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Sak nr Sak 

1 Konstituering av møtet 

Lars Morten Rosmo ønsket velkommen og Magne Trondmo foretok opprop. 

 

Det var 62 stemmeberettigede til stede i møtet. 

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

Signe Lillian Nordmeland og Steinar Lium ble valgt til å godkjenne protokoll sammen med 

møteleder.  

2 Regionutvalgleder sin tale  

 

Lars Morten Rosmo trakk bl.a. fram følgende: 



 
 side 2 

 

• Samhandling bonde – Nortura 

o Lenge et ønske fra Nortura Midt med bedre samhandling 

o Går ikke riktige vegen 

o Ny teknologi på plass 

o Tid for bedre samhandling 

o Teknologiske løsninger for god samhandling: 

▪ Oversikt over slakteklare dyr 

▪ Tett dialog om leveringstidspunkt og kvalitet på slakt 

▪ Tettere oppfølging – salg livdyr 

o Rådgiver på vegen med oppgave kontakt med bonde 

▪ Bedre oppfølging av bonde 

▪ Mindre rom for misforståelser 

▪ Mer fornøyd bonde 

 

• Vi oppnår da: 

o Bedre utnytting av industrikapasitet 

o Bedre utnytting av inntransportkapasitet 

o Rett vare med rett kvalitet til rett tid i markedet 

o Økt inntjening for bonde og Nortura 

 

• Tydelig rådgiverstrategi 

o Gratis rådgiing for å skaffe leveranser og volum til Nortura 

o Drifta på gården er ei betalt tjeneste fra Nortura eller andre 

o Det beste r om andre rådgivere står for denne rådgivinga, da unngår vi tvil om når 

tjenesten skal betales. 

• Vi oppnår: 

o Effektiv rådgiving for å skaffe leveranser 

o Tydeligere Nortura 

o Mer fornøyde bønder 

 

3 Utnevnelse av Ungdomsrepresentant i Midt-Norge 

 

Lars Morten Rosmo orienterte om den nye ordningen med Ungdomsrepresentant, og fortalte at 

Marthe Holte Sirivik fra Averøy er utpekt av AU som slik representant i Midt-Norge. 

 

Lars Morten gikk også gjennom bakgrunnen for ordningen. 

• Prøveordning der hver av de 6 regionene skal ha en ungdomsrepresentant. Disse 6 utgjør 

et eget Ungdomsutvalg 

• Utvalget har som formål å komme med innspill på saker i Nortura som er relevant for 

yngre produsenter. 

• Det er AU i hver enkelt region, som utpeker disse representantene 

• Representantene vil inngå i AU og RU i sine respektive regioner. I og med at de ikke er 

formelt valgt, vil de ikke ha stemmerett. 

• Etter at ungdomsutvalget har fått etablert seg, vil det være mulig å gjøre 

organisatoriske/formelle endringer for å få dette som en fast del av organisasjonen i 

fremtiden. 

 

Marthe presenterte seg gjennom en film som var spilt inn i forkant. 

 

4 Status «min side» 

 

Regionsjef (og ansvarlig for digitalisering) i Nortura, Einar Risnes, deltok via Teams. Han fortalte 

om arbeidet som pågår knyttet til nye «Min side»: 



 
 side 3 

Mål med nye «Min side»: Bidra til det optimale slaktetidspunktet 

 

• Bakgrunnen for prosjektet 

o Dataangrepet var bakteppet 

o Krevende å slokke, lappe og bygge nytt samtidig 

o «fra 3 års byggetid til 12 mnd» 

• Hva er «Min side» 

o Opprettholder tilførsler av slakt til Nortura 

o Tilby bonden digitale selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelig via mobil og pc 

o Skape bedre tjenester for ansatte 

o Etablering av moderne robust plattform, hvor nye tjenester enkelt  

kan lanseres 

o Gamle «Min Side»: 

▪ En monolittisk Webside bygd på foreldet teknologi, som var uløselig 

bundet til konkrete detaljer i det underliggende forretningssystemet 

(SAP) 

o «Min side 2.0»: 

▪ En moderne tjenesteplattform for mikrotjenester, som løser spesifikke 

forretningsbehov. 

