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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  089 Forsand, Strand og Hjelmeland 
Dato/tid: 23. februar kl. 19.30 Sted: Vaulilid Leirstad 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder: Sveinung Svebestad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Carl Peder Eiane 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
55 

Kvinner: 
10 

Menn: 
45 

Referent: Odd Finnesand 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

For underskriving av protokoll: Jon Sørestad, Anton Hetland 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
Konsekvenser etter Herland sprekk ca. 300 mil?...endringer i forhold til personal? 
Hvem har/tar ansvaret 
Narasin burde det vært oppdaga og gjort noe med før? 
Over kapasitet på kylling uten å sjå «farer» for sent! 
Fare for kommende overskudd på sau også! 
Kapasitet på kyllingproduksjon i Rogaland, hvor går veien videre. Fordeling i forhold til 
slakterikapasitet. 
Skal vi med nye anlegg begynne å levere til den Stolte Hane? 
Bygging av nye anlegg i områder der veier ikkje tillater anna en single biler, hvorfor 
tillater Nortura det! 
Forventninger om at Norturas salgskanaler er skjerpa og ikkje bortforklare tapt salg og 
salgsmuligheter 
Utslipp tillatelse Forus utgår 2019, bygging i Kvia-marka, hva er status? 
 
 
 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Videre en del kommentar om andre dyreslag! 

 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
Hvorfor endre på ting som fungere så bra med godt oppmøte! 
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4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
 
 

5 Valg. 
Som Innstilling 
Kretsleder for 1 år – Carl Peder Eiane 
Medlem kretsutvalg for 2 år/nestleder 1 år – Per Inge Egeland 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Gunnar Bø 
2.vara – Gunleif Haukelid 
 
Medlem i valgkomite for 3 år – Arvid Dahle. 
 

  
Protokoll lest av begge! 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  090 Gjesdal 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Grendehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Olav Røysland 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Rune Edland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Onar Lima 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 38 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 
34 

Referent: Rune Edland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen 
 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Ingen innvendinger 
• Positive til de felles møtene som har vært på Forus de foregående år. 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Onar Lima fremhevet Nortura for all hjelp ved forråte situasjonen han hadde vært oppi. 
• Og skryt til de i telefonen som tok imot innmeldingene. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Kåre K. Søyland 
Medlem kretsutvalg for 2 år/nestleder for 1 år – Thore Håland 
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Medlem kretsutvalg for 2 år – Stein Ove Molaug 
Vara for utseningene i 1 år: 
1.vara – Stian Hognestad 
2.vara – Kine Vølstad 
3.vara – Stine Mari Edland 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Tarjei Gjesdal 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  091 Klepp – Fellesmøte med Time og Hå 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.00 Sted: Kantina Prima, Kvia 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arne Kr. Kolberg  
Øvrige fra administrasjonen: Rune Edland, Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jan Arild Anda 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  
101 
 

Kvinner: 
15 

Menn: 
86 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Demontering og navnebytte, når får vi Nortura over hele anlegget. 
• Ber om å få vite hva konsekvensene for overskriding på Hærland ble. 
• Etterbetalingsfondet, hvordan skal dette brukes? 
• Må ikke fyre opp produksjonen på ammeku, bonden må få bygge til det han vil. Kanskje 

bruke mer gris? Feil at slakteriene skal drive politikk. 
• Forundra over 2-års avtale med Coop, må være mulig å få lengre avtaler med opsjon 

for videre avtale.  Dette må være mulig å få til. Altfor mye tid og fokus går til dette.  
Dette er innsats vi kunne brukt på utvikling. 

• Auke i ammeku i Norge – disse går for mykje på innmark.  Treng uttale frå Nortura på at 
disse bør gå på utmark. 

• Medlemskapital – 25% av dette er frå eigarane – treng å legge ut dette til eigarane – 
kanskje vi treng å betale inn seinare. 

• Norsk Kjøttfe – krav om avstamming på far for dyret, dette har det vært engasjement 
om. Har Nortura stipulert kva en taper på dette, når konkurrentene ikke har dette 
kravet? 

