
  

Protokoller fra kretsmøtene i region Nord-Norge 2022 

 
1 Øst-Finnmark 
3 Midt-Finnmark 
5 Vest-Finnmark 
6 Nord-Troms 
7 Ullsfjord 
9 Kåfjord 
10 Balsfjord og Storfjord 
11 Midt-Troms 
12 Astafjord 
13 Evenes og Tjeldsund 
14 Narvik og Ballangen 
15 Kvæfjord og Harstad 
16 Vesterålen  
17 Andøy 
18 Lofoten 
19 Nord-Salten 
20 Midt-Salten 
21 Beiarn 
22 Svartisen 
23 Nord-Helgeland 
24 Ytre Helgeland 
25 Vega 
26 Sør-Helgeland 
27 Bindal 
28 Hattfjelldal 
29 Vefsn og Grane 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 001 Øst-Finnmark, 003 Midt-Finnmark og 005 Vest-Finnmark 

  
Dato/tid:  3. mars kl 08.30 Sted: Scandic Karasjok 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Trine H. Vaag (Styret) og Bjørn-Arne Skoglund (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Christer Skreslett og Magne Trondmo 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer:  

Referent: Christer Skreslett 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 36 (i salen under 

kretsmøtet. Flere på samlingen) 
Kvinner: 6 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 
 

Innkalling og saksliste godkjent som forelagt.  
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det kom flere spørsmål om Nord Norges trekket, og utviklingen i saken siden RU-møtet 
i 2022. Styreleder brukte god tid til å gi svar ang. behandling og fremdrift.             

 

3 Åpen post – lokale saker  
• Det kom ett forslag fra salen om at Nortura bør vurdere digitale valg for å øke 

deltagelsen under avstemninger. Dette i tillegg til allerede eksisterende møter.  

• Det er et forslag fra kretsmøtet å innføre en kompensasjonsordning i stedet for 
tradisjonell kadaverordning. Det foreslås en ordning med et fast beløp pr. kadaver for 
god håndtering, uavhengig av valgt løsning (grave ned, hundekjørere, innlevering for 
destruksjon o.l.) Det foreslås 3.000 - 3.500 kr for voksent storfe, og avtagende for 
minkende størrelse (kalv, småfe, lam). AU jobber videre med saken. Det forventes 
løsning i og med at trekket allerede har vært utført i lang tid. Det forventes at ordningen 
gjelder for hele 2022. 

• Det kommer frem at utleveringen av varer fra Medlemsbutikk i Karasjok ikke alltid 
fungerer tilfredsstillende. Christer Skreslett sjekker dette. Er sjekket og dette er ikke en 
ordning som er innført og fungerer. Administrasjonen jobber videre med dette for 
løsning.  

• Det foreslås at ved innkallingen til neste Finnmarksamling følger det med bestillings 
skjema fra Medlemsbutikken i Målselv. Bestilte varer blir da sendt til anlegget i Karasjok 
og hentes/utleveres når møtet er slutt.  

 



  

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Det ble i forkant av kretsmøtet foretatt en endring på innstillingen fra krets 3 Midt-Finnmark. 
Svein Slåtsveen var opprinnelig innstilt som nytt medlem i valgkomiteen for 3 år. Dette ble 
endret til Viggo Myhre. Viggo Myhre ble valgt for 3 år. 
 
Alle valgt for øvrig ble i hht til innstillingen.  
 



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 006 Nord-Troms 

  
Dato/tid:  1. mars kl 12.00 Sted: Bios Café 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Laila Agersborg 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt:  7 Kvinner: 3 Menn: 4 

  

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 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 

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

 
Merethe Sund orienterte  
 
Kommentarer og synspunkter: 

 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen innkomne saker 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Alle valg i hht. innstilling  
 



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 007 Ullsfjord 

  
Dato/tid:  28. februar 11.00 Sted: Bikuben selskapsvilla 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Bernt Mikalsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Kent Are Johansen 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 8 Kvinner:1 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 
 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 

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

 
Merethe Sund fra konsernstyret orienterte om utviklingen i selskapet. 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- Innflytelsen blir dårlig når folk ikke møter, vi mangler ungdommen. Avstand kan være et 
punkt som gjør at oppmøte blir labert 

- Positivt med økning iht. økte kostnader, men dette er langt fra nok for å få rekruttering i 
Nord Norge. 

- Nødvendig med en forfordeling og produksjonsregulering av kjøttproduksjon. 
- Berømmer nord med fantastiske resultater på ROS Premie. 
-  

3 Åpen post – lokale saker  
 

- Presentasjon av gruppearbeid i regionen 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- Viktigheten av sykeavløser må synliggjøres. Vanskelig å få tak i. Nortura bør hjelpe til 
med å få dette på agendaen. 

- Må snu den negative holdninger i mange områder. 
- Skape et godt miljø i kretsen, øke aktiviteten. 

 
 
 



  

 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valget ble som innstillingen, ingen endringer 
 
 

 

  



  

Krets 009 Kåfjord 

  
Dato/tid:  28. februar 19.30 Sted: Senter for nordlige folk 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Bernt Mikalsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Elisabeth Salo 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 10 Kvinner:4 Menn: 6 

  

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 
 

 
Innkalling og saksliste er litt vanskelig å finn på nett! 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent! 
 

