
 

 
 
 

 

Referater fra kretsmøtene i Innlandet 2022 
 

127  Glåmdalen (Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, 
Kongsvinger) 
128  Solør  (Åsnes, Våler, Grue) 
129  Sør-Østerdal  (Trysil, Åmot, Elverum) 
130  Østerdalen  (Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal) 
131  Tynset, Alvdal og Folldal 
132  Tolga, Os og Røros 
133  Hedemarken   (Løten, Stange, Hamar) 
134  Ringsaker 
135  Sør-Gudbrandsdal (Lillehammer, Gausdal, Øyer) 
136  Midt-Gudbrandsdal  (Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron) 
137  Vågå og Sel 
138  Dovre og Lesja 
139  Skjåk og Lom 
140  Vestre Slidre og Vang 
141  Nord-Aurdal og Øystre Slidre 
142  Sør-Aurdal og Etnedal 
143  Land  (Søndre Land, Nordre Land) 
144  Gjøvik 
145  Toten  (Østre Toten, Vestre Toten) 
146  Hadeland   (Gran, Lunner, Jevnaker) 
 
Referat fra teamsmøte årsmelding og regnskap i 
Innlandet  
 
 
 
 

Hold markør over ønsket krets og trykk CTRL og Enter. Da kommer du rett til 
riktig krets  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 127 Glåmdalen og 128 Solør  
  
Dato/tid: 28.feb.2022 Sted: Bøndenes Hus Brandval 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Iver Isum 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Hans Thon Wittusen  
Øvrige fra adm.:  Synnøve H. Kjeserud Jostein Lie og Marlene Bergerud  
Ordstyrer: Erlend Røhnebæk 
Referent: Synnøve Kjeserud 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 21 Kvinner: 3 Menn: 18 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Kommentar: Litt vanskelig å manøvrere seg for frem å finne dokumentene. Ønsker alt samlet. 
SMS i forkant med påminnelse er positivt.  
 
Godkjent.  
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Fjørfe: 
Strategi for hanekyllinger fremover -ble svart ut.  
Kapasitetsutnyttelse, marked forsyning og saktevoksende kylling (Rustic Gold) – ble svart ut. 
Syns Nortura har gjort for lite for å forsvare ROSS-kyllingen, hvorfor? – ble svart ut. 
 
Småfe:  
Lam i butikkene utenfor fårikål-sesong – ble svart ut 
 
Storfe: 
Syns rådgiverne kan ringe rundt til produsentene. Syns det har vært for dårlig 
oppfølging.  
Nortura burde sette inn ekstra ressurser for å etablere et nettverk mellom 
storfeprodusentene (både melk og kjøtt). Det er lite «samhold»/møter i regionen blant 
bøndene. Rådgiver Synnøve Kjeserud presenterte seg, og området hun har ansvaret for.  
 
DVP – Hvem skal sende faktura? Veterinær? Forklarte at det er en samlet næring som står bak 
dette, det er ikke en enkelt aktør. Uenighet om dette er nyttig eller positivt i samlingen. Innspill 
på at dette er at Nortura burde vurdere rutiner rundt fakturering av dette DVP besøke. 
 



 

 
 
 

Hvilken dyrlege kan utføre dette? – ble svart ut. 
Innmelding, transportplanlegging og skyving: Syns det er uforutsigbart at det kan skyves i flere 
uker. Går det ikke an å adoptere noe av innmelding til de andre dyreslagene? Syns ikke det 
som er i dag fungerer noe særlig. – Ble svart ut. Telledato spiller også en rolle her (som vi vil ha 
bort). 
Kvige situasjonen – Hva gjør vi med det? Det er vanskelig å bli kvitt. Det er et overskudd i 
markedet nå, men etter kvigeavtalen kom så har det blitt lettere.  
 
Innmelding livdyr – Vil ha en tilbakemelding på dyrene når de er meldt inn. Ikke alltid man 
hører noe om de etter de er meldt inn til salg.  
 
Kraftfôrkrevende vs. grasproduserte storfe – Hvorfor går vi i «mot» det at vi premierer 
kraftfôrkrevende produksjoner? Angusavtalen ble nevnt, det må være en varestrøm å levere på. 
Delvis svart ut.  
Ammeku og økonomi – Hvordan bedre den? Det er svart ut hva det har vært arbeid med f.eks 
tollvern m.m. Er prisen satt opp med over 10,- de siste to årene? 
 
Drift: 
Gilde vs. EMV – Krevende situasjon med kjedene, men vi har fått inn gildeprodukter i noen av 
butikkene igjen, pga etterspørsel. Svart ut.  
 
Inntransport – Sjåfør Håkon Vangerud er ikke fornøyd med NOTRA. Lovnader blir ikke 
holdt og det er lite effektiv kjøring. Det må gjøres noe med. Det må tas et møte med 
sjåfør. 
 
Produsent mener det er lite effektiv transport – han hadde en innmelding i vinter og det 
ble hentet i 3 omganger.  
Dyrebilsjåfør er viktig og må prioriteres – det er bindeleddet mellom produsent og 
Nortura i veldig stor grad. 
 
Veldig positivt at det går ann å ta opp saker man er enig/uenig i – det er fordelen med 
samvirket! 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

  

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Endringer i krets 127 – Ramtjernåsen går ut og Egil Mangnes går inn som 4. vara. 
 
Godkjent. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 129 Sør-Østerdal  
  
Dato/tid: 03.mars 2022 Sted: Nortura Elverum  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ole Tala  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Marianne Myki  
Øvrige fra adm.:  Ola-Bjørn Haugbråten  
Ordstyrer: Mikael Løken 
Referent: Ola-Bjørn Haugbråten 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 9  Kvinner: 2 Menn: 7 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Mikael Løken (nestleder i kretsen), ble valgt som ordstyrer, innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 

Kommentarer og synspunkter: 
- Mange produsenter har for lave inntekter for å kunne opprettholde drifta, særlig kanskje 

storfe. Hvor langt må vi for å skape forståelse for økt pris, går det så langt så forbruker ikke 
finner produktene i butikk? 

- Det er for stor avstand mellom hva bonden mottar over avregning og pris i butikk! Svart ut 
- Har tatt tilbake slakt og skjært ned og solgt selv. Sitter igjen med det dobbelte enn hva som 

utbetales over avregning. 
- Blir vist til Teamsmøte med administrasjonen der konserndirektør ikke vil fortelle åpent om 

hvilke salgspriser vi har på produkter ut til våre kunder, og hva det blir bedt om i forhandlinger 
med kjedene. Både forsvart og svart ut 

- Innspill på at fabrikksjef på Elverum har fått endret stilling, og lavere stillingsgrad som fadrikk 
sjef på Elverum (50%), og har fått kontorsted på Rudshøgda. Er dette et signal om at Elverum 
skal fases ut? Svart ut og meddeles fabrikksjef så stillingsendring med også ansvar for plan 
og tilførsel også blir informert til produsenter. 

