøre jobben ut mot produsentene 
• Har den nye telledatoen negativ innvirkning for slakteriene 
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• Er det ikke god butikk å selge helt slakt til industrien 
• Markedsandeler må jobbes for, Nortura er en sikke samarbeids partner for bonden. 

Oppgjøret kommer på tiden, alltid garantier på at vi får levert dyr til slakt 
• Hvor gode er Nortura sine avtaler mot de innleide firmaene som har dyretransport, 

betaler Nortura transport selskapene for gått? Er avtalene gode å nøye gjennom gått? 
• Vi må ikke prioritere store produsenter fremfor små. Alle må være like viktige 
• Hva kan produsentene bidra med for å bedre økonomi i selskapet.? 
• Arild Viken ønsker mer deltagelse fra medlemmene. Kom med tilbakemeldinger rundt 

hva som skjer i området, nye medlemmer, produsenter som ikke er fornøyde, nye 
produsenter vi kan få til Nortura. Trenger mer tilbakemelding fra medlemmene  

• Krets 108 og 109 ønsker å arrangere en familie dag på Holt Jordbruksskole, etter skole 
start. Omvisning på skolen, grilling og sosialt samvær. Arrangeres kun av Nortura  

• Kretsmøte for krets 108 og 109 bør legges til Holt neste år 
• Ønsker fagmøter på storfe, små grupper. Kan vi få til erfarings grupper 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringer 
 
 

 


