
 
 

P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG  Agro 

Møtested: Bølgen og Moi Utsikten Hotell, Kvinesdal 
 Dato/tid:  31.oktober 2018 kl. 10.00 Protokoll: 02/18  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Anne Lise Kindingstad, Siv Meling, Martin Mæland, Kirsten 

Kverneland (vara for Sigurd Høyland), Jon Leif Eikaas 
Regionutvalget Ola Sunde, Frank Tunheim, Sigurd Orre, Per E. Hårr, Åse Marie Høyland (vara for 

Lenita Salte), Hilde Gunn Aksnes, Kurt Herredsvela, Terje Stokka, Jone Lende, 
Asgaut Søyland, Bent Ove Byberg, Elin Aamodt, Bernt Palle Nærland, Magnus 
Grødem, Anders Nordbø, Stian Sørensen, Thore Håland, Per Inge Egeland, Arnfinn 
Laugaland, Tone Våge Melberg, Karl Andre Vignes, Lisa M. Breiland, Håvard 
Nevland, Einar Refstie, Morten Vassbø, Kari J. Melhus, Tom Arild Mydland, 
Regine Heskestad, Inghild Håverstad, Arne Tjørhom (vara for Arnt Åge Skreå), Ole 
Helle, Audun Stålesen, Øyvind Vågsvoll, Sjur Lauvdal, Tor-Arne Frivold, Børge 
Helliesen, Ole Rune Røinesdal (vara for Roy Espen Foss), Inger Liv Thoresen, Svein 
Otto Hærås (vara for Magne Th. Bakke), Olav A. Handeland, Knut Erik Paulsen, 
Arild Viken, Frode Borø Svaland, Kristian Foss (vara for Alf Eivind Myren) 

Valgkomité Ivar Opsal, Birger Reve, Gunn Svihus,  
Andre Sigmund Rangen, Bente Gro Slettebø, Gunnar Bjørndal,  
 

Forfall Ronny Kavli, Frank Bjerg Sigvaldsen, Bernt Stangeland, Sigurd Orre, Frank 
Tunheim, Sven Martin Håland, Vegard Voll, Iren Vestersjø Hidle, Arnt Åge Skreå, 
Roy Espen Foss, Inger Lise Rettedal, Knut E. Olimstad, Sigurd Høyland, Lenita 
Salte, Helge Verdal, Herdis Ravndal, Åge Gyland, Magne Th. Bakken, Alf Eivind 
Myren, Kirsten Helen Myren, Terje Birkeland, Åge Andre Brømnes, Inger Lise Aa. 
Rettedal. 

Konsernstyret Bente Roer 
Administrasjonen Ingvill Jørgensen, Einar Risnes, Reidun T. Kristiansen, Birgitta Tjørhom (hospitant) 
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
 
RU-leder ønsket velkommen til møtet, snakka om hvor viktige de tillitsvalgte er; de 
viktigeste; viste til å utøvelse eier-rollen og organisasjonskartet.  Påvirkning er 
viktig, og fullt mulig.  Litt om kritikk og negativ itet i media, og fokus på hvordan 
næringen virker, det er samvirkeorganisasjonene som må utføre det som blir avtalt i 
Jordbruksoppgjøret. Her får vi veldig nye oppmerksomhet. 
 
Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste 
 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder:   
Inger Liv R. Thoresen og Håvard Nevland 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 
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2 Åpen post 
Kari Melhus - om kjøre- og hviletid for sjåfører med nødslakt, er dette pålagt? 
Jone Lende - Konkursen på Jæren.  Er Prima ei nisje i Nortura? 
Arild Viken - Ti tusen tonn kjøtt på lager – kan vi ikke eksportere dette kjøttet? 
Ønsker ikke Nortura å eksportere dette, som det blir hevdet? 
Gunnar Bjørndal – rødt kjøtt blir fremstilt negativ t i media – bør vi prøve å gå imot 
dette? Trenger å få ut det positive på denne saken.  Finnes en strategi for å motvirke 
dette? Må få rette tall på utslipp. Størrelse på bilen på kjøre- og kviletid, spiller den 
inn? 
Ola Sunde – Hegnar med blikk på landbruket – flyturen til New York gjorde at han 
kunne ha spist 500 biffer for samme utslipp – trenger å få sette dette i perspektiv? 
 