- Hvordan kan ikke Nortura starte egne utsalg? Svart ut  
- Medlemsundersøkelsen – innspill 

- Det blir forklart at Nortura jobber hver dag for produsentene.. Hva jobbes det med? De 
gangene det blir gjort forespørsler om dette, så blir det tilbakemeldt at det er konfidensielt..  

- Mer synlighet 
- 57 kr per kg for en okse. I butikken koster kjøttet 2-4x dette. Gjør Nortura en god nok jobb? 
- Nortura må ta ut mer i markedet, hvor blir pengene av?  
- Hva spiller Nortura inn på til Jordbruksoppgjøret? Styrerep svarte ut hovedpunktene  

- Ordstyrers siste replikk – «nettoen vår er for lav!» 
 
 
 



 

 
 
 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 

Kommentarer og synspunkter: 
- Rugeegg – forskjellsbehandling. Iflg Kåre Kleiva reiste han i forrige års årsmøte spørsmål til 

konsernsjef knyttet til forskjellsbehandling som han ikke har fått svar på. Dette knyttet til 
rugeeggsprodusent med større konsesjon som har full utnyttelse av prod.kap i perioder der 
andre rugeeggsprodusenter må redusere. Kleiva refererte til behandling av forhold i 
Kontrollkomiteen, som også hadde påpekt skjevhet. Må følges opp. 

- Kåre Kleiva hevdet å ha tapt 300.000 kr grunnet forskyvning av innsett, og at dette aldri vil 
kunne bli kompensert for gjennom Saldomodellen som er innført for å likebehandle 
produksjoner fremfor å kompensere økonomisk. Svart ut med at dette må tas opp i annet og 
mer egnet møte (referents påtegning – dette hører hjemme i møte med NOR)  

- Dyrehelse i fokus. Hvorfor kan ikke Nortura være tydelig på at dette bidrar til premiering og økt 
pris, men at dette heller medfører straff for de som får påpekninger og mangler. Svart ut 

- Kjøper en del fôringskalv. Hvorfor må denne handelen meldes inn og ut? Dyrene er jo 
allerede svart ut. Marianne Myki følger opp og svarer ut. 

- Stemmer det at vi skal importere rugeegg? Svart ut 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Da valgkomiteen i kretsen ikke har levert komplett innstilling av representanter til valg i 
kretsmøte 3.mars, har leder i krets (Tone Maria Økseter) utarbeidet forslag på representanter 
og sammensetning av krets 129. 
Kretsmøte gjorde følgende valg v/akklamasjon, i tråd med kretsleders forslag. 
Kretsutvalg: 
 Tone Maria Økseter (gjenvalg og gjenvalgt som leder for krets), først valgt i krets i 2018 
 Tormod Enok Skramstad (nyvalgt i krets og valgt som nestleder) 
 Stephan Bakke (gjenvalg i krets, først valgt i krets i 2020) 
 Frode Øverby og Gunn Ona Rønes er ikke på valg før 2023 
Medlemmer og varamedlemmer Regionutvalg: 
 Representanter; Tone Maria Økseter og Tormod Enok Skramstad 
 Vara; Gunn Ona Rønes (1.vara) og Line Neby (2.vara) 
Valgkomité; 
 Mikael Løken (nyvalgt og valg som leder) 
 Kristian Kilde Øvergård og Harald Kornstad er ikke på valg i valgkomiteen før 2023, men 

ingen av disse har vært aktive i valgkomite, og kretsutvalget foreslår å sette ny valgkomite, 
noe kretsmøte støttet. Etter innspill i kretsmøte ble Svein Erik Lilleeng, Sørskogbygda, valgt 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 130 Østerdal  
  
Dato/tid: 02.mars 2022 Sted: Øiseth Hotel Rendalen  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ole Tala  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven  
Øvrige fra adm.:  Eli Berven   
Ordstyrer: Hågen Bentzen 
Referent: Eli Berven  
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 9 Kvinner:1 Menn:  
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Kretsleder ble ordstyrer Hågen Bentzen 
-innkalling og sakliste ble godkjent  
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
* Årsmelding bør kunne fås i papirversjon og må vær klar til kretsmøtene. 
* Ønsker seg «hittil i år» tilbake på avregninger  
* Bør ikke landbrukssamvirkene gå sammen om å lage et felles datasystem/ datasupport  
* Vi må jobbe opp mot bondelaget for å bevare grensene (konsesjonsgrenser ol.)  
* Nortura har gjort mye bra i det siste som markedsregulering, men savner mere åpne møter for 
eksempel etter styremøter- Mer inforett til eieren fra konsernledelsen og styret – veldig positivt 
det åpne møte med Anne Marit  
- Dagsmøter er positivt – vil gjerne ha det til neste år. 
- Ser dere noen stor forskjell på inntjening på norsk eller utenlands kjøtt i butikkene. Ole svarte 
det ut. 
- For lite Gilde i butikkene. Tjener butikkjede mer på sine egne merkevarer enn Gilde varer? 
Ole svarte ut.  
Har den lokale kretsen noen penger til aktiviteter – Kretsleder svarer ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
*Hvordan går det med Notra regnskapet- Ble svart ut – Ingen regnskap er ferdige  
*viktig å beholde de gode sjåførene våre som har lokal kjennskapet- viktig kontaktpunkt mot 
Nortura 
* Har ikke helt trua på Nortra – tror Nortura gjemmer seg bak to budsjett på transporten 
* synes transporten virker veldig bra med samarbeid mellom sjåførene. 
* viktig at vi har folk som kan behandle dyr og snakker norsk.  
* må ha forutsigbarhet for sjåførene  
 
Hvordan er overskuddet på Malvik? – Ble svart ut at det er ikke regnskap slik for enkelt anlegg, 
alle blir sett over et i styret når man skal vurdere anleggene. 
Hvor kan man kjøpe hundematen som lages på Otta? 
 