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

 
 
Merethe Sund fra styret orienterte! 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

• Bedre kommunikasjon i media 

• Spørsmål om prisløypa 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
 
Kort orientering om arbeidet i RU 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valget blei som valgkomiteens innstilling, ingen endringer 
 
 

 

  



  

Krets 010 Balsfjord og Storfjord 

  
Dato/tid:  2. mars 12.00 Sted: Sørkjos Bygdehus 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Birger Theodorsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Sunniva Skogan 

Referent: Birger Theodorsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 15 Kvinner:5 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 
 

Ordfører, Sunniva. Innkalling og saksliste godkjent 
 
Kommentar til oppmøte: 

- Åpning av fjøs hos Maren Sandvold, er nok en direkte årsak til dårligere oppmøte.  
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

- Mulighet å estimere kostnader vedr. dataangrepet. Estimert til 150-200 mill 
- Ref. medlemsundersøkelse. Mulig det er oppfattet som lite innflytelse i selskapet, og at 

man heller sitter rundt kjøkkenbordet og ikke bryr seg om å delta på møter 
- Eierstolthet. Viktig at Nortura levere på økonomi. Ref. betydningen av samvirke. 

Kommer alt for lite frem forskjellen mellom samvirke og et as 
- Nortura som markedsregulator. Nedre kritisk grense på markedsandel for å kunne 

utøve denne samfunnsoppgaven.  
- En utfordring til er vertikal integrering, der kjedene har kontroll helt til det enkelte 

kyllinghus. Kontraktproduksjon skaper leilendinger! 
- Er det vurdert sårbarhet for levering av varer med denne sentraliseringen? Hva med en 

brann eller andre kriser som kan oppstå på store enheter. 
- Det har vært disputt med transport av gris og skal etterpå laste storfe. Bør unngå dette 

hvis der det er mulig. Spesielt med lasting av okser og store kjøttfe dyr 
- Får vi Coop til å starte med prior igjen? Rart at samvirke ikke skal ha våre produkter  
- Samvirke selskap bør støtte opp om hverandre. Inkl Coop 
- Nye kanaler for å selge våre produkter. Fungere dette samarbeidet med felleskjøpet og 

salg av våre varer? 
- Vi skal ha et inntekstløft denne runden. Viktig med å hindre overproduksjon og her 

trenger vi mulighet for å kunne regulere markedet. Nord Norge må prioriteres, slik at vi 
unngår mer avskalling og nedgang i produksjon 

- Dyreslag som kan nyttiggjøre seg av grovfôr vil kunne få en forsterka periode fremover. 
Det regnes da med at kraftfor kostnad kan øke pga mangel på korn 



  

- Kjøttforbruk vs vegantrend. Ser vi nedgang på kjøp av kjøtt? 
 
Stolt Nortura eier:  
- Rungende ja til dette 
- Vi er stolte Nortura eiere selv om vi har gjennomgått mange strukturendringer 

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Gjennomgang av hva vi har hatt av aktivitet i laget.  
 

- Nortura må stille opp på Balsfjord messen i slutten juni 
 

- Meget viktig at man får opp slaktelogg i god tid før småfe sesong! 
- Store utfordringer med å få levere dyr til tidlig slakting. Fom uke 34. Dette skaper store 

utfordringer og kostnader. Her må det gis god informasjon i forkant av sesong 
- Det må unngås at det skal lastes okser på bil som har om bord gris. Dyra går i panikk 

og det kan oppstå veldig farlige situasjoner  

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valg i hht til liste og avgjort ved akklamasjon. Viktig, navn på nytt vara til valgkomiteen må 
endres til: Ane Sofie G. Lundberg 
 

 

  



  

Krets 011 Midt-Troms og 12 Astafjord 

  
Dato/tid:  1. mars 19.30 Sted: Nortura Målselv 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Birger Theodorsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer:  

Referent: Birger Theodorsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 30 Kvinner:5 Menn: 25 

  

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 
 

Innkalling og saksliste godkjent. Asbjørn og Bernhardt delte på å styre ordet. 
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

- Ref. at ikke regnskap enda kan fremlegges. Hvordan ser det ut pr nå mtp resultat. 
- «Veien» er for lang mellom tillitsvalgt og styre 
- Er det manglende goodwill når det gjelder oppslutning til samvirke, pga fabrikk struktur? 
- Bekreftet at man har opplevd at nye produkter blir «gjemt bort» i butikk hyller. Bevisst 

fra kjedene? 
- Vi og Coop avlyste kampanjen i lag pga dataproblemer (uke 1 – 5). Coop hengte opp 

plakater der de henviste til leveranseproblem fra Nortura 
- Nortura medlem. Det har vært presentert dårligere tider i selskapet tidligere enn nå. 

Styre og ledelse jobber gjør en meget godt jobb for selskapet  
- Det er bra å være Nortura-eier! Lojalitet og stolthet får man også forsterket med å 

kunne presentere egne produkter på butikk. Det er ønskelig man kunne fått til dette 
fremover 

- Kan man være med som mer aktive eiere i Nortura? Gjelder alle oss produsenter. Ta 
verv, og få frem tillitsvalgte nye gode tillitsvalgte. Tilbakemelding er at man følger seg 
veldig alene som tillitsvalgt. Her har vi en jobb å gjøre som bønder. Ta kontakt med 
tillitsvalgte. Få en aktiv toveis dialog. Bruk lytteposter, ring til hverandre og slå av en 
prat en gang iblant 

- Kanskje man får mindre kasting av mat hvis prisen blir økt? 
- Er det sett noe på hvordan salget av Nord Norske produkter går? Ønsker noen tall på 

dette etter hvert  
- Mange faktorer for å få best pris til slutt.  
- Samkjør møter i lag med andre samvirker. FKA/Tine eks. 
- Veldig negativt at Målselv anlegget nå går i minus. Var veldrevet når vi fikk holde på 

med produksjon. Må slippe surmuling sørfra om dette. (via bondelaget? ) 
- Nord Norge har gjort sin del av strukturendring   



  

- Får ikke Nortura økonomisk støtte for å være markedsregulator? Det er ikke Nortura 
som skal ta på seg kostnaden med landbruk i hele landet. Ref. diskusjon om NN 
trekket. 

