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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 127 Glåmdalen  128,Solør 

Dato/tid:  22. februar kl. 18.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem  

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen – Karin Røhne 

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Jan Arne Broen 

Frammøtte medlemme 

Totalt: 
18 

Kvinner 
3: 

Menn: Referent: Trond Alm 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 

 
 

 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Byggebom på kylling i Trøndelag og på Jæren, Vi på østlandet 
/norturaprodusenter får ikke være med på dette! 

• Utnytter vi kapasiteten i husene som leverer til Nortura(kylling) 

• Endringer i driftsopplegg og nye krav (forbud om å klyppe hanen) fører til 
vankeligheter i produksjonen 

• Utvikling av pris for Storfe de siste åra har vært svært dårlig. Nå som det 
er lite storfe burde det gå ann å øke prisen til produsent, (Asgeir 
Svendsen svarte) 

• Kommer ikke til å bli for mye storfekjøtt! Folk gir seg heller med 
produksjonen! 

•  

4 Åpen post/lokale saker 
Viktig at vi blir hørt av styret/ledelsen i saker som angår oss 
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•  

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
 
Som innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 129 Sør-Østerdal 130 Østerdal 131 Tynset,Alvdal og Folldal 

Og 132 Tolga, Os og Røros 

Dato/tid:  22. februar kl. 20.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:    

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Konsernsjef Anne Marit Panengstuen 

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Even Erlien 

Frammøtte medlemmer 

Totalt: 
49 

Kvinner: 
5 

Menn: 
 

Referent: Trond Alm 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hyggelig med framgang 

• Viktig at vi kan være Lokomotivet i denne bransjen 

• Vi må beholde og styrke oss som markedsregulator 

• Selskapet må være gode på å håndtere både eiere og annsatte 
 
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Vi hører mye rart rundt inntrasport,har alle selskapene fått avtaler nå? 

• Gudbrandsdal Slakteri kommer! Hvilke følger for oss? 

• Hvor mye har vi spart på Inntransport i 2020? 

• Er det noen spesielle områder vi har tapt markedsanndeler? 

• Hvor mye tjener vi på EMV i forhol til egne merkevarer? 

• Takk for hjelpa med å skaffe nye tilførsler(Torild Hårdnes) 

4 Åpen post/lokale saker 
Har dere nok kjøtt? 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

Som Innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 133 Hedemarken og Ringsaker 

Dato/tid:  23. februar kl. 18.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:    

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen –  

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Hans Arne Krogsti 

Frammøtte medlemmer 

Totalt: 
77 

Kvinner: Menn: Referent: Trond Alm 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• Styret bør vurdere å gå for forentning av andelskapitalen 

• Hvor mye har tømming av kjøttlagre bidratt til Nortura ressultatet? 

• Nå ser vi hva svenskehandelen virkelig betyr, dette må Nortura bruke for det det er 
hvert! 

•  
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 

Vi kunne produsert mere Norsk kylling 

Hva er behovet for omsetningsavgift når alle lagre er tomme? 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Hvor stort kan Rondane produksjon bli? 

• Mister Nortura transportstøtte for sin transport hvis det blir nytt slakteri i 
Dalen? 

• Regnes med økt inntransportkost ved at vi sentraliserer slakterier? 

• Hvor mye gris vil forsvinne viss vi slutter med gris på Rudshøgda? 

• Vedtektene blir brutt når enkelte velger å kun levere deler av sin 
produksjon til Nortura. Når har selskapet tenkt å følge gjeldende 
vedtekter eller endre dem? 

• Eksemler på at enkelte kun bruker Nødslakteordningen 
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• Selskapsformer i landbruket kan være krevende som nortura eiere. 
Eksempler på¨at kun driftsbygningen har gårds og bruksnr. Hvem skal 
representere ved valg i nortura da?  