Synes vi gjør en god jobb og stolt Nortura eier  
Veldig flott med tur til Rudshøgda  
Kunne ønske litt mer lettfattelig info etter styremøte. Litt for mye og for komplisert lesing - 
Overskrifter og det har vi lyst å lese – enklere lesning  
Fortsatt brev fra Trine – veldig bra – Tydelige overskrifter på temaer 
Bruker Bondebladet og leser info  
 
Ønsker at vi samarbeider med Tine og FK om felles møter  

- Angusavtale info – ekstra i fjøset – lære av hverandre  
- Samles på et roligere tidspunkt – sommeren. 
- Busstur til Rudshøgda høsten.  

 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Erik Arne Øverli innstilles som ny i kretsutvalget for 2 år og nestleder i kretsutvalget for 1 år, 
samt representant for RU. De andre valga ble som innstillingen   



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 131 Tynset, Alvdal og Folldal 
  
Dato/tid: 01.mars 2022 Sted: Frich`s Hotel og Spiseri Alvdal   
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ole Tala  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven  
Øvrige fra adm.:  Kjersti Norin   
Ordstyrer: Torgeir Dalen 
Referent: Kjersti Norin 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 24 Kvinner: 4 Menn: 20 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Ingen innvendinger 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 

 Utjevning av inntektsforskjeller mellom produksjoner 
 Profilering i matvarebutikk, Gildevarene er for lite synlig 
 Bedre nybrukeroppfølging, viktig å ta vare på de nye 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Heder til lokale transportører 

 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilligen gikk inn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

  
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 132 Tolga, Os og Røros  
  
Dato/tid: 28.feb 2022 Sted: Trollkroa, Os 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ole Tala  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven  
Øvrige fra adm.:  Kjersti Norin   
Ordstyrer: Aina Eggen 
Referent: Kjersti Norin 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 20 Kvinner:3 Menn: 17 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ingen innvendinger 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- Få resultater av omorganiseringa på transportsida, må få reelle tall på bordet 
- Spesiell ros til Trond Dokken og de andre nødslakterene, de er kjempeflinke! 
- Savner hardere trykk inn i faglagene på høyere tollvern, men ros til Nortura for den 

jobben som er gjort til nå.  
- Kan Nortura påvirke noe i fht utfordringene med veterinærdekningen i landet? 
- Stolte bønder: overhengende problem – ikke stolt av økonomien, da er det vanskelig å 

selge det til de yngre.  Virkemiddel – vise fram hva samvirket er og betyr. Samvirket er 
de som tar et tak, se på økningen av GPE nå. 

- Stolte bønder: Bli flinkere til å vise frem faktiske produksjonskostnader for å vise hva 
det koster å produsere kvalitetsmat 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 

- Må kunne betale med kontanter i Medlemsbutikken, Olav Nylend må få tilbakemelding 
siden han ikke fikk betale med kontanter når kortterminalen ikke fungerte 

- Hvor mange dager skal det gå før returslakt kan hentes på utleveringssted? 
- «hittil i år» må tilbake på avregning 

 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstilling gikk inn  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 133 Hedemarken  
  
Dato/tid: 01.mars 2022 Sted: Herredsvang, Romedal 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Trine H Vaag  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Marianne Myki  
Øvrige fra adm.:  Tone Beate Hansen og Synnøve H. Kjeserud  
Ordstyrer: Magnus Petersen 
Referent: Synnøve Kjeserud 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 37 Kvinner:10 Menn: 27 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent. 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Nortura fikk ros og klapp for kampen og gjennomføringen av prisøkning med omsetningsrådet 
på nyåret    
 
Industriutviklingsplan: 
Kommentar på at vi bør være bedre på kommunikasjon rundt dette. Har vært mye blest 
rundt denne planen og nedlegging av slakterier. Vi bør formidle bedre. 
Etter kalkylen på å redusere produkter – den har vi ikke fått, bør etterspørre den.  
Hvor mange nyheter har vi i året som vi skal reklamere for? Har vi en plan på det? – Ble svart 
ut. 
 
Dyrevelferd – Syns Nortura bør bruke Animalia og Mattilsynet til å formidle og forsvare 
dyrevelferden i Norge. Det burde Nortura presse MT til å gjøre.  
 
Dyrevelferd fjørfe – ROSS kyllingen har blitt mye bedre de siste årene, samt 
oppstallingsforhold. Dette kommer liksom ikke fram i debatten. Vi må formidle 
forbedringene i dyrevelferdsarbeidet.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Innspill til nye «min side» – Ønsker å kunne legge inn noen parametere selv, f.eks få opp 
prisløype osv, for å vurdere slaktetidspunkt på egne dyr. Vil gjerne også få opp en beregning på 
egne dyr i fht slakt (lignende klara). 
 
Livdyr – Tar for lang tid å få oppgjør for livdyrsalg. Skal ta maks 12 (?) dager, men tar ofte 
lengere tid enn det og det bør bedres.  
Det kan også være vanskelig å få tak i de på tlf.  
 
OSID – Det er dårlig kvalitet på øremerkene. Det må gjøres noe med! De tjener på 
erstatningsmerkene og det er ikke troverdig at de vil gjøre noe med det. Det er forslag om 
å kunne bruke bare elektronisk merke uten flagg. Det kan kobles opp mot kukontrollen. 
 
Kommentar: Syns det blir jobbet veldig godt i Nortura. Kommunikasjonen har blitt bedre 
og den har blitt ærlig. Medlemssenteret har blitt veldig bra.    
 
Nødslakt: Bra ordning! Dyktige folk og proft arbeid.  
Utfordring – dyr som har skavanker/ikke akutte skader (betennelser osv.) som gjør at de 
egentlig ikke er nødslakt, men de er ikke transportdyktige. Regelverket setter produsentene og 
veterinærene i skvis her. Er alternativet avlivning? Kan vi sjekke ut mulighetene rundt dette? 
Endre regelverket slik at dette er nødslakt? Kan vi slakte dette hjemme (planlagt 
hjemmeslakting)? Dyr som dette bør være en egen kategori.  
 
Negativt – Produsenter som bruker nødslaktordningen til Nortura, men leverer alt annet til 
konkurrent. Her bør det endres! F.eks. at de må betale full pris, eller at du må levere en viss 
kvote dyr for å kunne bruke ordningen.  
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Godkjent.  
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 134 Ringsaker   
  
Dato/tid: 02.mars 2022 Sted: Tingvang Moelv 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Bjørn Magnus Tordhol 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Anne Marit Panengsstuen  
Øvrige fra adm.:  Lars Magnar Lund, Marianne Myki 
Ordstyrer: Lene Engebretsgård 
Referent: Lars Magnar T. Lund 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 67 Kvinner:8 Menn: 59 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ok. 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Utvikling på medlemsundersøkelsen 
Markedsandeler 
Markedsføring av norsk kjøtt kunne vært bedre 
Transport av griser til Tønsberg. Er det regnet på og er sjåfører tenk på? 
Kylling utgifter til drift. For dårlige kalkyler fra Nortura og hvordan kan Nortura oppfordre til å 
bygge flere hus når situasjonen er som den er nå? 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Kommentarer og synspunkter: 
Bondeoppgjøret 21 hadde innlegg fra Hans Jørgen Boye. 
 