- Hvilke produksjonsulemper snakker vi om i NN. Her har vi jo effektivisert alt vi kan? 
- Er det risiko å få senket vårt distriktstilskudd ved endring av NN-trekket?  
- Innspill på NN trekket har tatt alt for lang tid. Ikke rart at våre medlemmer blir 

maktesløse av å bruke tillitsvalgsystemet. Ting tar alt for lang tid 
- Hvis ikke nå snart får betalt for produktene våre, ja så får andre produsere denne 

maten. 
- Helt ekstremt at telespor har klart å utvikle seg bakover i tid. Elendig kvalitet på nyere 

bjeller. 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 

- Nord-Norge-trekket må tas med inn til styret, og det kreves at styret gjør noe med dette. 
Ble en god diskusjon om dette. Kan bli gitt innstilling regjering/faglag til at NN trekket 
fjernes, mot at dette kompenseres til Nortura. 

- Finnes det en arena der tillitsvalgte kan kommunisere digitalt? Ønsker at man ser 
nærmere på dette 

- Nortura Målselv «taper» nå på effektivitet, på grunn av endret og nedskalert produksjon. 
Risikere anlegget nå å bli ren råvareleverandør? Her må det ut bedre informasjon til 
våre eiere. Gjelder også sikkert flere fabrikker og andre plasser i landet (Viktig) 

- Hvorfor har vi ikke angus-avtale her i Nord? På nytt igjen ser vi at gode avtaler ikke 
kommer NN til gode. 

- Etterspørre nye produkt som kommer fra Nortura. Hva skal vi etterspørre, når vi ikke vet 
hva som kommer til hvilken butikk. Må være mulighet å få oversikt over hva som kan 
etterspørres ut fra listing av NN produkter  

- Inntransport. Lasting av okser med gris på bilen, må unngås. Farlig når dyra snur, og 
det blir unødig stress hvis man i det hele tatt får dyra inn på bilen. 

- Få i gang igjen salg av grasfôret storfe. Gjerne NN variant. Vi har mottak av slik kjøtt i 
dag via ekstra pris på ammeku. (Ref. under 10 % kraftfor av total rasjon) 

- En del av de fenalår som selges må være laget av lam med dårlig klasse. Selv om det 
er tørket kjøtt, så er mange av disse stort sett bare bein. Dette må gjøres noe med 

- Produksjon av kjøttpølse etter omlegging. Er det noen forskjell på salget her i Nord i 
forhold til tidligere? 

- Kystbacon. Kuraas har kopiert vårt kystbacon, og dette selges med merking som ikke 
viser (eller er godt skjult) opprinnelse.  

- Gilde-merket. Undersøkelse viser at det er alt for få av forbrukere som vet at dette er en 
garanti for å velge Norsk kjøtt. Burde vært bedre markedsføring på dette 

- Nortura må komme i gang igjen med produksjon av kystbacon. 
- Overgang på klassing fra lam til ung sau 1. april (mener dette var 15.?) NN har senere 

lamming, og dermed kommer denne overgangen på yngre dyr enn andre plasser i 
landet. Samme opplegg som denne prisløypen vi har på høsten. Helt klart en stor 
ulempe for NN 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg gjennomført med akklamasjon, og ihht innstilling fra valgkomite  

 

  



  

Krets 013 Evenes og Tjeldsund og 15 Kvæfjord og Harstad 

  
Dato/tid:  2. mars 20.00 Sted: Tjeldsundkroa 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Birger Theodorsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Birgitte Bruun og Tone Rubach 

Referent: Birger Theodorsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 24 Kvinner:7 Menn: 17 

  

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 
 

Saksliste og innkalling godkjent. Birgitte Bruun & Tone Rubach ledet møtet 
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spm vedrørende omfang og ikke minst hvem som sto bak dette data angrepet. 

• Lite innflytelse på eiersiden, er nok en av årsakene til at man mister litt tilhørighet til 
Nortura. Vanskelig å selge inn dette fra tillitsvalg til medlemmer 

• Disse tre punktene vedr. medlemsundersøkelse henger veldig i hop - vedrørende stolt 
Nortura eier. 

• Hvilke tidsperspektiv snakker vi om vedr. innspill til endring i landbrukspolitikken 

• Helt avgjørende at Nortura spiller inn gode forslag på markedsregulering ifb med 
jordbruksoppgjøret  

• Når Trine gikk ut og fikk økt PGE, så ble jeg en enda stoltere Nortura eier 

• Prisløype på lam, må gjøres noe med. Vi kan ikke ha det slik som dette, da lam i NN blir 
født betydelig senere enn sør i landet. Er ikke tilfredsstillende svar vi får på dette, men 
det blir argumentert med at kjedene starter tidlig med kampanje  

• Oppkjøp Nortura gjorde med Stensland. Svart ut i møtet 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Gjennomgang av NN trekket: 

• Referer til «både» i tekst vedr. NN trekket. Nortura kan ikke bare si ifra seg 1 kr, uten at 
dette blir dekket inn. 

• Løft for gris i Troms. Økning av DT på gris (0,90 + 1,50) 

• Svinebønder i Nordland er «redd» endring av DT, vil kunne skape reaksjon og i verste 
fall redusere sats i Nordland. 
 
 

Kommentarer og synspunkter: (andre saker) 



  

• Gilde Nord Norsk. Hvordan skal vi kunne etterspørre dette, når vi ikke vet hvilke butikker 
som kan ta dette inn i hyllene? Hvordan er produksjonen (volum) og hvordan går salget?  

• Felleskjøp butikker her i Nord. Når får vi inn Gilde produkter i disse butikkene? 

• Hvor mye emv produsere vi? 