• Kylling – spurt KL om mange saker uten å få svar.  Kor stor del av overskridelsene på 
Hærland lagt på kylling?  Slakteriet på Hå har en dag slakting og Jærkylling har resten, 
men Nortura eier halve bedriften, kostnadene blir for store for Nortura. Det er bedre at 
produsentene leverer til Jærkylling, enn at det blir mindre antall kylling-bønder i 
Rogaland.  Viktig å være klar over at det ikke er bare kylling det gjelder, men de fleste 
har andre dyreslag i tillegg som vi da ikke får inn i Nortura. Vi må også få med 
kostnadene for å kunne vinne posisjoner i markedet. 
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Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• 3 – 6000 tonn med kyllingkjøtt til Hå, lurer på hva dette skal gå til. 
• Fagutvalg – er det utskifting for ofte slik at det vert for lite tyngde og kontinuitet i 

utvalget? 
• Kylling – kva blir igjen i Rogaland av foredling her.  Vil utviding av Coop avtale bli 

produsert på Hå. 
• Om valg og unge fremadstormende personer som vi trenger til å gå videre her fra 

Jæren. 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Ingen innspill 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Kanskje justere ned slakterikostnadene for bonden når det blir god effektivitet i 
slaktinga? 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder i 1 år – Jan Arild Anda 
Medlem kretsutvalg-utsending for 2 år/nestleder 1 år – Marianne Storhaug Strøm 
Medlem kretsutvalg-utsending for 2 år – Terje Moi 
Vara for utsendinger i 1 år: 
1.vara – Randi Therese Nese 
2.vara – Sigmund Wiig 
3.vara – Bengt Stangeland 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Bengt Stangeland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  092 Time – Fellesmøte med Klepp og Hå 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.00 Sted: Kantina Prima, Kvia 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arne Kr. Kolberg  
Øvrige fra administrasjonen:  Rune Edland, Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jan Arild Anda 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
101 
 

Kvinner: 
15 

Menn: 
86 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Demontering og navnebytte, når får vi Nortura over hele anlegget. 
• Ber om å få vite hva konsekvensene for overskriding på Hærland ble. 
• Etterbetalingsfondet, hvordan skal dette brukes? 
• Må ikke fyre opp produksjonen på ammeku, bonden må få bygge til det han vil. Kanskje 

bruke mer gris? Feil at slakteriene skal drive politikk. 
• Forundra over 2-års avtale med Coop, må være mulig å få lengre avtaler med opsjon 

for videre avtale.  Dette må være mulig å få til. Altfor mye tid og fokus går til dette.  
Dette er innsats vi kunne brukt på utvikling. 

• Auke i ammeku i Norge – disse går for mykje på innmark.  Treng uttale frå Nortura på at 
disse bør gå på utmark. 

• Medlemskapital – 25% av dette er frå eigarane – treng å legge ut dette til eigarane – 
kanskje vi treng å betale inn seinare. 

• Norsk Kjøttfe – krav om avstamming på far for dyret, dette har det vært engasjement 
om. Har Nortura stipulert kva en taper på dette, når konkurrentene ikke har dette 
kravet? 

• Kylling – spurt KL om mange saker uten å få svar.  Kor stor del av overskridelsene på 
Hærland lagt på kylling?  Slakteriet på Hå har en dag slakting og Jærkylling har resten, 
men Nortura eier halve bedriften, kostnadene blir for store for Nortura. Det er bedre at 
produsentene leverer til Jærkylling, enn at det blir mindre antall kylling-bønder i 
Rogaland.  Viktig å være klar over at det ikke er bare kylling det gjelder, men de fleste 
har andre dyreslag i tillegg som vi da ikke får inn i Nortura. Vi må også få med 
kostnadene for å kunne vinne posisjoner i markedet. 
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Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• 3 – 6000 tonn med kyllingkjøtt til Hå, lurer på hva dette skal gå til. 
• Fagutvalg – er det utskifting for ofte slik at det vert for lite tyngde og kontinuitet i 

utvalget? 
• Kylling – kva blir igjen i Rogaland av foredling her.  Vil utviding av Coop avtale bli 

produsert på Hå. 
• Om valg og unge fremadstormende personer som vi trenger til å gå videre her fra 