Rune Aas (kyllingprodusent) hadde innlegg med tall fra produksjon og satte stort spørsmål rundt 
Nortura sine Kalkyler i forhold til drift. 
 
Det var en del spørsmål som hadde kommet inn på forhånd som ble besvart under møte. 
 
Aktuelle saker og spørsmål som bør belyses:  



 

 
 
 

-generelt fra kretsen så er det viktig med oppdateringer på status og fremdrift etter 
dataangrepet, og ikke minst planene for fremtidig anleggsstruktur – status og videre planer og 
tiltak 
-gir Tønsberg tilsiktet gevinst på bunnlinja! 
-det er litt «murring» omkring transport innenfor kyllingproduksjon, og ikke minst hvordan 
denne prosessen har blitt håndtert– dette kjenner jeg lite til detaljene omkring, men det 
handler om terminering av transportkontrakter som nå er hos Notra slik jeg har hørt – men 
dette vet dere mer om og kan oppklare rundt! 
-status for anlegget på Rudshøgda og transport tur/retur Tønsberg er viktig å få oppdatering på 
tenker jeg. 
-hvordan er status i Gudbrandsdalen – tilfall/frafall av produsenter til Nortura i dette området, 
og hva vet vi om planer for nytt slakteri i Otta nå? 
-begrunnelse for å kjøpe seg inn i Steinsland Rugeri er det sikkert også noen som lurer på… 
- og det pleier «alltid» å komme spørsmål om Medlemsbutikken – hvordan kan den gjøres 
bedre! 
-Hva er status for utvikling av salg av via FK butikker, og har Nortura andre strategier/mål for 
nye/andre salgskanaler? 
 
 

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



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 135 Sør-Gudbrandsdal   
  
Dato/tid: 03.mars 2022 Sted: Kommunestyresalen i Gausdal 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Adm. ledelse   
Øvrige fra adm.:  Lars Magnar Lund og Eirin Sveahaugen 
Ordstyrer: Olav Enger Olsen 
Referent: Lars Magnar T. Lund 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 38 Kvinner:2 Menn: 36 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ok. 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- Sauekjøring. Fulle biler er vel viktig. Er blitt kjørt mye halve lass. Hvorfor? Har vært sau 
nok, men inntrykk av at det har vært om å gjøre å kjøre flest turer istedenfor å utnytte 
lass. 

- Nortura fikk økt priser, men andre aktører var ikke medgjørlige. Jobbes det med? 
- Bli bedre på å markedsføre merkevarer fra Nortura 
- Avregningsfeil er det mye av. Dette må tas videre og ryddes opp i. Må kunne stole på at 

avregning er riktig, uten at dette må sjekkes grundig hver gang. 
- Hvis stopp på slakteri, er det en plan B for hvor slakt går da? 
- Levert tidlig på dagen må slaktes samme dag. Dette gjelder gris. Opplevd at tidlig 

levering ikke ble slaktet før dagen etter. Blir dette et større problem når alt skal til 
Tønsberg? 

 
 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 



 

 
 
 

Kommentarer og synspunkter: 
- Ros til Nortura som fikk økt prisene. 
- Ønske om omvisning på Rudshøgda 

 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Valget gikk inn  
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 136 Midt-Gudbrandsdal   
  
Dato/tid: 24.feb 2022 Sted: Dale Gudbrands Gard 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Iver Isum 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven   
Øvrige fra adm.: Eirin Sveahaugen og Geir Olav Hagen  
Ordstyrer: Tor Håkon Berget 
Referent: Eirin 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 32 Kvinner:2 Menn: 30 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Tor Håkon blir ordstyrer, sakslista er vanskelig å få fram.  
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Hvilken innsats gjør Nortura for å holde god kontakt med kunden videre? Er det noen offensiv 
satsing på produsenter som ikke leverer til Nortura? Stian Løvig. Eli svarer ut.  
Ringsaker krets har krevd skriftlig regnskap fra Notra, vil det bli offentliggjort her og? Anders 
sjåfør 
Hvor stor andel av kyllingen blir levert fra Nortura? Har Nortura noen strategi for å komme seg 
inn i de andre kjedene igjen? Stian Løvig. Tor Olav svarer ut.  
God situasjon at det endelig er underskudd av smågris. Eli kommenterer. 
--- Lokal presentasjon 
For lite smågris i forhold til slaktegrisplasser? Eli svarer. 
Fikk inntrykk av at det var lite kommunikasjon etter at Otta-anlegget ble nedlagt. Livdyrsalg har 
vært veldig trått. Medlem bør styrkes, det er for lite kommunikasjon og møtevirksomhet. Stian 
Løvig. 
Gjerne få mer folk til å ta imot og ringe ut livdyr. Mer folk på bygda. Veldig viktig å bruke 
ressurser på dette nå som det er planlagt nytt slakteri på Otta. STORT 
KONKURRANSEFORTRINN. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 



 

 
 
 

Returordningen har ikke fungert helt greit utenom sesongen på Gol. Det tar minst ei uke 
fra slaktet blir levert på slakteri til det er levert ut på medlemsbutikken. Og det er ikke noe 
regelverk på hvor lang tid det går. Det forventer jeg at det blir. Blir lammene levert på 
Otta en dag der medlemsbutikken er stengt, får en ikke hentet de før det er åpent igjen. 
Ola Masseng Sylte. 
Hvorfor er Medlemsbutikken på Rudshøgda åpen på kortere tid? Stein Dalsegg. Eli/Eirin svarer 
ut.  
Forslag møter: Møte med Trine/Anne Marit, fornøgde produsenter, rådgivere og sjåfører for å 
vise hvordan og hva Nortura jobber med.  
Et møte for folk som ikke driver med dyr for å vise hva Nortura gjør og jobber med, både i 
Gudbrandsdalen og i Norge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 137 Vågå og Sel    
  