• Etterlyser en rapport fra MT vedrørende en transport der dyr døde pga manglende 
lufting. Ønsker å få informasjon om konklusjon i denne hendelsen  

• Når åpnes medlemsbutikken i Harstad? 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valgkomite for Kvæfjord/Harstad har ikke innstilling på leder. Det var ingen som meldte seg som 
leder eller som styremedlem (slik at styret kan konstituere seg senere) Dette medfører at ny 
valgkomite må foreslå nytt medlem og melde inn dette til org. Sjef 
Resten av innstilling fra valgkomite enstemmig ved akklamasjon    
 

 

  



  

Krets 014 Narvik og Ballangen 

  
Dato/tid:  3. mars 11.00 Sted: Ballangen camping 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Merethe Sund (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Birger Theodorsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Grete E. Arntsen 

Referent: Birger Theodorsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 10 Kvinner: 3 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 
 

Innkalling, saksliste enstemmig godkjent. Ordstyrer Grete Arntsen  
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

• Status på regnskap, og når dette kommer?  

• Min side er sterkt savnet. Spesielt slaktelogg 

• Norturaplakat på fjøs veggene kan styrke litt mer på tilhørighet  

• Hvordan går driften på Norfersk? Tjener vi penger på emv produksjonen?  

• Coop har pr nå valgt Fatland som hovedleverandør. Vi må være gode på kvalitet for å 
komme inn bedre på dette markedet 

• Nortura må aldri komme for kort på å levere kvalitetsprodukter  
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Faglig innlegg via teams fra Animalia. Morten Røe gjennomgikk nytt klassifiserings system. 
Hovedvekt for storfe, men også noe på småfe 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Noe diskusjon i etterkant av innlegg. Kan være behov for oppfølging (enkeltprodusent) 
vedrørende rådgivning   

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endring ihht innstilling  
 

 

  



  

Krets 016 Vesterålen 

  
Dato/tid:  24. februar 20.00 Sted: Sortland Hotell 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Bernt Mikalsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Fred Tore Fagereng 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
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 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 

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

 
Orientering av Olav Håkon Ulfsnes 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Hvorfor er det slik at når små produsenter slutter så hører de ingen ting, samtidig som vi har en 
tilførselskampanje for å skaffe nye. 
 
Bra med Nord Norsk kjøttdeig, er det slik at alle kjedene får selge dette? 
 
Merking av kjøttvarer i butikk. Er det strategi å få til tydeligere merking av Norske produkter (tar 
myndigheter mer ansvar for at merkingen skal bli mer tydelig for å unngå feilplukking der 
konkurrenter bevisst merker produktene slik at det kan misforstås.) 
 
Må følge opp nyt Norge merking strengere. 
 
Tror at sammen er vi sterkere, må bli flinkere å synliggjøre at når det er overskudd vil 
eierne/bønder få sin del. 
 
Prisløypa 
 
 
 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Innledning fra Bernt Mikalsen. 



  

 

Spørsmål/kommentarer: 

• Lammepølsa, hva inneholder den? Kan vi kalle den lammepølse? Sjekk opp 

• Hvorfor kan vi ikke har ren lammepølse, mtp mer salg hos muslimer 

• Reinpølse er det slutt på det? Svart ut 

• Syntes det var mange færre slakt på storfe 

• Rare tall på gris i Vesterålen 

• Hvem er leder på medlemssenter i Målselv?  

• Bacon og spekk er umulig å få tak i. Det er råvaremangel, men forklaringen spriker. Hva 

er tilfellet? 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endring i forhold til innstillingen. 

 

 

  



  

Krets 017 Andøy 

  
Dato/tid:  25. februar 11.00 Sted: Skomakerstua 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Håkon Olav Ulfsnes(styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Bernt Mikalsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Andre Paulsen                 
 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 8 Kvinner:1 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 
 

Invitasjon og saksliste ble godkjent 
Ordstyrer ble valgt Andre Paulsen 
 

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

 
Håkon Olav Ulfsnes orienterte 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om data angrepet ble besvart. 

• Vi burde ha distriktstilskudd, på distriktsarbeidsplasser, er en bismak med all 
rasjonalisering som foregår i distriktet. 

• Er av og til forundret over inntransport planlegging, fylling av biler, når henting, osv.  

• Skryt av lammeringsleder  

• Er fortvilt over hvor lite Gilde det er i butikken 

• Kunder og potensielle kunder må informeres bedre, med bruk av sosiale medier. 

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen saker 

 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valget ble i hht. valgkomitéens forslag 

 

 

  



  

Krets 018 Lofoten 

  
Dato/tid:  24. februar 11.00 Sted: Lofoten turistsenter 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Bernt Mikalsen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Leif-Kåre Halvorsen 

Referent: Bernt Mikalsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 10 Kvinner:2 Menn: 8 

  

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 
 

Innkalling og sakslista blei godkjent 
 

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

 

Olav Håkon Ulfsnes orienterte  
 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Skryt av kommunikasjonen i Nortura 

• Bonden selv styrer selskapet 

• Bra nødslak ordning 

• Skryt av medlemssenteret 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
 
Ingen saker her 
 
 

 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i hht. innstilling 
 

 

  



  

Krets 019 Nord-Salten 

  
Dato/tid:  23. februar 11.00 Sted: Dyping grendehus 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Christer Skreslett 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Ragnhild Engan 

Referent: Christer Skreslett 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 22 Kvinner:5 Menn: 17 

  

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 
 

Ragnhild Engan godkjent som ordstyrer, og saksliste/innkalling godkjent som forelagt. 
 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 
 
God diskusjon og dialog.  
Ingen konkrete innspill.  
 

3 Åpen post – lokale saker  
 

• Vi ønsker informasjon om hvem som er vår kontaktperson for rådgivning pr. dyreslag og 
område. 

• Vi ønsker god info. med gode argumenter for Norsk matproduksjon fra Nortura. Dette 
for videre bruk i diskusjoner/dialog for landbruket. 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valgt ihht. valgkomiteens innstilling.  
 