• Bekjymring for at matvarekjedene kan bli eiere av gårdsbruk(vertikal 
integrasjon) 

• Fornuftig å se på dette med medlemskapital, burde vært fjernet som 
institutt. 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Hvor blir det av alle innsparte midler etter all nedleggelse av annlegg? 
Det er flere slaktegrisprodusenter på hedemarken som kan tenke seg å levere til nortura nå,vi 
har ikke nok smågris å sørve dem med. Vi trenger mer smågris! 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
 
Som innstillingene 
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  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
 

Krets 135 Sør-Gudbrandsdal og Midt-Gudrandsdal 

Dato/tid:  24. februar kl. 20.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:    

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Olav Enger   Olsen 

Frammøtte medlemmer 

Totalt: 
78 

Kvinner: 
 

Menn: 
 

Referent: Trond Alm 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• AU innlandet har tatt meldt om at kapitalen, Anndelskap og medlemskapital må 
hånteres 

• Flere etterspør dette!! 

• Hvorfor er ikke ressultatet bedre når omsetningen går opp? 

• Bra at det er skapt ressultat,hvordan konkurere dere på Svin/ Storfe? 

• Vanskelig å få tak i stykningsdeler av gris før jul! 

• Har dere diskutert å øke vektene nå når det er lite slakt 

• Hva skjer når grensene åpner? 

• Gudbrandsdal slakteri, hva er strategien 

•  

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Spennende hva det blir til på Otta 

•  

4 Åpen post/lokale saker 
Salg av drektige kviger, fint hvis dette blir dedre med ny livdyrportal!! 
Grønn og rød besetning, blir kostbar transport av dette,virker tiltakene? 
 
Det var mer trøkk rundt dette bådei Tine og Nortura for noen år siden! 
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5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
Som innstillingene! 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 137-139 Vågå og Sel,Dovre-Lesja og sjåk og Lom  

Dato/tid:  25. februar kl. 18.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen 

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Pål Grev 

Frammøtte medlemmer 

Totalt: 
41 

Kvinner: Menn: Referent:Trond Alm  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kom fram synspukter på at anndelskapitalen vihar i selskapet må forentes.flere hsdde 
synspunkter på dette, 

• Investeringene i nytt datasystem,SAP. Bokført til 900 mill. hvor mye vil det koste å drifte 
dette i framtia? 

• Refferat etter kretsmøtene ønskes.  

• Vi venter på utbetaling av anndelskapital og forentning av medlemskapitalen 

• Hvordan går det med våre markedsanndeler nå når det blir snakket om etablering av 
nytt slakteri på Otta. Hvilke planer for økte markedsandeler har dere? 

• Nortura må være mere på offensiven overfor nye og unge produsenter! 

• Kan vi få komme å se på hva som skjer på Otta annlegget? Vi er verdifulle som 
Frammsnakkere for virksomheten vår! 

• Hvor mye har vi spart på å legge ned slaktinga på Otta? 

• Svinekjøttmarkedet, kan det være en tanke å la de som ble kjøpt ut få komme i gang 
igjen? 

• Det Er lov å framsnakke nortura ute i Produsentmiljøet!! 

• Rutiner rundt bruk av Nødslakt er uklare, Når må vi melde behov for nødslakt for å ungå 
økt pris? 

• Livdyromsetniga i nortura må li bedre, i dag er det mye Coboy opplegg! 

• Fins det tall på leveranser fra nord Gudbrandsdal? 

• Ønsker feff med disse talla 
 

 
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 
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3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

•  

•  

4 Åpen post/lokale saker 
Medlemsbutikken er blitt svært bra! 
Lammeringene, leder i ringen får en beskjed om henting av slakt. Dette blir svært ofte 
omgjort til annen tid ! svært frustrerende 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
 
 
Som 
innstilling 
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KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
 

Krets 140-142 Vestre Slidre, Vang, Øystre Slidre og Nord-Aurdal, 
Sør Aurdal og Etnedal 

Dato/tid:  25. februar kl. 20.00 Sted: Teams 

Til stede fra:  

Konsernstyret/RU – leder: Styremedlem Hans Amund Braastad 

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Lisbeth Svendsen – Karin Røhne 

Øvrige fra administrasjonen:  

Ordstyrer: Per Håvar Moe Nevland 

Frammøtte medlemmer  

Totalt: 
39 

Kvinner: 
5 

Menn: 
 

Referent: Trond Alm 
 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• Forentning av andelskapital og medlemskapital er savnet i årsoppgjøret! 

