
 
 

P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG  Agro 

Møtested: Quality Hotel Stavanger Airport, Sola 
 Dato/tid:  14. mars 2016 kl. 09.45 Protokoll:  01/16  
 
TIL STEDE: 
Arbeidsutvalget Olav Røysland, Ivar Kvinlaug, Anne Lise Kindingstad, Audun Meland, Åge Andre 

Brømnes 
Regionutvalget Jan Arild Anda, Terje Moi, Ståle Hetland, Hans Aanestad jr., Martin Mæland, Lenita 

Salte, Tore Pollestad, Tore Gudmestad, Livar Nedrebø, Ola Eikeland, Pål Ånund 
Tveiten, Gunn Svihus, Bent Ove Byberg, John M Raugstad, Malvin Hebnes, Sven 
Martin Håland, Odd Sande, Torgeir Kinn (vara for Anders Nordbø), Stian Sørensen 
(vara for Anne S. Lunde), Kåre K. Søyland, Thore Håland, Carl Peder Eiane, Per 
Inge Egeland, May Ann Levik, Karl Andre Vignes, Birger Hetland, Iren Vestersjø 
Hidle, Oddgeir Vestersjø, Bjørn Ivar Bekkevold, Håvard Nevland, Einar Refstie, 
Sigmund Slettebø, Kari J. Melhus (vara for Karl H. Eik), Gaute Urdal ( vara for 
Kristen Mydland), Gunn Siri Ousdal, Åge Gyland, Audun Stålesen, Øyvind 
Vågsvoll, Sjur Lauvdal, Tor-Arne Frivold, Børge Helliesen, Ole Rune Røinesdal 
(vara for Simon A. Simonsen), Inger Liv Thoresen, Magne Th. Bakken, Helge 
Verdal, Sigbjørn Vik (vara for Olav A. Handeland), Terje Birkeland, Egil Åmlid, 
Geir Delin (vara for Arild Viken), Frode Borø Svaland, Halvor A. Øiestad (vara for 
Alf Eivind Myren), Frank B. Sigvaldsen, 

Valgkomité Søren Seland, Knut E. Olimstad, Kai Petter Flesjå 
Andre Sigmund Rangen, Bjørn Laugaland, Sigurd Høyland, Willy Finnbakk, Siv Meling, 

Erlend Harestad, Gunnar Bjørndal, 
 

Forfall Marianne S. Strøm, Anders Nordbø, Anne Skibenes Lunde, Karl H. Eik, Kristen 
Mydland, Jørgen Ådneram, Simon A. Simonsen, Ole Helle, Olav A. Handeland, 
Arild Viken, Alf Eivind Myren, Jon Leif H. Eikaas, Finn Hognestad, Anne Karin 
Grødeland 

Konsernstyret Kari Redse Håskjold, Inger Lise Rettedal 
Administrasjonen Lisbeth Svendsen, Gunnar Dalen, Ingvill Jørgensen, Torgeir Erfjord, Siri Kvam 

Haugland, Odd Finnesand, Bengt-Egil Elve 
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste 
 
57 stemmeberettigede ved starten av møtet ( totalt 60 utenom inviterte, styret og 
administrasjon) 
 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder 
Carl Peder Eiane og Lenita Salte 
 
RU-leder orienterte om sakene som har gått i regionen denne perioden, snakket om 
Hærland og overskridelser der, dette er for dårlig. Prima – trenger like betingelser, 
også på nødslakt. Dette går nå som en pilot i Agro. Føler det er vanskelig å forholde 
seg til hvordan Nortura og Prima fungerer som selskap og i praksis ute.  Tidligere 
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var det ingen som trodde at Jærkylling skulle bli like store som Nortura, kan dette 
også skje med Prima?  
Informerte om produsent på gris som ble tatt inn i Prima, ikke i Nortura, men greit 
for Nortura at de gikk til Prima. 
Ellers har det blitt saker som Jordbruksforhandlingene og leveringsbetingelsene 
som har vært diskutert.   
Revitalisering av kretsmøtene burde vært en sak som kunne vært sendt ut på høring 
i organisasjonen, dette har vært etterlyst. 
Ellers har det vært en del om etterbetaling kontra etterbetalingsfond.  Når det 
gjelder Jordbruksforhandlingene, må en også ha fokus på kornprisen. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 
 