 

  



  

Krets 020 Midt-Salten 

  
Dato/tid:  21. februar 12.00 Sted: Fauske Hotell 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Christer Skreslett 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Snorre Forsbakk 

Referent: Christer Skreslett 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 19 Kvinner:3 Menn: 16 

  

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 som forelagt og Snorre Forsbakk valgt som møteleder. 
Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger.  
2 stk. valgt til å underskrive protokoll, noe som etter en sjekk viste seg å være unødvendig. 
 

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

 
Kommentarer og synspunkter: 

• Noen spørsmål ang. DVP storfe.  

• Livdyr/delingsnøkkel. 

• Spørsmål ang. Medlemsbutikk og ønske om utleveringspunkt. 

• Innspill for økt stolthet kan være så enkelt som en kaffekopp i julegave 
(oppmerksomhet). 

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Orientering i fra Nord 
Orientering ang. nødslakt ordningen 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valgt ihht innstilling.  
 

 

  



  

Krets 021 Beiarn 

  
Dato/tid:  21. februar 19.30 Sted: Beiarn kro og hotell 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Christer Skreslett 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Frøydis Forsbakk 

Referent: Christer Skreslett 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 7 Kvinner:1 Menn: 6 

  

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 ordstyrer.  
Det reageres på noe på innkallingen. Den er noe uoversiktlig og for noen havner den i 
søppelposten. Bra det er utsendt sms.  
 
 

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

 
Olav Håkon Ulfsnes orienterte 
 

3 Åpen post – lokale saker  
 

• Kan kvigeavtalen bli automatisk? Dette tillegget bør kunne gis automatisk uten at det 
meldes inn på denne avtalen når kriteriene oppfølges.  

• Tillegg for «grønne» kviger må gis selv om de selges til «rød» besetning.  

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valgt ihht. innstilling. 
 

 

  



  

Krets 022 Svartisen 

  
Dato/tid:  22. februar 11.00 Sted: Ørnes hotell 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Olav Håkon Ulfsnes (styret) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Christer Skreslett 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Hans Elling Angell 

Referent: Christer Skreslett 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 13 Kvinner:1 Menn: 12 

  

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 
 
Hans Elling Angel valgt til ordstyrer. 
 
Innkallingen var vanskelig å finne på epost, når den ble funnet var det vanskelig å finne frem i 
den. Det foreslås å legge ved innkallingen i pdf.  
 

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

 
Olav Håkon Ulfsnes innledet 
 

• Har vi lik engropris ut til kjedene? (Svart i møtet.)  

• Er det mulig å få fjernet kjøre og hviletidsbestemmelsene på dyrebilene. Kan Nortura 
gjøre mere? (er svart ut). 

• Konkurrentene er mere fleksible enn Nortura. 

• Vi må være tøffere i forhandlinger med kjedene.  

• De som leverer til konkurrent, tenker veldig kortsiktig og fristes av et litt større oppgjør 
der og da. 

• Det er vanskelig å få tillit til Nortura i «dårlige tider». 

• Vi trenger å bli bedre på livdyr, både smågris og storfe.  

• Det er fort at irritasjon grunnet dårlig økonomi går ut over Nortura når det egentlig er 
nasjonal politikk som burde få tilbakemeldingene. 

• Alle medlemmer av Nortura burde få invitasjon til konsernråd og årsmøte. Selvfølgelig 
bare de som har stemmerett skal få lov til det. 

 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
Åpen post – lokale saker  
 

• Lage nettbutikk på den nye Min Side. Klær, produkter mm. 



  

• USR-Nortura-Animalia. Regelverk og behov for kalibrering. Straffes for halebiting etter 
at Nortura har overtatt dyret, når MT kontrollerer etter skolding. 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valgt ihht. innstilling.  
 

 

  



  

Krets 023 Nord-Helgeland 

  
Dato/tid: 25. februar 11.00 Sted: Scandic Meyergården 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Ola Johansen (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse: Christer Skreslett og Hanne Marit Hjerpbakk 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Kåre M Gjesbakk 

Referent: Hanne Marit Hjerpbakk 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 15 Kvinner: 5 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 
 

Innkalling og saksliste godkjent 
Kåre M. Gjesbakk valgt til ordstyrer 
 
Innkallingen til møtet var uoversiktlig. Hadde vært lettere med en egen e-post eller brev.  
 

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

 
Ola Johansen innledet 
 
Kommentarer og synspunkter: 

 
Produsenter mener det er kort vei til toppen i Nortura, de føler seg hørt. De som sier de ikke 
føler seg hørt, har også et dårlig oppmøte på kretsmøter. Vi må ikke gjøre det kretsen for stor. 
Det blir en hel dagstur med kjøring for å bli med på kretsmøte. Dette kan også være grunnen til 
dårlig oppmøte.  
 
Viktig å ha møtepunkter for å være sosial med andre produsenter.  
 
Varierende tilbakemeldinger på dyrevelferdsprogrammet for storfe. Noen produsenter opplever 
at veterinærene ikke vil ta på seg oppdraget, da de ikke ønsker å ha den posisjonen. Andre har 
tro på at dette er rett retning for landbruket. 
 
Viktig med Krisestab for å hjelpe produsenter i kritiske situasjoner. 

 

 
 
 

3 

 
 
 
Åpen post – lokale saker  
 
Produsentene er veldig fornøyd med dyrebilsjåførene i kretsen.  



  

Ønsker bedre info fra sjåførene/inntransport om hentetidspunkt 
 
Ønsker bedre medlemsbutikk. Større butikk med mer varer slik at alle får mulighet til å kjøpe.  
 