Dato/tid: 22.feb 2022 Sted: Thon Hotell Otta 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Iver Isum 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven   
Øvrige fra adm.:  Eirin Sveahaugen og Geir Olav Hagen 
Ordstyrer: Pål Grev 
Referent: Eirin 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 23 Kvinner: 3 Menn: 20 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Pål Grev er ordstyrer. OK 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Har vært utfordrende å gå rakrygget med Nortura-klær i området her en periode etter at Otta ble 
nedlagt. Har kommet seg mye nå.  
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Høgfjellslam – prisen har mye å si. Noen «bjellekyr» som drar i retning av de private.  
Markedsbalanse/markedsregulering; hvordan anser vi markedsbalansen framover, hvordan ser 
den ut mtp at en ser at folk slutter og færre starter? Karin svarer ut. 
Mtp jordbruksoppgjøret og de prisøkningene som vi ønsker oss, ser vi for oss at mange kommer 
til å bygge/starte opp om vi får økonomien på stell? Karin svarer ut.  
Grovforproduksjon i tida framover. Vi er spent på hvordan gjødselprisen påvirker årets 
produksjon, alle priser går bananas, plast. 
Korn og kornpriser for kraftforproduksjon.  
Kjøttforbruk i Norge – hvordan utvikler det seg? Karin svarer ut.  
Klimaavtrykk på importkjøtt og våre informasjonsmuligheter til forbrukere. Karin svarer ut.  
Antibiotika bruken i Norsk kjøttproduksjon i forhold til importkjøtt. 



 

 
 
 

Er det ikke ansatt folk i alle organer som skal være med å formidle informasjon om 
kjøttproduksjon? Eli svarer ut. 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 138 Dovre og Lesja     
  
Dato/tid: 21.feb 2022 Sted: Dombås Hotell 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Iver Isum 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven   
Øvrige fra adm.:  Eirin Sveahaugen og Geir Olav Hagen 
Ordstyrer: Ingebrigt Vigenstad 
Referent: Sveahaugen 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 10 Kvinner: 0 Menn: 10 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
OK 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
SJEKK: Skal det komme som import egg fra England? – Egil Morken 
 
Kommentarer;  
hvordan ser vi effekt av nedlegging og ombygging? Karin svarer ut.  
Alternativt slakteri på Otta – hva skjer da? Diskusjon rundt dette.  
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Kretsutvalget er med å ta tak i nye brukere 
Økonomi; store fine gårder er profilert i reklamefilmene. Ønsker mer «hverdagsbonden» og 
mindre bruk (slik det faktisk er).  
Min side; ønsker slaktedata lenger tilbake enn 14 mnd (!!! .. det er vi flere som ønsker). Ønske 
om kvittering på levert og antall dyr på min side. Endre nummer på innmelding, kommer på 2.0.  
Prisutvikling videre, på de ulike dyreslagene 
Ønsker RFID-leser på dyrene. Jobbes med. 
Kalvehelse, ønske om fokus på det. 



 

 
 
 

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



 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 139 Skjåk og Lom      
  
Dato/tid: 23.feb 2022 Sted: Mogard Gjestgiveri (Bismo)  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Iver Isum 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eli Berven   
Øvrige fra adm.:  Eirin Sveahaugen  
Ordstyrer: Kjell Aaboen 
Referent: Eirin 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 19 Kvinner: 1 Menn: 18 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Litt tungvint å finne sakliste, kunne gjerne ligget som vedlegg i epost.  
 
OK 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Dekningsbidraget er for lavt på sluttforing i dag – det må Nortura være med å gjøre noe med. 
Hvis ikke kan vi bare gi oss og importere mye mer. Minstepris på sluttforing burde ligge i bunn 
for dekningsbidraget. Kostnadene har gått opp 5 kr siden sept, den gang gikk vi i 0, og 
kjøttprisen har gått opp bare med 2 kr, derfor er det ikke lønnsomt å drive med storfe til 
oppforing.  
Når kommer min side opp igjen? Eli svarer ut.  
Skjønner ikke hvordan det er mulig å spare penger på inntransport når anlegg blir langt 
ned. Eli svarer ut, men vi ønsker mer utdyping her. Tor Inge Bårdseng 
Det var sagt når sauelinja på Otta ble nedlagt at det var billigere å kjøre levende dyr 
enn døde dyr, er det fortsatt reelt? Trenger at noen svarer ut dette. Ola Brenna 
Spørsmål om egg; Hvilken strategi har Nortura for å reklamere for at vi faktisk også har 97% 
frittgående høns? Eli svarer ut.  
Hvilket kjøtt er det som blir importert og brukt til kjøttdeig av Nortura ut som EMV i 
butikkene? Har hørt at det er det billigste og dårligstes kjøttet som ikke ingen andre vil 
kjøpe. (usikker på navn på han som spurte om dette) 
Det går en del storfe/gris til Førde nå der en får tilbakemeldinger fra mattilsynet på 
dyrene. Kan dere ta opp dette? Er mye sykdomsanmerkninger, møkkanmerkninger 
selv om de ikke får møkktrekk og generell tilbakemelding. Ola Steinbakke 
 



 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Bacon; pakkene er like store med det er mindre innhold. Irriterende. 
Er Nortura redd for det nye slakteriet på Otta? Dette var vel kalkulert når vårt slakteri på Otta bli 
nedlagt? Eli svarer ut.  
Vore artigt om en kunne få til igjen ROS-analyse på storfe også.  
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ragnhild Sjurgard fortsetter som nestleder i 1 år. Torstein Frisvold går inn som medlem i styret. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 140 Vestre Slidre og Vang og 141 Øystre Slidre og Nord Aurdal    
  
Dato/tid: 21.feb 2022 Sted: Kommunestyresalen i Vestre Slidre  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Bjørn Magnus Tordhol 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Asgeir Svendsen   
Øvrige fra adm.:  Grethe Ringdal og Sara Bråten 
Ordstyrer: Per Håvar Moe Nevland 
Referent: Grethe Ringdal 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 35 Kvinner: 9 Menn: 26 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Per Håvar Moe Nevland valgt til ordstyrer 
 
Godkjent innkalling og saksliste 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
Kommentarer og synspunkter: 
 

 Transportlengde ønsker å beholde Gol, Jorunn Robøle  
 Medlemsfordeler lite å lokke med til nye produsenter på sau, Ole Steinde 
 Det bør være rettferdig distriktspolitikk, og en fortjeneste på 10-15%, Nils Ole Robøle 
 Dårlig utvalg norske varer, Nortura Proff må ringe og tilby varer til bedrifter, Inga Bøe 
 Styreleder med Teams møte 1 gang i måneden for medlemmer, Guri Hegge Skrindsrud  
 Informasjon er viktig, konkret info til eierne om f.eks. lønn/personal/ansatte, Inga Bøe 
 Viktig med tilbakemelding fra livdyr på kjøp/salg, må ha nok folk til å håndtere det, Nils 