• Hvor står vi mht. framdrift 

o Innmelding småfe og livdyr (kalv) kom først.  

o Slaktewebben ble tilgjengelig for ca 3 uker siden. 

o Livdyrtjenesten for avlsdyr kjøttfe er nå klar for bruk 

• Hvorfor tar dette så fryktelig lang tid? 

o Må bygge alt fra bunn av og på ny teknologi  

o Måtte etablere midlertidige løsninger for å holde Nortura i drift. 

o Skal håndtere store volum. 

o Ca. 25 mill (2 mill firbeinte) dyr til slakt 

o Ca. 850.000 livdyr 

o Skal håndtere 5 dyreslag og 6 «hovedflyter» 

▪ Småfe, Gris, Storfe, Egg og Kvitt kjøtt 

▪ Slakt, Livdyr Kjøp, Livdyr Salg, Livdyr direktesalg, Egg og Slakt Kvitt 

kjøtt 

o Høyt krav til kvalitet på alt -> avregning og faktura skal vere 100% riktig.  

o Krav til sikkerhet (vi vil redusere risikoen for nye angrep maksimalt) 

 

Spørsmål/kommentarer:  

• Er det noen begrensinger i f.t. bruk av «Min side» på mobiltelefon? 

o Meld inn til Medlemssenteret konkret hva problemet er. Kan være en feil 

• Er stolt over at Nortura har greid å få stablet dette opp så fort ! 

• Vet man konkret hvem som er kilden til angrepet? 

• Er innmelding storfe oppe og går ? 

 

5 Dyrevelferd – veien videre 

 

Lars Morten Rosmo innledet: 

• Midt-Norge ga innspill til årsmøtet i Nortura mht. dyrevelferdsstrategi fram mot 2030. 

Dette er nå en prosess i alle regioner 

• Vi skal passe på at «vår stemme» blir hørt 

• Sammenheng mellom «bondevelferd» og dyrevelferd. 

 

Tilde Sæther kom med et forslag til hvordan skal vi jobbe med tematikken nå i vinter 

• Fjøsmøter på Teams 

o Minst 2 møter 



 
 side 4 

o Filmer på forhånd 

o Tips gjerne om gårdbrukere og tema 

• Pilot Midt-Norge – dyrevelferdsstafett 

o Alle tillitsvalgte viser et dyrevelferdstiltak på egen gård, og nominere/utfordre en 

kollega 

• Vi viser hverandre – og vi lærer opp omverdenen 

 

Spørsmål/kommentarer:  

• Ikke alle som er på sosiale media 

• Er man sikre på at dette ikke «slår tilbake» på noen av oss ? At man får spørsmål fra 

omverdenen om «hvorfor har ikke du gjort det sånn» ? 

 

6 Status i selskapet 

 

Styremedlem Bente Borgen orienterte om status i Nortura pr nå. 

 

Styreleder Trine H. Vaag orienterte deretter om følgende: 

• Prisfastsettelse – PGE – Handlingsrommet framover 

• Beredskap 

• Organisasjonsgjennomgang 

o Det blir en prosess rundt dette – med høring i organisasjonen.  

o Mandat blir utarbeidet før jul 

• Inntransport 

o Fortsatt en del uro rundt inntransport 

o Vi må bli enda bedre på planlegging 

o Diskusjon rundt utstyr. Blir tatt en evaluering av tilgjengelig utstyr 

o En del tilbakemeldinger rundt livdyrbil i Midt-Norge. Dette må det tas tak i. 

o Hvordan få sjåførene godt nok «om bord»? De er viktige ambassadører !  

• Endring av standard kredittid  

 

Spørsmål/kommentarer:  

• Hvem skal foreta evaluering av transportutstyr? Sjåførene må få bidra her. 

• Vi selger alt vi kan få tak i av norsk lam – ble det sagt i går fra Norgesgruppen. Betyr det 

at de egentlig kunne solgt mer? 

• Bør gjøre det vi kan for å ta ut høyest mulig pris. Viktig med struktur og beredskap 

framover – som gir trygghet for framtidige generasjoner. 

• Det har vært fint å levere lam i høst – bedre priser.  

• Takk for tydelighet fra styreleder i f.t. at bonden må ha økt inntekt, i motsetningen til det 

som har kommet fra faglagene ! 

• Hvilke ambisjoner har Nortura i f.t. salg av rødt kjøtt framover? 

• Vi må ikke overetablere på lam – men viktig å være nyansert i f.t. utviklingen på lam 

framover 

• Selges mye på Medlemsbutikken på Steinkjer. Hva er merinntekten ved å selge 

produktene her vs å selge de samme produktene i vanlig butikk? Og hvordan vil kjedene 

reagere på dette? 

• Nortura har ikke alltid truffet på prognosene. Hva tenker styret om treffsikkerheten nå vs 

tidligere? 