Polarlam – ønske om at dette blir «Arktisk», da har også råvare fra HELE Nord-Norge mulighet 
til å være med. Polarlam er kun for råvarer nord for Saltfjellet 
 
Etterbetalingen på kjøtt - hvorfor er den ikke lik for alle. (kvantumstillegget)? 

- De som selger livdyr og sender få til slakt selv får ikke være med på denne 
etterbetalingen 

- Må bli en bedre utjevning mellom små og store produsenter 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i hht valgkomiteen innstilling. 
 

 

  



  

Krets 024 Ytre Helgeland 

  
Dato/tid:  23. februar 11.00 Sted: Scandic syv søstre 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Bjørn Arne Skoglund (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse: Linn Hege Engen og Hanne Marit Hjerpbakk 

Øvrige fra adm.:  Odd Magne Karlsen  

Ordstyrer: Olaf Paulsen 

Referent: Hanne Marit Hjerpbakk, Nortura 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 17 Kvinner: 3 Menn: 14 

  

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 kommentarer.  
 
 

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

 
Bjørn-Arne Skoglund Innledet 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- Angusavtale i Nord - Produsentene ønsker muligheten for å delta i denne avtalen 

- Limousin-avtale lik Midt-Norsk – Er det mulighet for å få denne avtalen i Nortura 

- Bedre rådgivningsapparat for å styrke produksjonen – spesielt på gris for å øke 

produksjonen i Troms  

- Spørsmål: Oversikt over økonomien til medlemsbutikkene  

- Spørsmål: Skal det bli nytt skinn-avtrekk på Bjerka? Mener skinnet drar med seg mye 

fett? Får problemer med at storfe får feil klasse da flere kg fett blir dratt av med skinnet.  

- Samlasting av svin og Storfe – Flere opplever dette som problematisk  

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen saker 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i hht. valgkomiteens innstilling.  
 

 

  



  

Krets 025 Vega 

  
Dato/tid:  21. februar 19.30 Sted: Verdensarvkaféen 

 
Til stede:  

Tillitsvalgt: Bjørn-Arne Skoglund (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Emma L. Laumann 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Peter D. Nicolaisen Jr. 

Referent: Emma L. Laumann 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 17  Kvinner: 5 Menn: 12 

  

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 
Peter D. Nicolaisen Jr. velges som ordstyrer. 
Ingen innvendinger på innkalling og saksliste. 

 

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

 
Bjørn-Arne Skoglund innledet. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Media må brukes mer for å nå ut til forbrukerne og de som står på utsida av 
landbruket, spesielt viktig inn mot jordbruksforhandlingene.  

• Økonomi i landbruket er nøkkelen for å få mer rekruttering. Ungdommen kan få 
seg andre jobber som er bedre betalt – hvorfor skal de velge landbruket da?  

• Finansiering til landbruket må være godt lagt til rette for, og det må være enkelt 
å få finansiering. Det skal gjøre det enkelt å få nye inn i næringa.  

• Sentralisering/effektivisering av industrien setter stadig samvirketanken på spill.  

• Ros for ekstraordinær øke av PGE i første halvår 2022.   

• Lojalitetstillegg bør vurderes på nytt! 

• Frustrasjon grunnet mangel av Gilde og Prior i butikk. Samme svar blir gitt år 
etter år, og nå vi må jo gjøre noe med det. Strategien vi har brukt til nå har 
åpenbart ikke fungert – vi endre strategi! 

• Positivt at den norske bonden selger i butikk nasjonalt, og at vi blir verdsatt av 
forbrukerne. Også positivt at dette kommuniseres på EMV, da det hjelper 
Nortura å få fokus på norsk kjøtt (som vi er best på). Norsk kjøtt selger.  

• Viktig å jobbe videre med å skape kvalitetsprodukter som gir merpris, ikke bare 
samlebåndsproduksjon. Vi har mye gode råvarer som bør nå ut til forbrukerne.  

• Mye negative signaler fra næringa går utover motivasjon. Husk å løfte 
hverandre og holde tonen positiv. Ikke la det negative få slå rot.     

• Misnøye ovenfor verdisettingen av kje- og geitekjøtt (én produsent). Hvorfor 
kommer det ikke ut i butikk? Mener Nortura er for negativ ovenfor geit- og 
kjekjøtt. Svart ut at «vanlig» geit har lite volum og det meste går trolig til Proff-
markedet. 



  

• Transporttid blir pressa under sentralisering/effektivisering, det gir en 
bekymring.  

• Effektivitet på skjæring – de andre anleggene må lære av de som er best. Hva 
er det Bjerka får til som de andre anleggene ikke får til? 

• Vi må jobbe sammen for å forhindre nedleggelse i landbruket. Ikke bare innad i 
Nortura, men også sammen med de andre landbruksorganisasjonene. 

• Gris er viktig i Nord for å bevare tilstrekkelig slakting og skjæring på anleggene 

• Store produsenter er viktig for å ha økonomi på bunnlinja (men vi må huske på 
de små- og mellomstore også).  

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen saker her 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valgkomitéens innstilling vedtas enstemmig.  
 

 

  



  

Krets 026 Sør-Helgeland 

  
Dato/tid:  21. februar 11.00 Sted: Hildurs Urterarium 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Bjørn-Arne Skoglund (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Emma L. Laumann og Linn Hege Engen 

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Håvard Knygh 

Referent: Emma Lorentsen 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 11 Kvinner:1 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 
 
Ingen innvendinger til innkallelse og saksliste. 
Håvard Knygh velges som ordstyrer 

 

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

 
Bjørn-Arne Skoglund innledet. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Flere føler at Nortura er blitt for stort, og i dette forsvinner samvirketanken, 
f.eks. medlemsbutikker som er langt unna, puljetillegg som favoriserer de 
største, at innspill til styret ikke kommer fram eller blir svart ut.  