Bente Roer fra konsernstyret og Einar Risnes svarte ut spørsmålene under de senere 
sakene. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

3 Gjennomgang av resultat 2. tertial, status forbedringsprogram, orientering fra drift 
og medie-bildet sommer og høst 2018 
Bente Roer la frem saken. 
Kirsten Kverneland, Kristian Foss, Lisa Kirsten Kverneland, Kari Melhus, Per Inge 
Egeland hadde ordet 

• Sanering av produkter, er dette en risiko for det totale salget? Rått kjøtt opp 
mot distribusjon og sentrallager, rett varevei? 

• Om vi hadde like mye merkevaresalg til Coop som tidligere, så hadde vi økt 
merkevare salget totalt? 

• Import og samtidig økning av omsetningsavgiften er en vanskelig sak å 
forklare ute. 

• Myndighetene har pålagt oss noe vi får kjeft for, bør ikke myndighetene gå 
ut og forklare? 

• Trenger å fortelle Nationen hva som er sannhet ! 
• Skal vi rette oss etter vedtak i gamle Prior? 
• Bør finne den rette infoen på medlemssidene når f. eks. Nationen skriver sine 

artikler 
• Kom med innspill om dere har noe vedrørende Nationen, har blitt invitert til 

møte med Nationen. (Kirsten K) 
•  

Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

4 Kort orientering fra valgkomiteene – regional og sentral 
Bente Gro Slettebø med oppfordring å spille inn kandidater til verv fra sentral 
valgkomite – Gunn Svihus med det samme fra regional valgkomite.  Også de lokale 
valgkomiteene bør få innspill, de starter nå i disse dager arbeidet. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

5 Prima 
Einar Risnes orienterte om saka og prosessen som konsernstyret ønsket. 
Skal ha en prosess med 3 tillitsvalgte i kretser for saker som kommer opp underveis 
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fremover. Kommunikasjon i forkant for å rydde bort uklarheter og usannheter. 
Må nå se på synergier og muligheter i det totale selskapet – også opp mot Prima 
Slakt A.S, og rydde opp på det som ikke er godt på alle felt. 
Trenger bedre kommunikasjon med alle tillitsvalgte, og mitt motto er at det ikke er 
likegyldig om en leverer til Nortura eller Prima. Det er veldig klart! 
Viktig å kunne levere på Angus avtalen for storfeprodusentene. 

• Tettere samarbeid, er lønna av Nortura men snakker varmt om Prima, skal 
vi ta utgiftene her? Vanskelig å forstå.  Kan vi ikke kalle Prima Slakt også 
Nortura? 

• Spørsmål om andelskapital i Nortura og er dette i Prima Slakt A.S også?  (PS 
er et aksjeselskap) 

• Vanskelig å forklare dette til en bonde. Vanskelig med Prima-navnet alle 
steder. 

• Er oppsigelse av avtalen rett, 13 år på oss og 5 år på Prima Jæren? Hvorfor? 
• Hvis Prima Jæren vil gå til Fatland etter 5 år, hva gjør vi da? 
• Angus – når vi skaffer dyra til Prima; da må vi få betalt for dette. 
• Må få inn Angus slik at vi kan få til salget.  Vil ha Nortura-avtale som går til 

Nortura, som da kan selges til Prima Jæren. 
 

Einar orienterte om konkursen for bonde som leverer til Prima Slakt A.S., som også 
var ansatt i Prima Slakt A.S. 
 
Bente orienterte om konsernstyret sitt syn i denne saken. 
 