Olav Yrstad Heen 
 Bør stå Nortura på lua, ikke bare logo, Guri Hegge Skrindsrud  

 
 

H Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter: 

 Ingen saker. Det ble tatt opp under gjennomgangen, se punkter over.  
 Møte om Dyrevelferdsprogrammet (Vestre Slidre og Vang) 8. mars, Per Håvard Nevland 

informerte. 
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Krets 142 Sør- Aurdal og Etnedal   
  
Dato/tid: 22.feb 2022 Sted: Bruflat - Etnedal 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Bjørn Magnus Tordhol 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Asgeir Svendsen   
Øvrige fra adm.:  Grethe Ringdal og Sara Bråten 
 
 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 7 Kvinner: 1 Menn: 6 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 

 Arve Bergsbakken valgt til ordstyrer 
 Godkjent innkalling og ordstyrer 

 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
 
Kommentarer og synspunkter:  

 Avvikle Gol mister markedsandeler, påført selskapet store utgifter, god dialog og møter, Arnfinn 
Beito 

 Storefe-ringer ala lammering, Arnfinn Beito 
 Ventetid ved levering må betales, mer å hente levere færre ganger storfe, Halgeir Kvål 
 Bedre merking, chip ol, istedenfor de merkene vi har i dag, Ole Agnar Wold 
 Livdyr blitt bedre, man forventer tilbakemeldinger når man har sendt henvendelser, Arnfinn Beito 
 Merpris for kvalitet på lam, lære av storfe, Arnfinn Beito 
 Konkurrent er mye på bygda, vi bør være mer ute for å fiske produsenter, Arnfinn Beito 

 
 

4  Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 

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

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 143 Land  
  
Dato/tid: 23.feb 2022 Sted: Bjørnen Odnes 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Tone Steinsland 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Tor Olav Brandzæg 
Øvrige fra adm.:  Trond Alm  
Ordstyrer: Stig Nerødegård 
Referent: Trond Alm 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 12 Kvinner:3 Menn: 9 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
ok 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: Kompensasjon for kostnader med dyrevelferdsprogrammet, vi 
blir dyttet på kostnader uten at vi får noe mer for det vi leverer.  
 
Vi er over 16000 «kunder» vi bør være mere på offensiven når vi er i butikk- kreve at våre 
produkter er å få kjøpt. 
 
Produsenter «rydder i hyllene for at varene skal komme fram! 
 
Nortura kan bli flinkere til å «lære» oss å bli selgere av varene våre og å være stolte Nortura 
ambassadører. 
 
Vi Har bruk for både store og små leverandører i Nortura  
 
Medlemsbutikken er for alle, blir dette markedsført? 
 
Prisøkningen som Nortura kom med er langt bedre for de kraftforkrevende produksjoner enn for 
de grovforbaserte, hvorfor? 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: Tur for medlemmene til Rudshøgda, Stig og Trond inviterer! 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Enstemmig vedtatt 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 144 Gjøvik  
  
Dato/tid: 24.feb 2022 Sted: Vertshuset v/ E6, Biri 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Tone Steinsland 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Marianne Myki    
Øvrige fra adm.:  Trond Alm  
Ordstyrer: Ole Willhelm Skundberg 
 
Referent: Trond Alm 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 21 Kvinner:1 Menn: 20 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
 
 
Ok 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: I 2006 var vi 30000 eiere i 2022 er vi 16500, hvor er resten? 
 
Skeptiske til at det kjøpes Italienske dyrebiler. Vi burde valgt norsk!! 
 
Store forventninger til årets jordbruksoppgjør, prisene på våre produkter må opp, Tollvernet må 
styrkes, Storsamfunnet må yte mer for å få opp bondeinntekta, 4 år for å komme opp på 
snittlønna i samfunnet blir en «øvelse». 
Subsidier er støtte til forbrukerne for å dempe prisen de betaler for maten. 
Før hadde «alle» familie som stammet fra bygda og landbruket, nå er det mye mere fjernt. 
 
Sjølforsyningsgrad- må ha premiering av Norsk andel! 
 
Vi må utnytte de Norske ressursene på for sia. Kraftfôr krevende kontra beite og grovfor . 
Nortura kan påvirke forbruker endringer 
Pris på Livdyr kontra slakteverdi- kalven er for dyr. 
 
Industristruktur, er det gjort gode nok beregninger på situasjoner hvor et anlegg eller linje ikke 
kan brukes? 
 
Retur og Nisje, er Nortura interessert i å drive med dette? 



 

 
 
 

 
Viktig at avtaler og regler blir fulgt! 
 
Tine har 1,7 mrd i resultat, Nortura 200 mill, hva er årsaken. Omsetningen er ganske lik. 
 
Hvordan unngå overproduksjon ved bedre bondeøkonomi? Bedre med konsesjons ordning enn 
kvote ordning 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Tur til Rudshøgda 
Sommerarrangement sammen med Tine 
 
 

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



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 145 Toten  
  
Dato/tid: 21.feb 2022 Sted: Toten Hotell Sillongen  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Tone Steinsland 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Marianne Myki    
Øvrige fra adm.:  Tone Beate Hansen og Trond Alm  
Ordstyrer: Johannes Stikbakke 
Referent: TBH TA 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 26 Kvinner: 5 Menn:  
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Styremedlem Tone Steinsland presenterte. Regnskapet er ikke klart på grunn av dataangrepet.  
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Det kom under møtet frem at det er forståelse for dataangrepet og utfordringene det har 
medført.  
 
Jarle Ring: etterlyser tilbakemelding på forslag om strategi for tilførsel som ble fremmet for en 
tid tilbake.  
 
Jarle Ring: Ønsker begrunnelse for hvorfor Matiq ble solgt ut. Hva ble selskapet solgt for og er 
det de samme som er innleid nå? Hva koster de innleide tjenestene? Tilbakemelding fra styret 
er at det ikke er vanlig å ha et eget IT-selskap. Cap Gemini kjøpte Matiq, Nortura har avtale 
med dem om kjøp av tjenester. Når det gjelder kostnader og pris, må man nok gå inn i 
regnskapet når det er klart.  
 