 

7 Separate møter for hvert dyreslag 
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8 Orientering fra tilførselsområde Midt-Norge 

 

Tilførselsleder (4-beinte) Silje L. Pynten: 

• Bemanning 

• Markedsandeler 

• Tilførsler 

• Om det enkelte dyreslag 

 

Tilførselssjef fjørfekjøtt, Ola-Bjørn Haugbråten: 

• Gumboro-desease 

• Forsterket oppmerksomhet rundt smittebeskyttelse – Smittevernplan 

• Utvikling volum fjørfekjøtt 

• Utvikling av mer saktevoksende kylling 

• Tiltak for å gi økt innsikt i slaktekyllingproduksjonen 

 

Fagrådgiver egg, Brit Våga: 

• Litt fakta om eggproduksjonen i Norge og i Midt 

• Markedsandeler 

• Markedsbalansering – reguleringstiltak 

o Har regulert bort 3.700 t i 2023 – til en kostnad på nesten 40 mill kr 

• Kompensasjon for midlertidig opphold i produksjonen (ikke utkjøp) 

• Det at siste prognose viser en akseptabel situasjon, betyr ikke at vi ikke har 

overproduksjon. Dagnes situasjon vil være midlertidig. 

• Salgsutvikling 

• Smittesituasjonen 

• Eggkontrollen. Har en midlertidig løsning. Ny løsning fra 2023. 

 

Spørsmål/kommentarer:  

• Bør være potensiale for å hente mere tilførsler på småfe 

• Utegris og mye tidsbruk. Faktureres dette utegrisen? 

• Vet man noe om hvor mange som ikke benytter «min side»? 

• Rådgiverressurser på å ringe i f.t. skyving (som egentlig tilligger Notra). Blir dette 

fakturert Notra? 

• Er det spesielle villfugler som i større grad har med seg smitte? 

• Også de som ikke har fjørfe må ta dette inn over seg – de vil kunne bli påvirket ved et 

evt. utbrudd (restriksjoner). 

• Hvor mye import av egg har vi normalt til Norge? 

 

9 Aktivitet i kretsene 

 

Org. leder, Magne Trondmo orienterte kort om  

- Medlemsundersøkelsen 

- Kretsaktivitet 

- Kretsmøtene 2023 

 

10 Innkomne saker / Åpen post 

 

Kristin Myklevoll, krets Holtålen og Midtre Gauldal 

• Storfehuder – er det ikke på tide med betaling til bonden, på linje med saueull, 

pelssauskinn? Det går i hvert fall ikke fram av avregningen. 

o Kommentar: Dette er innregnet i nettonteringen – og er sånn sett innbakt i 

oppgjøret. 
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• Jeg bor 1 time fra Malvik, jeg vil ikke sende sauene mine 5 timer til Rudshøgda. Selv om 

jeg vet at dette gjøres pga effektivitet. 

 

• Stormberg. For 2 år siden gikk de tydelig ut og støttet WWF – som bl.a. ikke vil beskatte 

ulvebestanden. Det virker derfor veldig merkelig at Nortura nå har inngått samarbeid med 

Stormberg i f.t. salg av Gilde turmat? Hvordan kan dette henge sammen? 

o Kommentar: Dette er ikke et samarbeid. Vi skal ikke reklamere for Stormberg. 

Stormberg er en kunde.  

 

Otte Munkeby, krets Levanger:  

• Engangspurker. Hva skjer etter 1.1.25? 

• Dette dreier seg om ganske store volum – som blir borte fra 2025. Dette volumet må tas 

igjen på et eller annet vis. Dette må man se på relativt raskt. 

o Kommentar: Bruk apparetene som er i faglagene rundt dette 

 

11 Årets eierinitiativ 

 

Tilde Sæther orienterte: 

• Det skal nå kjøres en Pilot i Midt-Norge på dette prosjektet 

• Hva er konkurransefordelene til norsk landbruk? 

• Bruker vi de til å tjene penger? 

• 17.000 eiere må ha noen gode ideer til hvordan vi kan tjene penger på alt det unike med 

norsk matproduksjon!? 

• Vi vil ha tak i de ideene , og utlyser en konkurranse mellom kretsene i å komme opp med 

det beste forslaget 

• Dere velger selv fremgangsmåte 

• Frist for deltakelse er kretsmøtet (men helst ikke vent til da). Au vil følge opp «sine 

kretser» 

• Vinneren kåres på RU-møtet til våren 

• AU plukker ut vinneren 

• Presentasjonen sendes ut 

 

Spørsmål/kommentarer:  

• Veldig god ide å legge til rette for å ta i bruk kreativiteten rundtomkring 

• Dette virker å være en flott måte å få til eierinvolvering 

 

12 Orientering fra sentral valgkomité 

 

Borgny Grande fra sentral valgkomite orienterte (via Teams) og ba RU-representantene om å 

komme med innspill til kandidater. 

 

 

13 Orientering fra regional valgkomité 

 

Leder i regional valgkomité, Erik Gissinger, orienterte og ba RU-representantene om å komme 

med innspill til kandidater. 

 

 

 

 

Lars Morten Rosmo  Signe Lillian Nordmeland  Steinar Lium 

(sign.)    (sign.)     (sign.)  

 