Jæren. 
 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Ingen innspill 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kanskje justere ned slakterikostnadene for bonden når det blir god effektivitet i 

slaktinga? 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Livar Nedrebø 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år – Pål Ånund Tveiten 
Nestleder for 1 år – Ola Eikeland 
Vara for utsendingene for 1 år: 
1.vara – Jorunn Time 
2.vara - Ivar Frøyland 
3.vara – Asgaut Søyland 
4.vara – Karin Ree 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Dan Magne Hinnaland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  093 Hå – Fellesmøte med Klepp og Time 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.00 Sted: Kantina Prima, Kvia 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arne Kr. Kolberg  
Øvrige fra administrasjonen:  Rune Edland, Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jan Arild Anda 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
101 
 

Kvinner: 
15 

Menn: 
86 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Innkalling og sakliste godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Demontering og navnebytte, når får vi Nortura over hele anlegget. 
• Ber om å få vite hva konsekvensene for overskriding på Hærland ble. 
• Etterbetalingsfondet, hvordan skal dette brukes? 
• Må ikke fyre opp produksjonen på ammeku, bonden må få bygge til det han vil. Kanskje 

bruke mer gris? Feil at slakteriene skal drive politikk. 
• Forundra over 2-års avtale med Coop, må være mulig å få lengre avtaler med opsjon 

for videre avtale.  Dette må være mulig å få til. Altfor mye tid og fokus går til dette.  
Dette er innsats vi kunne brukt på utvikling. 

• Auke i ammeku i Norge – disse går for mykje på innmark.  Treng uttale frå Nortura på at 
disse bør gå på utmark. 

• Medlemskapital – 25% av dette er frå eigarane – treng å legge ut dette til eigarane – 
kanskje vi treng å betale inn seinare. 

• Norsk Kjøttfe – krav om avstamming på far for dyret, dette har det vært engasjement 
om. Har Nortura stipulert kva en taper på dette, når konkurrentene ikke har dette 
kravet? 

• Kylling – spurt KL om mange saker uten å få svar.  Kor stor del av overskridelsene på 
Hærland lagt på kylling?  Slakteriet på Hå har en dag slakting og Jærkylling har resten, 
men Nortura eier halve bedriften, kostnadene blir for store for Nortura. Det er bedre at 
produsentene leverer til Jærkylling, enn at det blir mindre antall kylling-bønder i 
Rogaland.  Viktig å være klar over at det ikke er bare kylling det gjelder, men de fleste 
har andre dyreslag i tillegg som vi da ikke får inn i Nortura. Vi må også få med 
kostnadene for å kunne vinne posisjoner i markedet. 
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Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• 3 – 6000 tonn med kyllingkjøtt til Hå, lurer på hva dette skal gå til. 
• Fagutvalg – er det utskifting for ofte slik at det vert for lite tyngde og kontinuitet i 

utvalget? 
• Kylling – kva blir igjen i Rogaland av foredling her.  Vil utviding av Coop avtale bli 

produsert på Hå. 
• Om valg og unge fremadstormende personer som vi trenger til å gå videre her fra 

Jæren. 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Ingen innspill 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kanskje justere ned slakterikostnadene for bonden når det blir god effektivitet i 

slaktinga? 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Hans Aanestad jr. 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år/nestleder for 1 år – Martin Mæland 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år – Tore Gudmestad 
Medlem kretsutvalg/Utsending for 2 år – Tore Pollestad 
 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara - Magnus Aanestad 
2.vara – Sveinung Haaland 
3.vara – Svein Arne Nærland 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Håkon Varhaug 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  094 Sandnes og Sola 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.30 Sted: Julebygda Grendehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Olav Røysland 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:   
Øvrige fra administrasjonen:  Arvid Søyland 
Ordstyrer: Finn Hognestad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
35 
 

Kvinner: 
2 

Menn: 
33 

Referent: Arvid Søyland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Finn Hognestad blei valgt som ordstyrer 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• 2 til å skrive under møteboka: Finn Aarrestad og Arne Rege 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Avsetning til etterbetalingsfond, er det låst i 7 år slik som medlemskonto. Svar: ingen 
bindingstid. 