• Bekymring rundt at de største blir favorisert, og at de minste faller av én etter 
én.  

• Frustrasjon rundt at «ingen» taler deres sak inn mot Jordbruksoppgjøret.  

• Fornøyd med Trine som styreleder.  

• Ros for ekstraordinær prisøkning 1. halvår 2022 

• Bekymring for klimaregnskap etter sentralisering. Hvorfor kan ikke flere varer 
produseres mer lokalt/i nord? Svart ut gjennom plansjer på Gilde Nord-Norsk. 

• Ros til dyrebilsjåfører for god evne til planlegging. Det er enkelt å forholde seg 
til, og planleggingen blir god og enkel.   

• Arbeidet med utsalg av Prior og Gild i FK-butikker går for treigt. 

• Skuffelse over dyrevelferdssakene på svin/dokumentar og hvordan dette ble 
håndtert i ettertid, med bla reklamen som kom rett etter dokumentaren.  

• Misnøye med at Nortura som helhet ikke kommer med motsvar i media og i 
offentligheten når vi blir utfordra på enkelte områder. Vi er for redde til å ta til 
motmæle og stå opp for oss selv.  

• Misnøye om lønn til direktører ol. Hvorfor skal de få utbetalt bonuser og lønn 
når det går godt? Dette er overskudd som burde gå til bøndene.  
Det gir en følelse av konkurranse om overskuddet mellom bøndene og 
direktører/ansatte, dvs konkurranse innad i Nortura.  



  

• «Ta i fra de små og gi til de store» - puljetillegg, kvantumstillegg. Skuffende at 
man ser denne utviklingen fortsetter. Stor frustrasjon. Små- og mellomstore må 
gi seg til slutt. Spesielt på svin blir dette diskutert. Det er ikke nødvendigvis bare 
kronene og ørene det handler om, men det store bildet og det som oppleves 
som forskjellsbehandling innad i Nortura.  

• «Nortura er bare til hjelp når det kommer til jordbruksforhandlingene» for da kan 
vi bruke de små- og mellomstore til fordel for å få et bedre resultat i 
forhandlingene. Men ellers i året blir ikke de små- og mellomstore verdsatt 
gjennom f.eks. pulje- og kvantumstillegg. Det settes spørsmålstegn ved 
påstanden om at de største er viktige for de små- og mellomstore for 
effektivisering – stemmer dette virkelig? Hvorfor kjenner i så fall ikke de små- 
og mellomstore effekten av det? 
Forskjellsbehandlinga kjennes på kroppen, og det kjennes ikke greit. 
SAMVIRKETANKEN forsvinner i dette.  

Hvorfor fraviker vi fra samvirkeprinsippet?  
• Styret – hvem representerer oss? Er det bare de bøndene med store enheter 

som sitter i styret, og er det derfor de største brukene også favoriseres ved 
endringer i tilleggsytelser ol.? Hvor er de som støtter opp om de små- og 
mellomstore? Er ikke «vanlig bønder» rustet godt nok til å kunne sitte i styret i 
dag?  

• Økt pris må gå på kjøttprisen, ikke på tilleggsytelser. Økte tilleggsytelser 
oppfattes som skjult prisdifferensiering.  

• Medlemsbutikker – ønsker økonomitall på det, er det lønnsomt? Dag Jøran 
Einvik.  

• Angus-avtalen. Hvordan ligger det an? Der gis det tilbakemelding at det jobbes 
med å få avtalen nord for Malvik, og at det er behov for mer dyr på avtalen.   

• Hva skal til for at du kan si du er stolt Norturaeier? 
Ærlighet, samvirketanken og rettferdighet.  

• Rådgivere – kan vi være flinkere til å komme inn og spørre hvordan det står til 
med de som spør etter raskere utbetaling? Mental helse, komme tidlig inn der 
det er behov mtp bonde- og dyrehelse.  

• Gilde Nord Norsk – sjekk ut hvordan holdbarhetsdato er lagt på pakken, hevdes 
at det ikke synes godt nok.  

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen saker her 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valgkomitéens innstilling er enstemmig vedtatt.  
 

 

  



  

Krets 027 Bindal 

  
Dato/tid:  22. februar 11.00 Sted: Mormors stuer 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Bjørn-Arne Skoglund (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Emma L. Laumann  

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Bernt Skarstad 

Referent: Emma L. Laumann 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 7 Kvinner: 3 Menn: 4  

  

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 
Bernt Skarstad velges om ordstyrer. 
 
Bernt Skarstad har kommentar til sakslista; Bindals landbrukssjef er invitert for å fortelle 
om hvorfor Bindal er den beste kommunen å drive landbruk i. Landbrukssjef har takket 
nei til invitasjon, og har heller ikke sendt stedfortreder. Dette er skuffende.  

 
Innkalling og saksliste godkjennes 

 

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

 
Bjørn-Arne Skoglund innledet. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hva tenkes det rundt konkurrenter av Nortura? Har Nortura feilet på 
utbetalingspris, siden flere og flere bygger nye konkurrerende slakteri? Bjørn 
Arne svarer ut «Er det så mange nye slakteri da?», og snakker litt rundt dette 
og Norturas samfunnsoppdrag og samvirketanken.  

• Diskusjon rundt Investeringsfond for Landbruket.  

• Skryt og ros til styreleder Trine, både for ekstraordinær prisøkning og 
representasjon av Nortura innad og utad.  

• Vanskelig å finne Gilde og Prior i butikken, det er frustrerende å måtte reise helt 
til Kolvereid for å få tak i det man vil ha.  

• Ønsker at det ses på mulighetene for å kunne kjøpe Gilde og Prior i nettbutikk, 
alternativt som en løsning for medlemsbutikken. Spesielt de Nord-Norske 
produktene 

• Satsningen i FK-butikken er viktig, her må vi bare kjøre på for å få ut varene 
våre i størst mulig grad.  