2 Kort orientering fra valgkomiteen til årsmøtet 
Bjørn Laugaland orienterte om innstilling fra sentral valgkomite. 
 

3 Årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Kari R. Håskjold la frem saken om årsmelding og regnskap.  La frem litt om hva 
som har skjedd så langt i år, nye salgskontrakter, godt salg både mot butikk og 
Proff (storkjøkken) så langt i år, også på industrisalg, mye skåret vare som gir mer 
avkastning enn salg av helt slakt. Viktig å være konkurransedyktige.  Lageret er 
redusert siden nyttår. Ellers om det som skjer på kylling og utkjøpsordningen her.  
Frist er gått ut i det meste av landet for å kunne tegne avtaler med økonomiske 
tilskudd.  Avvikling blir styrt ihht behov.  10 pro dusenter har meldt overgang til 
DSH (Jærkylling), da uten kompensasjon.  Avtale vedr. Trøndelag er ikke avsluttet 
ennå. Markedet på kylling må utvikles sammen med kjedene.  
Hærland – her må vi lære av feilene som ble gjort.  Noen endrede tekniske 
løsninger, som er gjort for fremtiden er en del av dette i tillegg til krav fra kjede.  
Men styring og prosjekteringer var altfor dårlige.  Krav er sendt til Tingretten mot 
kontraktør.  Beløpet er satt til totalt 91 millioner i dette kravet. 
Fabrikken leverer nå på toppnivå i Europa, økonomisk sett.   
Kari oppfordret til å se fremover. 
Innspill fra Erlend Harestad, Birger Hetland, Ivar Kvinlaug, Sigmund Rangen og 
Per Inge Egeland 
- Det som vi får tilbakebetalt fra kontraktøren, om det går til 

kyllingprodusentene. Det kan bli mange kyllingprodusenter som faller fra med 
den prisen som blir betalt i dag. 

- Noen må ta ansvaret for den store overskridelsen. 
- Slike store overskridelser har vi ikke råd til. 
- Spørsmål om inntjenings-potensiale på Hærland. 
- Trenger å få ut betalingen med en gang, ikke året etter.  Og alle 

produksjoner har overproduksjonsproblematikk noen ganger. 
-  
Kari svarte på spørsmålene og innspillene. 
Informerte om storfe og mulighetene her. Økning av produksjonen, "gras fora", og 
beite. I tillegg om uttale til Jordbruksforhandlingene og fremtidig telledato. 
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Oppsummering fra møterunden i kretser inkl. Revitalisering av kretsmøtene. 
Ingvill oppsummerte saken kort.  Se vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 

4 Nortura er midtveis i en ambisiøs strategiperiode – når vi målene?   
Lisbeth Svendsen la frem informasjon om det som blir gjort og det som er på 
trappene med fokus mot salget og innsparing.  Og mye muligheter for inntjening. 
Viktig å omsette det som står i planen til praktisk handling og få med hele selskapet. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

5 Næringspolitikk og Nortura SA i dette bildet – TTIP, artikkel 19, eksportstøtte og 
WTO 
Gunnar Dalen orienterte. 
 

6 Tilførsler. 
Torgeir Erfjord orienterte om prognoser og om tilførsler/medlem i området.  I 
tillegg orienterte han om Prima.  
Malvin Hebnes, Martin Mæland, Sjur Lauvdal, Birger Hetland,  

• Rådgivere i Prima – hvor er de ansett? (I Prima Slakt A.S.) 
• Nødslakt – hvordan skal dette håndteres?  Det er mye verdi i slakt av storfe. 

Skal dette ut på anbud? 
• Må ha info om Angus-avtalen 
• Hvorfor heter det Prima Slakt A.S og ikke Nortura? 
• Har for mange som leverer litt til Prima og litt ti l Nortura. 

 
Torgeir svarte ut spørsmålene og ba om å få navn på de som leverer begge plasser 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

7 Valg 
Leder i regional valgkomite, Gunn Siri Ousdal la frem innstillinga fra komiteen. 
 
Det var 57 stemmeberettigede ved valget. 
 
Leder i RU for 1 år – Willy Finnbakk – 57 stemmer - ny 
Nestleder i RU for 1 år – Åge Andre Brømnes – 57 stemmer - ny 
 
AU-medlem storfe for 2 år – Martin Mæland - ny 
AU-medlem småfe for 2 år – Audun Meland - Gjenvalg 
AU-medlem fjørfekjøtt for 2 år – Sigurd Høyland - ny 
Alle AU-medlemmene valgt med akklamasjon 
 
Vara AU for 1 år: 
Storfe – Gunnar Bjørndal - ny 
Småfe – Siv Meling - ny 
Gris – Sigmund Rangen – gjenvalg 
Egg – Arild Viken – gjenvalg 
Fjørfekjøtt – Erlend Harestad – ny 
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Alle valgt med akklamasjon 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år: 
Sigmund Rangen – gjenvalg 
Inger Liv Thorsen – ny 
Siv Meling – ny 
Gunnar Bjørndal - ny 
Valgte med akklamasjon 
 
Vara til årsmøte-utsendinger for 1 år: 
1.vara – Erlend Harestad - ny 
2.vara – Hans Aanestad jr. - gjenvalg 
3.vara – Alf Eivind Myren - gjenvalg 
4.vara – Sjur Lauvdal - gjenvalg 
5.vara – Kari Melhus - ny 
6.vara – Helge Verdal - ny 
7.vara – Karl Andre Vignes - ny 
Alle valgte med akklamasjon 
 
Medlemmer i regional valgkomite for 2 år: 
Ivar Opsal - ny 
Birger Reve – ny 
Gunn Siri Ousdal – gjenvalg 
 
Leder i regional valgkomite for 1 år : Gunn Siri Ousdal - gjenvalg 
Nestleder i regional valgkomite for 1 år: Bent Ove Byberg – gjenvalg 
 
Vara til valgkomite for 1 år: 
1.vara – Tønnes Oksefjell – ny 
2.vara – Bjørn Ståle Bekkeheien – ny 
3.vara – Knut Retterholt - ny 
 

8 Info fra fagutvalg 
Torgeir Erfjord orienterte fra Fagutvalg gris. Saker som har vært oppe: Innspill til 
Jordbruksforhandlingene, MRSA-situasjonen, Handlingsprosjekt på VAC, Endring av pris 
på vektklasser og vurdering av Edelgris-produksjonen, der vi har fått inn Duroc 
internasjonalt. Tilgangen til Edelgrisen blir et diskusjonstema fremover. 
Per Inge Egeland – Om endring av vektklasse påvirker prognosen? 
 