• Er resultatet fra hovedselskapet eller datterselskapene. 
• Medlemskonto, første utbetaling i 2017 og dermed har Nortura opparbeid egenkapital 

via denne ordninga. 
• Kor stor hadde egenkapital% vært viss ein ikkje hadde hatt medlemskonto. 
• Leveringsbetingelser Nortura – Prima slakt er dei like. Svar: For standard vare er 

Nortura litt betre, på konseptavtale er Prima slakt betre. 
• Årsmelding og rekneskap godkjent. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kor mykje betyr Prima slakt for den totale tilførselsauken til Nortura slakteria i område. 
       Svar: Det meste av oppgangen kjem fra Prima slakt. 
• Er det mange produsenter som går fra Nortura til Prima eller omvendt. Svar: Lite flytting  

av produsenter mellom selskapa. 
• Er det tapt mykje tilførsler til Fatland. Svar: Litt frå Prima i starten, men mykje mindre 

enn kalkulert med i forbindelse med oppkjøpet. 
• Kvifor 3 veker innmeldingsfrist for storfe. Svar: for å nytte ut kapasiteten på slakteriet og 

nytte dyra vidare i varestraumen. 
• Viktig å holde innmeldingsfrister og rett antal for å kunne bli mest muleg effektive på 

slakting, transport, vidareforedling og sal. 
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3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Større sentrale møter mister deltakelse fra fleire produsenter i lokalmiljøet. 
• RU møte på hausten er viktig for informasjon til tillitsvalgte. 
• Nortura tenker med den nye ordninga motsatt av Tine. 
• Vedtak: Kretsmøtet vil holde på dagens kretsmøteordning og møter i nov/des for dei 

enkelte dyreslag. RU møte på hausten er viktig å fortsette med. 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
På møtet deltok 4 fra medlemssenteret for å bli kjent med korleis kretsmøtet blir arrangert. Unni 
Osland, Erling Kimo, Wenche Elise Ikdal og Laila S Bore. 
Dei presenterte seg for møtedeltakarane. 
 

• Utdeling av ROS til småfeprodusenter 
o 2 fekk kopp 

� Jarle og Maylen Seldal 
� Jone Rønneberg 

o 1 fekk tallerken  
� Finn og Evelyn Aarrestad (best i landet i si gruppe) 

 
Gunn Svihus takka for tilliten ved å bli valgt til ny kretsleder. 
Finn Hognestad takk for den tida han hadde fått vært kretsleder. 
 
Referat frå møtet blir sendt dei som skal skrive under for gjennomlesing. Evt kommentarar vil bli 
lagt til referatet. 
 
Møte slutt kl 22.15 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Gunn Svihus 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år - John Magne Raugstad 
Medlem kretsutvalg/utsending for 2 år/nestleder for 1 år – Bent Ove Byberg 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Finn Aarrestad 
2.vara – Bernt Palle Nærland 
3.vara – Elin Aamot 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Tor Wincent Byberg 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  095 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy – 

Fellesmøte med Finnøy 
 

Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Bru Bedehus, Bru 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kjetil Nilsen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 57 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 
50 

Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer: Kjetil Nilsen 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• 2 stk godkjenne protokoll: Jan Steinar Bø og Åge Kolnes (må tilsendes protokoll pr mail) 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lagt frem av Inger Lise Aarrestad Rettedal 
 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lagt frem av Inger Lise Aarrestad Rettedal 
• Spørsmål om kylling-saken: Omstillingsordninger, hvordan oppstod denne situasjonen, 

hvordan kan samvirke forsvare å bidra til en aktiv sentralisering av kyllingproduksjonen, 
hva gjøres for å unngå at vi havner i tilsvarende situasjon? 

• Spørsmål om hvordan nå målet om økning i ammeku, på tross av kravet om løsdrift i 
2024? 

• Torgeir og Inger Lise svarte på spørsmålene underveis. 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Vil ikkje ha meir sentralisering enn det som kretsmøtene er i dag, då går det ut over 

oppmøtet. 
• Må haldast på lokalt plan, for å sikre at terskelen er så låg som mulig for å kome med 

innspel. 
• Det er lite vits med kretsmøter på hausten, då det ikkje er klar årsresultat på dette 

tidspunktet. 
• Positive innspel til løysing for elektronisk val. Då kan dei som ikkje for høve til å møte i 

kretsmøtet også delta med stemmegjeving. 