• Store forventninger om et løft via årets jordbruksoppgjør. 

• Ønsker å sende tilbake en takk til ansatte for en formidabel innsats under og 
etter dataangrepet for å holde hjulene i gang.  

• Ønsker Nord-Norge-produktene i hele Nord Norge, ikke bare nord for Saltfjellet 



  

• Langt til medlemsbutikk. Det foreslår å forhåndsbestille i medlemsbutikken, og 
rullere på å kjøre å hente/ta med om de skal forbi, samt at det er muligheter for 
å sette det på lokal transport, f.eks. Sandnes. Dette kan de gjennomføre og 
dele på fraktkostnaden.   

• Spørsmål om hvordan Nortura jobber mot Innovasjon Norge for å tilpasse 
tilskuddsordningene regionalt og lokalt. Viktig at Nortura bidrar til innspill her.  
 

3 Åpen post – lokale saker  
 

• Satsning på Arktisk landbruk – Bjørn Arne svarer ut under møtet.  

• Nord-Norgestrekket – Bjørn Arne svarer ut under møtet.  

• Ønsker at Nord-Norgestrekket skal fjernes 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig av kretsmøtet.  
 

 

  



  

Krets 028 Hattfjelldal 

  
Dato/tid:  23. februar 19.30 Sted: Fjellfolkets hus 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Ola Johansen (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse:  Hanne Marit Hjerpbakk  

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Lillian Sæterstad 

Referent: Hanne Marit Hjerpbakk 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 15 Kvinner: 4 Menn: 11 

  

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 kommentarer 
 
 

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

 
Ola Johansen innledet 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 

- HMS på sjåfører.  

o Sjåfører flytter over okser fra bil til henger helt alene. Hvorfor får de lov til å 

gjøre det alene?  

- For lite Hverdagslam i butikkene.  

- Produsentene er redd nødslakting blir vanskeligere fremover. De opplever at nødslakter 

ofte er langt unna når uhellet først skjer. Dette vil gå ut over dyrevelferden.  

- Vil ha bedre betalt for å følge opp nye krav. F.eks. dyrevelferdsprogrammet. 
- Puljetillegg og kvantumstillegg er med på å gjøre det vanskeligere å være liten 

produsent. Mener dette ikke samsvarer med Norturas ord.  

- Hvor finner vi rapportene/utredningene på nedlegging av slakteri? – ligger de på nettet?  
- Tre-stopp- regelen. Den fungerer ikke like bra. Det er vanskelig å fylle stor bil med 

henger på bare 3 stopp. Er det for å unngå at det skulle bli fullt puljetillegg på at 

produsenter som leverer enkeltdyr i en samkjøring? 

- Skal Nortura jobbe mer med «Gras-feed beef»? 

 
 

 

3 Åpen post – lokale saker  
 
Ingen saker her. 



  

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i hht. valgkomiteens innstilling. 
 

 

  



  

Krets 029 Vefsn og Grane 

  
Dato/tid: 24. februar 10.30 Sted: Fru Haugans Hotell 

 
Til stede: 

Tillitsvalgt: Ola Johansen (AU) 

Konsernledelsen / Adm. ledelse: Linn Hege Engen og Hanne Marit Hjerpbakk  

Øvrige fra adm.:   

Ordstyrer: Frode Bjørnå 

Referent: Hanne Marit Hjerpbakk 

 
Frammøtte medlemmer: 

Totalt: 13  Kvinner: 5 Menn: 8 

  

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 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
Innkallinga var vanskelig, likte ikke at det kom som en lenke.   
 
 

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

 
Er det gjort noen tanker rundt økt produksjon? Det er lett å overprodusere.  

- Ønsker ikke kvote på sau. Det har bakgrunn i erfaringer med kvotesystemet på melk.  

- Saueproduksjonen må reguleres på et annet vis.  

- Vi i næringa må finne en løsning på reguleringa, ikke staten.  

Bedre økonomi til produsenter burde ikke komme fra økt pris, men fra tilskudd og div. for å 
unngå overproduksjon.  
 
«Uten innflytelse i selskapet» skyldes informasjonsmangel, et når ikke frem til produsentene.  
 
Problemer med henting av dyr. Før fikk de melding med klokkeslett, det får de ikke nå. Opplever 
ikke at sjåførene tar kontakt i god nok tid. Nortura må passe på å sende inn rett mobilnr. På 
SMS til produsentene.  

- Produsentene mener det ligger for mye ansvar på sjåførene. De har nok press.  

Telledato – kan vi få en litt mer «dynamisk telling» for å unngå press rundt telledato? 

 
Nortura må gjøre tiltak for å sikre nok tilførsler til slakteriet i Målselv.  
 
Vi må bruke makta vår i butikk, spør etter Gilde og Prior.  

 
Viktig at vi i Nortura og produsentene viser at man er miljøbevisst for at politikere og forbrukere 
skal støtte oss videre.  
 



  

Er fornøyd med medlemssenteret, man får svar på det vi trenger.  
 

3 Åpen post – lokale saker  
 
 
Inntransport av småfe utenom sesong.  

- Ønsker en lønnet person og innkjøp av en henger i Grane/Vefsn og en i Hattfjelldal som 

samler de enkeltdyrene som meldes inn utenom sesong. Unngår mye kjøring for ettpar 

dyr pr sted. Bøndene har ofte annet arbeid osv. som gjør at de ikke orker kjøre dyrene 

til samlastningspunkt.  

Klassifisørene burde ikke se på navnet til produsentene. Opplever ikke at taushetserklæringa 
blir opprettholdt. Dette må følges opp 

 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i hht. valgkomiteens innstilling. 
 

 