• Driftskreditten når du går over til Prima. Følger denne med? 
• Å være kredittinstitusjon – er det nødvendig at Nortura skal holde på med 

dette? 
• Tillater vi for mye som i denne saken? Godt at dette blir gått inn i og avklart. 
• Innspill om faste holdninger på denne saken, men hvor mange andre lik 

finnes i lasten? 
• Ros til Einar – om å ha tatt skikkelig tak i dette. 
• Må huske på dette når det gjelder kjøp av livdyr – veldig få banker vil ha 

pant i dyr når du f. eks. skal starte opp. Viktig at Nortura har ordninger. 
• Noen folk som har opplevd konkurser, vi må tenke på folkene opp i dette! 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

6 Medlem – inntransport – gruppearbeid 
Einar innledet 
 
Svar fra gruppene: 
 
Hva skal vi ikke drive med: 
 
Sekretær for faglag 
Kåring 
Lokale arr. (mer styrt av tillitsvalgte) 
Uten KSL, øremerkebestilling, feil innmelding – trekk bonden for merarbeid og 
ekstraarbeid 
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Livdyrhandel direkte mellom kjøper og selger 
Øremerkebestillinger 
Lage filmsnutter på nett i stedet for fysiske møter i f. eks. lamme-ringer 
Bruke mindre tid på krevende enkeltprodusenter 
Max en ansatt pr. møte 
Bygge-rådgiving 
Betal-tjenester i stedet for gratis (noen tjenester) 
Større kretser 
Endre manuelt til automatikk (elektronisk) 
Styre inntransporten bedre uten tomkjøring. 
Registrering av livdyr – dette må bonden gjøre selv  
------------ 
Hva må videreføres: 
 
Nybruker/Unge bønder-oppfølging og oppfølging andre produsenter (Være først hos 
nybruker) 
Møter med fag – gjerne felles 
Slaktekurs 
Gode folk på innmelding, og nødslakt- og hasteslaktordninger 
Være tilgjengelige i kriser og sykdomsutbrudd 
Større bruk av digitale hjelpemiddel 
Medlemspleie 
Rådgiving, men kanskje co-ordinert med andre organisasjoner og veterinær – 
betalingstjeneste for topp-rådgiving 
AU og kretsutvalgene møtes planmessig  
Effektivisert livdyrformidling 
Må ha flinke folk som kan reise ut til bonden når det trengs – også når det gjelder 
medmenneskelige utfordringer 
 
Hva kan tillitsvalgte hjelpe til med? 
 
Møteleder 
Grilling/fjøsåpninger/messer 
Info om generasjonsskifter  
Fremsnakke Nortura og bonden 
Hjelpe til med møter/samlinger 
Representere Nortura ute 
Fange opp ting som høres på bygda 
Brukes mer på rådføring på saker 
 
Hva trenger du som tillitsvalgt for å gjøre en bedre jobb? 
 
Mandat fra Nortura – føle at vi har noen i ryggen. 
Informasjon, kunnskap og åpenhet 
Få vite alt som skjer i kretsen 
Tettere kontakt inn mot tilførsel – aksept her  
 
Svarene vil bli behandlet for videre oppfølging fra AU og administrasjon. 
Einar fikk også spørsmål om hva som skjer på inntransporten og eventuelle 
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endringer der. 
 
Det ble også oppfordret fra salen om å tenke seg om før en ga slipp på kåring av 
storfe, konkurrent står klar til å overta. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

7 Kort info fra fagutvalg. 
 
Martin Mæland på storfe: 
Har fått Einar som ny administrativ ansvarlig i fagutvalget. Tørken har gjort 
arbeidet "spennende", og med stor innsats fra Nortura på dette.  Har ikke helt 
oversikten på hvorfor vi har fått 16000 dyr mer enn i fjor inn til slakt i sommer, 
men tror at halvparten skyldes omlegging av prisløype med stimulering til å levere 
dyr i første halvår, og den andre halvparten skyldes tørken.  Har hatt prisendring 
og økning på den øverste delen av klassifiseringsskalaen, dette gjør også at en tar ut 
høyere engrospris på salg til industrien. (får mer dekning av total pris til bonden). 
Prognosen – har vi nok storfe nå? Eller hva tid når vi i taket?  Har også arbeidet 
med Norsk Kjøttfe og Angus – betingelser og priser. 
 