 Side 2 av 2 

4 Åpen post/lokale saker 
• Lagt frem av Torgeir Erfjord 
• Spørsmål om innmeldingsfrister, økonomi i inntransport/livdyrtransport. 
• Ønsker om å få tilsendt faktura på e-post. Ikke bare avregningen. 
• Skryt til de ansatte på medlemssenteret Forus for serviceinnstillingen og fleksibiliteten 

de utviser i hverdagen. 
• Skryt til dyretransportsjåførene for punktlighet og servicegrad. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Odd Sande 
Nestleder for 1 år – Anders Nordbø 
Medlem kretsutvalg/Utsending for 2 år – Anne Skibenes Lunde 
Vara for utsendinger i 1 år: 
1.vara – Torgeir Kinn 
2.vara – Stian Sørensen 
3.vara – Karl Inge Nordbø 
4.vara – Erling Haugvaldstad 
 
Medlem i valgkomite for 2 år – Kjetil Nilsen 
Medlem i valgkomite for 3 år – Harald Selvåg 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  096 Finnøy – Fellesmøte med Stavanger, Randaberg, 

Kvitsøy, Rennesøy 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Bru Bedehus, Bru 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kjetil Nilsen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 57 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 
50 

Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer: Kjetil Nilsen 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• 2 stk godkjenne protokoll: Jan Steinar Bø og Åge Kolnes (må tilsendes protokoll pr mail) 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lagt frem av Inger Lise Aarrestad Rettedal 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lagt frem av Inger Lise Aarrestad Rettedal 
• Spørsmål om kylling-saken: Omstillingsordninger, hvordan oppstod denne situasjonen, 

hvordan kan samvirke forsvare å bidra til en aktiv sentralisering av kyllingproduksjonen, 
hva gjøres for å unngå at vi havner i tilsvarende situasjon? 

• Spørsmål om hvordan nå målet om økning i ammeku, på tross av kravet om løsdrift i 
2024? 

• Torgeir og Inger Lise svarte på spørsmålene underveis. 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Vil ikkje ha meir sentralisering enn det som kretsmøtene er i dag, då går det ut over 

oppmøtet. 
• Må haldast på lokalt plan, for å sikre at terskelen er så låg som mulig for å kome med 

innspel. 
• Det er lite vits med kretsmøter på hausten, då det ikkje er klar årsresultat på dette 

tidspunktet. 
• Positive innspel til løysing for elektronisk val. Då kan dei som ikkje for høve til å møte i 

kretsmøtet også delta med stemmegjeving. 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Lagt frem av Torgeir Erfjord 
• Spørsmål om innmeldingsfrister, økonomi i inntransport/livdyrtransport. 
• Ønsker om å få tilsendt faktura på e-post. Ikke bare avregningen. 
• Skryt til de ansatte på medlemssenteret Forus for serviceinnstillingen og fleksibiliteten 

de utviser i hverdagen. 
• Skryt til dyretransportsjåførene for punktlighet og servicegrad. 
•  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Karl Andre Vignes 
Nestleder for 1 år – Birger Hetland 
Medlem kretsutvalg/Utsending for 2 år – Iren Vestersjø Hidle 
Medlem kretsutvalg/Utsending for 1 år – Oddgeir Vestersjø (inn for Karl Andre Vignes) 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Ronny Kavli 
2.vara – Peder Bergøy 
3.vara – Gerd Johanne Bøe 
4.vara Anna Lauvsnes 
 
Ny medlen i valgkomite for 3 år – Aksel Tungland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  097 Bjerkreim 
Dato/tid:  24. februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus, Vikeså 
Til stede fra: 
Kokkenes Mesterlaug Rogaland. Christian Mathiassen og Bjørn Finnvik 
Konsernstyret/RU – leder:   Ivar Kvinlaug 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bjørn Ivar Bekkevold 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
38 

Kvinner: 
2 

Menn: 
36 

Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ok. Bjørn Ivar Bekkevold. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål fra 2015. Er det gjort noe i forhold til dei som IKKE ønsker å få ut 
utbetalingene på egenkapitalen i 2017. Er det muligheter for å spare lengre? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

Reagerer på forskjellen i pris for sommerlam mellom Nortura/Prima. 
Håpte dette var mer samkjørt etter hvert. 