Wenche E.R. Wangen: Angående revitalisering av samvirket/Nortura. AU Innlandet har diskutert 
dette: Vi må jobbe for å tillegge merkevaren mer enn vi gjør nå, og vi må få frem hvor stor 
verdiskapning landbruket og Nortura står for i Norge. For å få frem dette, må vi forenkle 



 

 
 
 

budskapet ut til den norske forbrukeren. Vi må få frem ringvirkninger av å ha landbruk. 
Landbruket bidrar til levende bygder. «Landbruket må slutte å gå i forsvar, men forklare hva vi 
betyr for Norge» 
 
Berg: Synliggjøre landbrukets rolle i beredskap.  Det er svært viktig å ha selvforsyning.  
 
Harald Berg: Forbrukere er mer opptatt av hvor maten kommer fra. Bondelaget etterspør 
åpenhet.  
 
Jon Skogen: Tollvernet må styrkes.  
 
Edvard Løkken: Prissetting ut til forbruker. Subsidiering av pris på kjøtt i butikken for å lokke 
kundene.  Kan Nortura gjøre noe? 
 
Edvard Løkken: Prisutvikling og produksjonsregulering -har Nortura tanker om hvordan dette 
skal organiseres? Tilbakemelding fra styret er at det er arbeidsgrupper som jobber med dette. 
Verktøy er ikke klare ennå, differensiert omsetningsavgift er diskutert. Verktøy må fungere i 
praksis, ta vare på distriktspolitikken, det må ikke bli ikke forskjellsbehandling. Når det gjelder 
kvoter som virkemiddel – Det ikke sikkert vi ønsker oss kontraktproduksjon. Da 
kyllingproduksjonen ble kontraktproduksjon, ble produksjonen sentralisert.  
 
 
Tillitskvinne/styrerepresentant fikk ros for presentasjon. Det er mange gode tillitsvalgte i Nortura. 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Lokale saker presentert av Marianne Myki.  
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Tilførselskampanjen på Innlandet har ført til økt tilførsel på gris og storfe, men ikke småfe.  
Da Ottaanlegget ble lagt ned mistet Nortura en del småfeprodusenter som gikk over til 
konkurrent. Selv om det ikke er slaktet sau på Otta på mange år, var det mange 
småfeprodusenter som reagerte på avgjørelsen. I tillegg gikk noen ringer over til konkurrent på 
grunn av transportørendringer.  
 
Rødt kjøtt – er det mulighet for å drive enda mer grovfôrbasert og så selge og promotere dette 
som «Grasfed» kjøtt?  Tilbakemelding fra styret er at «Grasfed» er trend i Europa. Men vår 
tradisjonelle storfekjøttproduksjon er mye mer grovfôrbasert sammenlignet med andre land, og 
det blir liten forskjell på «Grasfed» og annen produksjon i Norge. Dermed er det vanskelig å få 
markedet til å betale mer for dette. Markedsføre rødt kjøtt mer? 
 
Endring i anlegg og transporttider. Diskusjon om transport og dyreslag i forbindelse med endring 
i anlegg. Gris tåler transport best. Vegstandard har mye å si. Lengde har ikke like mye å si.  
 
Er medlemsbutikken på Rudshøgda frontet nok? Vet folk om den? Butikken er for medlemmer 
og ansatte, selger overskuddsvarer, feilmerkede varer og lignende.  
 
Anleggsstruktur Rudshøgda og Gol – hvordan ligger det an? Tilbakemelding fra styret er at det 
er under utredning som en del av industriutviklingsplanen, men er ikke landet.  
 
Tilførsler: informasjon om samvirket, spesielt til yngre folk som gjerne skal ta over gård for å få 
dem til å bli medlemmer? Arbeidet med å revitalisere samvirket må løftes opp! Innspill fra Trond 
Alm: Nortura har en «Ung bonde» -satsing, med blant annet samlinger. Nortura er også 
involvert i 4H, og informerer om samvirke der. Norturarådgivere bidrar med undervisning på 
videregående skoler og høyskole/universitet om ulike tema og dyreslag, og inkluderer litt 
informasjon om Nortura og samvirke. 
 



 

 
 
 

Rødt kjøtt stemples som klimaværsting. Har koronapandemien påvirket dette? Gjør Nortura noe 
for å motvirke klimaværstingstempelet? Svar fra styret: Nortura jobber strategisk med dette, 
både med formidling og politisk arbeid. Et eksempel er klimakalkulatoren som er utarbeidet. 
Klimakalkulatoren skal bidra til å dokumentere. Vi må ikke bare forsvare oss, men være 
offensive.  
 
Klima: vi er i klimakrise, alle tiltak som reduserer klimautslipp er til det gode. Mangler en del 
gode tall for utslipp, spesielt for storfekjøtt. Alle kan bidra til å redusere klimautslipp på mange 
måter. Landbruket står kun for en liten del av klimautslippene!  
 
Per Gihle: Savner svar og tilbakemeldinger på kommentarer og forslag som har kommet inn på 
kretsmøtene gjennom mange år. Oppfordring til salen: bruk kretsstyret. Nytt kretsstyre må følge 
opp dette. Administrasjonen: Sende referat til kretsen? Representanter fra administrasjonen 
sjekker rutinene for dette.  Konkret sak som ble tatt opp der det ikke kom tilbakemeldinger: 
Innspill om fordeling av kalver, hvordan avgjøres dette når det er underskudd?  
 
Hvordan øke oppslutningen om møtet? På kveldens møte var det få deltagere. Kanskje noen 
ikke kommer fordi de ikke føler deres innspill ikke har noe å si. Innspill fra salen: viktig å delta 
på møter for å bli oppdatert også. Fra Wenche E.R Wangen tidligere på kvelden: Alle får i 
oppgave å ta med en person til møtet neste gang. 
 
Innspill fra salen: Er organisasjonen for tungrodd og stor? For mange direktører?  Må bevise at 
strukturen er nødvendig. Tilbakemelding fra styrets representant er at Nortura effektiviserer alle 
ledd, også administrasjonen. Det har vært en 20 % av nedbemanning på mellomledernivå. Det 
er hele veien rom for endringer. Må se på forbedringer i industridelen og også andre steder i 
bedriften. Man må heller ikke glemme at det er noen stordriftsfordeler. 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. Johannes Stikbakke ble takket av og 
berømmet for god innsatts.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 146 Hadeland 
  
Dato/tid: 22.02.22 kl 19.00 Sted: Bergslia Gjestestuer Brandbu  
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Tone Steinsland 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Marianne Myki 
Øvrige fra adm: Trond Alm 
Ordstyrer: Erik Molstad 
Referent: Trond Alm 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 37 Kvinner:7 Menn: 30 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 

6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
ok 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: Utvikling på medlemsundersøkelsen 
Utvikling på markedsandeler 
Er det regnet på kostnader ved å transportere grisen til Tønsberg? 
Gudbrandsdalen slakteri, vi hadde overkapasitet fra før … 
Er Nortura fornøyd med markedsføring av kjøtt? Santa Kristina burde vært et flaggskip vi burde 
tatt vare på! 
Nortura kunne markedsført norsk kjøtt bedre 
Har vi støtte for å drive markedsregulering? 
 