Jon Leif Eikaas om grisen: 
Har hatt fokus på overproduksjonen og mulige virkemidler for å kunne få den 
under kontroll, har også diskutert at ansatte skal reduseres med 20% og 
utfordringer som da vil komme, lager på 6180 tonn nå, jobbet med velferdsgrisen, 
og dyrevelferd. Tenker et trekk på smågrisen på kr. 10 for å bygge utkjøpsfond.  
Det er da utkjøp kun for Nortura produsenter.  Trenger utkjøp av fødebinger i 
perioder, da behovet i markedet svinger. 
Oppfølging av produsenter som har utfordringer har også vært tema. 
Griseløftet – trenger flere produsenter fra vårt område, her dominerer Øst.  
Opplegget har blitt til for å selge mer svinekjøtt. 
 
Anne Lise om egg: 
Negativ mediedekning på egg – spesielt på hva Nortura gjør og ikke gjør opp mot 
sine handelspartnere.  Og det blir diskutert om hva Nortura skal tilby industrien det 
de vil ha, eller om de importerer dette.  Viktig at produsentene skjønner hva som 
kan skje.  Vi må følge trendene om vi skal kunne levere. Salget har økt på mange 
områder, også på industrien på Revetal. 
Førtidsslakting på 750 tonn for at det er svingninger i markedet.  Har en gruppe fra 
hele bransjen som ser på dyrevelferd. 
 
Siv om småfe: 
Er helt ny i fagutvalget, og ba om innspill til viktige saker for å ta videre.  
Informerte om markedssituasjonen, krevende med oppstart/implementering av SAP 
på Malvik midt i sesongen.  Tomt lager av lam ved oppstarten av sesongen, og ser på 
om en kan få til å eksportere sauen.  Viste til Frikassé av sau som kjedene ikke ville 
ha, den finnes nå i medlemsbutikkene, så løp og kjøp, og gå i butikken og fortell om 
hvor god den var og at dette er noe en bør finne i den vanlige butikken. 
Sau og pelsdyr, eksport og import av sau har vært tema.  Skal ha første fysiske 
møtet i fagutvalget neste uke, da er det ferske lam året rundt som står på agendaen. 
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• Hverdagslam – skal dette finnes i alle kjedene? 
• SAP – dette rammer alle, bør ikke innføres midt i sesongen. 

Det ble ikke rapportert fra kylling, da Sigurd Høyland måtte melde avbud i siste 
liten. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

8 Kort oppsummering fra høring i kretsutvalg. 
 
Ingvill orienterte om svar på høringen, for dårlig med svar fra 9 kretser av 20.  Er det feil 
tidspunkt for høring i dette området?  Burde høringer vært tatt i valgmøtet til våren? 
Ba om innspill på dette! 
 
Oppsummering, se vedlegg. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 

9 Godkjenning av aktivitetsplan 
Noen datoer er uklare, oppdatert plan vil ligge ved. 
 
Vedtak: Aktivitetsplan vedtatt 
 

10 Åpen post 
Per Inge Egeland – ville vært med på Griseløftet, men har ikke hørt noe fra fag gris. 
Børge Helliesen – Einar gjør en god ryddejobb! 
Arild Viken -  Ønsker AU mer inn mot kretsutvalgene. 
 
 

 Evaluering av møtet 
Per Inge Egeland - trenger kanskje litt mer tid på det sosiale – to dagers møte må 
komme tilbake.  Spesielt for de som er nye tillitsvalgte. 
Børge Helliesen – helt greit med en-dags møte. 
Arild Viken – Godt møte, Willy er en god møteleder og Einar er god 
 
Samleevaluering av møtet: Intenst – men godt møte! 
 
Møtet slutt kl. 18.10! 
 

   Inger Liv R. Thoresen (s)                Håvard Nevland (s)                      Willy Finnbakk (s) 