• Har biler med mest kjøring rund annleggene fått bedre betalt på langturer? 

• Har Nortra Fått bedre betingelser? 

• Burde vært mere lukrativt å kjøre fulle lass 

• Er det godt nok å sitt igjen me 900 mill på en omsetning på 25 mrd? 

• Hvor mye tjener vi at SAP er oppe å går? 

• Hva tenker dere om å kun ha ei slakte linje for svin på østlandet, særrlig nå ved for 
eksempel Corona og andre uforutsette episoder? 

• Har nortura fåff noe corona støtte? 

•  
 
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 

 
 

 

•  

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Industristuktur-ikke gjør det samme som på Otta, viktig å informere 
"ærlig" om hvilke planer mann har! 
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Storferinger kan være noe å tenke på! Fungerer i andre områder! 
-økte tillførsler, skal vi starte opp nye produsenter eller kapre leverandører hos 
konkurenter? 
Viktig at nortura kan fremstå som ett stolt selskap, det vil smitt e over på alle! 
 
Vi eiere må bli mer proffe, særlig storfeprodusetene 
 
Er det diskutert at småfeprodusentene får lite av tillegsytelsene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 

• Nye fakturaer på etter dataomlegging er ikke god enok! 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
 
Som innstillingene 
 



 Side 1 av 1 

  

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 143 Land,144 Gjøvik, 145 Toten og 146 Hadeland 

Dato/tid:  24. februar kl. 18.00 Sted: Teams 

Til stede fra: 

Konsernstyret/RU – leder:    

Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Hans Thorn Wittussen – Karin Røhne 

Øvrige fra administrasjonen:   

Ordstyrer: Johannes Stikkbakke 

Frammøtte medlemmer 

Totalt: 
77 

Kvinner 
 

Menn: 
 

Referent: Trond Alm 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• ok 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

• Tanker rundt Dagligvaremeldinga,Hva skjer med handelsavtale med storbritania; mister 
vi mye på Landbruk? 

• Økte transportkostnader på 23 mill. 

• Hvor mye har vi tapt på transport? 

• SAP- ervi fornøyde med dette? 

• Ressultat på slakting ! Hva tjener vi i industrien på de forkjellige dyreslaga? 

• Hvor langt kan tilførslene gå ned før det går ut over evnen til å drive 
markedsregulering? 

• Flott at dere har fått med flere leverandører i Gudbrandsdalen, hvordan går det på 
Toten? 

• Vil gjerne ha et fagmøte på Sau før lamminga! 

• Hvor mange har vi mita rund Otta? 

• Engasjementet rundt Otta gjør at noen velge å komme til Nortura! 

• Hvor mye Gris har vi mistet i hedmark etter omlegging på Rudshøgda? 

• Nortra, går det i pluss nå? 

• Tilleggsytelsen går mest til de kraftfor krevende produksjonene, er vi bekvemme me 
det? 

•  
 
 

Drifts og markedsorientering 

Kommentarer og synspunkter: 

Vi tar tak i Spørsmål om forentning av andelskapital, dette var ikke godt behandlet ! 
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3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

• Synspukter på at lammeringsledre må få bedre betalt, det er mye jobb! 

• Den som har opplastingsplassen bør også honoreres 

• Kretsutvalgene oppfordres til å ha aktivitet overfor medlemmene i kretsen 

• Hva med en oppmerksomhet overfor medlemmene til Påske? 

• Alt for lite kalv til fordeling i distriktet vårt, kunne økt markedsanndelene 
våre ved å fordelt mer kalv i vårt område! 

• Hva gjør nortura for å skaffe mere kalv? 

•  

•  

4 Åpen post/lokale saker 
 
Lammeringsleder er ikke fornøyd med systemet rundt transportplanlegging, her må det ryddes 
opp! 
Nå kommer det SMS på individer som skal hentes-framskritt! 
 
Savner meldinger fra transportplanlegger når vi skal levere lam! 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 

 
Som innstillingene! 
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