Hvorfor er det bare 5 skiver med bacon i pakkene nå? 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: kalvesituasjonen, eksempler på bestillinger på min side som er 
blitt borte.  
 



 

 
 
 

Svineprodusentene etterspør fysiske produsentmøter, skaper miljø-blir økte markedsandeler 
Nybruker støtte- produsenter blir borte når nybruker støtta går over. Her burde det vært mere 
binding.  
 
Konsesjonsutfordringer etter nyttår, det må følges opp ift staten. 
Kretsutvalget må også jobb for økte markedsandeler 
 
Kretsutvalget trenger oversikt over nye produsenter og hvem som forlater oss 
 
Ros til sjåførene for flott hjelp til å få beitedyra hjem!!!! 
 
  
 
 
 
 

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



 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Referat fra teamsmøte 10.03.22  

Framlegging av Regnskap og Årsmelding Nortura 2022 

Antall frammøtte: 18 stk. (4 ansatte + 3 styremedlemmer)  

Fra Styret: Tronn Flittie 

Referent: Eli Berven  

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent  

Sak 2. Framlegging av årsmelding og regnskap  

Tronn tok møte igjennom årsresultatet. 

 skulle ønske at dere kunne skille på råvarekostnadene og andre 
kostander for eksempel energi og IT. kostander. Tronn svarer ut – skal ta 
med signalene på framstillinga av kostander videre. Høye 
råvarekostnader positivt for eieren.  

Veldig flott med utbetaling- sett dette i forhold til totalomsetning er dette 0,36 
% av omsetning. – hvordan vurdere styret dette? Tronn og Hans Amund svarer 
ut. 

Proff - Fint at markedet øker, men samligning med 2019 og 2020 i kr og øre. 
Har dere sett på om volumet har gått opp og prisen gått ned – Tronn svarer ut  
at marginene er noe dårligere i Proff markedet  

 Det som utbetales nå er av 2013 avsetningen?- Det svart ut er riktig. 
 36 mill i dagangrepet – hvor mye av de totale kostandene er tatt nå og er 

det noe forsikring som skal brukes?  – Tronn- vi prøvde å få tatt det 
meste av kostander på 2021, men vi kan ikke ta de som ikke er påløpt 
ennå- en del av disse kostander som kommer er kostander som vi skulle 
tatt i åra framover uansett.   

Vi har ingen dataangrep forsiktig, men vi har en avbruddsforsikring -fortidig å 
svare på om dette blir benyttet. 

 

 



 

 
 
 

 Bra med økning av PGE og tilleggsytelser. Et svakt 3. tertial har ofte en 
tendens til å fortsette inn 1 tertial. Hvordan vurderes det?  

Tronn svarer ut - Vi er klar over dette og vi det kan hende at vi mister volum når 
nå grensene er åpne igjen. Dette kan bli krevende, men vi må fortsatt henge på. 
Vi må hele tiden spare kostander.  

Tor Olav – Vi må jobbe for å få igjen mest mulig av de økte kostander nå i de 
neste kjedeforhandlingen.  

  Hvordan skal Nortura møte energi kostander fremover. De vil jo øke. 
Tronn svare at det er som Tor Olav beskriver. Vi må opalisere og finne 
nye løsninger på forbruk av energi i tillegg.  

  PGE er veldig viktig framover – Det er gjort noen undersøkelser på dette. 
Da er det behov for å ta ut 2/3 av dette i markedet ifølge 
landbruksministeren – Hvordan ser muligheten ut til å ta dette markedet 
framover- Øke engrosprisen  

Tronn og Bente svarer– hvor er smertegrensa for å løfte den? 

Andre utfordringer i forhold til dette  

- Tollvernet – regler her  
- Vil forbruker velge noe annet  
- Grensehandel - hvor mye  

Verdensmarkedsprisene vil jo øke så de kan være noen muligheter i forhold til 
tollvernet.  

Viktig med landbruksforhandlingen framover – Rimelig viktig med inntektsløft  

Landbruk over hele landet og rekruttering- beredskap  

 dere sier at dere er så redd for at vi skal øke produksjonen med økte 
priser, men får vi mer betalt enkelte dyret så er det ikke sikkert at 
volumet øker?   

  veldig høye bygg kostander fortiden, tror ikke det er noe fare for økt 
volum nå– men viktig at vi har riktig verktøy i kassa hvis det skulle bli 
overproduksjon. 

Tor Olav og Hans Amund - vi må ha kontroll på verktøyene for kraftfôrkrevende 
produksjoner framover. 

  hvor mye tror dere kjedene kan være med på å økt prisene? 



 

 
 
 

Tronn svarer- Utfordring å få løftet det alt for høyt – vanskelig å gi noe svar på 
det nå. 

Har dere sett utbetaling vi har i Nortura i forhold til omsetningen og det Tine 
utbetaler? – Tronn – kan ikke sammenligne Nortura og Tine i forhold til 
etterbetaling  

For bonden er det er de fortløpende utbetalingen som er viktig.  

  ønsker vi et landbruk i landet – da må vi ha mer i midler over budsjett og 
kunne øke prisen eller så er det bare ta vekk alle konsesjoner og gjøre 
som Fremskrittspartiet ønsker- store enheter  

Tronn- Vi i Nortura ønsker et levende landbruk i hele landet  

Hans Amund Bråstad – Vi er et skritt i riktig retning og vi har gjort en god jobb i 
det siste året og vi skal jobbe videre med å øke prisen.  

  all ros for det til styret og Trine gjorde med å heve PGE. 
  Vi sliter med at vårekonkurrentene tar større andelen av tilførslene, det 

er viktig at vi har mest mulig markedsandel og at vi kan konkurrere mot 
de andre private slakterier på pris. 

  henviser til hvor viktig det er at vi har et sterkt samvirke som kan 
regulere markedet – Vi jobber med årsmøtevedtaket om «revitalisering 
av samvirke» 

  har vært produsent siden 1978, men nå sluttet – veldig hyggelig å være 
med dere på nettet. Følelse at dere i styret drar i samme riktig – Dere er 
nøkterne og dere bygger et konsern som vil stå seg framover. Veldig bra  

 

 