Finn Hognestad fra Fagutvalg storfe: Jordbruksforhandlingene – heftige diskusjoner på 
soneproblematikken, leveringsbetingelsene, rasekrav for Norsk Kjøttfe, finansiering av 
livdyr og bygging av nye hus, antall dyr på Norsk Kjøttfe-avtale, 

• Holsteinkalver – vi misser volum her – blir det gjort noe her? 
 
Audun Meland om Fagutvalget småfe: Leveringsbetingelser, avkortning vedr. 100 mill. til 
etterbetaling, Innspill til Jordbruksforhandlingene . Fokus på utmarksbeiting og grovfor. 
Markedssituasjonen, viktig med prisløype som gjør at en så snart lamma er slaktemodne.  
Utvikle regionale varestrømmer, og så grasfora dyr. 

• Samme dato for telledato og når lam blir ung sau? 
• Er det ikke bruk for småfe resten av året enn på høsten? (Kjedene bestemmer) 
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Åge Andre Brømnes om Kylling: Fagutvalget har jobbet mye i denne tøffe perioden, 
økonomien for produsentene er veldig dårlig. 85 produsenter har signert sluttavtalen. 
Narasin-utfordringer i produksjonen. 

• Hvor lenge blir man trukket for 40 øre? 
• Hvor mange produsenter er igjen i Nortura?  (Ca.350) 

 
Anne Lise Kindingstad om fagutvalg egg. Ressursgruppe Egg i Agro  består av Arild Viken 
og Tor Rune Gudmestad. Saker som Jordbruksforhandlingene, reduksjon av overskuddet, 
salg har gjort en god jobb for å få ut mer egg, 30 øre i trekk for eksport en stund, tellehøner, 
gassing av hus, bedre markedsføring. 

 
Vedtak: Saken tatt til orientering 

9 Åpen post/lokale saker 
 
Bjørn Ivar Bekkevold hadde fremmet en sak om tidspunkt for bekjentgjøring av innstilling 
til valg.  AU-Agro behandlet saken og la den frem for RU-møtet. 
 
Vedtak: Regional valgkomite skal ha innstilling klar før første kretsmøte holdes for at 
kretsmøtene skal kunne behandle innstillingene. Samme sak bør tas til årsmøtet med tanke 
på Sentral valgkomite. 
 
Ellers hadde disse ordet: Martin Mæland, Anne Lise Kindingstad, Sigmund Rangen, Per 
Inge Egeland, May Ann Levik, Terje Moi, Birger Hetland, Gaute Urdal, Inger Liv 
Thoresen. 

• Sak om vara til fagutvalgene, og vara må få mulighet til referat. Spiller dette inn 
sentralt, frustrerende som vara å ikke være med på laget. 

Torgeir informerte om hvordan fagutvalg gris gjør dette, bruker sladda referat til vara. 
• Dette er utvalg som jobber opp mot styret og administrasjonen sentralt, ikke valgt 

organ. Team egg lager infoskriv om sakene som går ut til alle produsentene. 
• Har god dialog med AU-medlem, men har sansen for å kunne inkludere vara mer. 
• Vi har nå fått et lukket system, trenger at vara til AU-medlem også må kunne møte i 

fagutvalg. 
• Trenger å få litt bredde i systemet. 
• Om å selge produkter i Halal og tiriltunge.no 
• Leveringsbetingelser – likte å se alle tilleggene slik det var før 
• Regional valgkomite innstiller folk uten å gi melding om hvor de er innstilt før 

innstillingen kommer ut. 
• Trenger å bruke reklame på ungene, folk flest på gården ser bare slaktebilsjåføren. 
• Om merkevaresalget , dere må bruke eierne på alle plan her, og vi som bønder og 

tillitsvalgte må spørre etter varene våre  i butikken. 
Lisbeth og Kari svarte på innspill. 
 

10 Avslutning og avtakking. 
 
Kari Redse Håskjold takket av de 3 som gikk ut av AU. 
Olav Røysland og Ivar Kvinlaug har vært med siden 80-tallet, og Finn Hognestad 
har vært i Fagutvalg/AU i totalt 10 år. 
Alle fikk blomster og skål. 
Willy Finnbakk, påtroppende RU-leder, takket for ti lliten. 
 
Et godt møte var konklusjonen! 
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Olav Røysland takket for seg og ønsket alle vel hjem! 
 
Møtet slutt! 

  

 Lenita Salte (s)                Carl Peder Eiane (s)                      Olav Røysland (s) 