 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Ingen kommentar 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Bjørn Ivar Bekkevold 
Nestleder for 1 år – Håvard Nevland 
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Medlem kretsutvalg/Utsending for 2 år – Einar Refstie 
Medlem kretsutvalg for 2 år – Tore Fuglestad 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Tore Fuglestad 
2.vara – Anne Eikeland 
3.vara – Livar Fuglestad 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Ivar Veen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  098 Eigersund, Lund og Sokndal 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Ivar Kvinlaug 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Torgeir Erfjord 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sigmund Slettebø 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
54 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 
48 

Referent: Torgeir Erfjord 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Sigmund Slettebø valgt til ordstyrer 
• Innkalling og sakliste godkjent 

 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• Korleis er utbetalinga av den individuelle eigenkapitalen tenkt utført? 
• Korleis er økonomien i Norfersk no? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kven var det eigentleg som sa opp Ica-avtalen? 
• Bekymring for overskot av lammekjøt. 

 
3 Revitalisering av kretsmøtene 

• Alt for dårleg å få dette servert over bordet på kretsmøtet og forvente at ein skal kunne 
få gode tilbakemeldingar. Dette burde ha vore sendt ut som informasjon i lag med 
innkallinga, slik at medlemmane får tenkje seg om. 

• Nortura burde hatt større fokus på gode sekretærfunksjonar inn mot dei ulike utvalga 
(slik som TINE) 

• Kretsmøta må ha større del til open post med tid til dialog og innspel frå medlemmane. 
• Me vil IKKJE ha større møter og lengre avstandar. 

 
4 Åpen post/lokale saker 

• Møtet må leggast opp til at medlemmane kan få seie sitt (kome med innspel) tidlegare 
på kvelden. IKKJE kl. 22.30 

• Det er viktig at Nortura bidreg til å ta vare på fagmiljøa for småfe og arrangerer 
miljøskapande medlemsaktivitet for småfeprodusentane. 
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• Kvantumstillegget er urettferdig og bør fjernast. 
• Nortura må ta lærdom av feila som er gjort på Hærland, og ikkje gå på dei same 

smellane i utbygginga i Kviamarka. 
 

• EMV-produksjon var feil strategi då me gjekk inn på det i si tid. 
• Full støtte til det strategiske valet som vart gjort då Prima Slakt og eigedommen i Kvia-

marka vart kjøpt. Så får me heller tole at A. Øglend gjorde gode pengar på handelen.  
• Me må finne ein strategi for å møte utfordringa med lausdriftskravet som kjem i 2024. 

Dette vil verte ei stor utfordring for storfekjøtproduksjonen, både mjølkeku og ammeku. 
• Kva er framtida for Nortura Hå? Vil Nortura ha foredling i Hå i framtida? 
• Det har vore utfordringar med å få seld livdyr av kjøtfe siste halvår. Er klar over at dette 

har samanheng med sjukefråvær, men Nortura MÅ ha fokus på at dette fungere og at 
dei tekniske løysingane fungerer (Livdyrportal/min side) 

• Tips om ein Fatlandsleverandør som kom til Nortura for to år sidan som ikkje har fått 
kjeledress. Namnet på denne medlemen vart no levert til Torgeir, som tek saka vidare. 

• Håper at Nortura vil vera med på felles stand med dei øvrige samvirkebedriftene på 
Gladmat 2017. Det er realistisk håp om at Fylkesmannen bidreg med stønad. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Sigmund Slettebø 
Medlem kretsutvalg/Utsending for 2 år/Nestleder for 1 år – Karl H. Eik 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Kari J. Melhus 
2.vara – Ståle Ueland 
3.vara – Gaute Urdal 
4.vara – Jan Arild Egeland 
5.vara – Tanja m. Hamre 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Ottar Jone Rusdal 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  100 Sirdal 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.30 Sted: Tjørhom Grendehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Ivar Kvinlaug 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jørgen Ådneram 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 19 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 
14 

Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål i individuell EK – ble avklart i møtet 
• Spørsmål om avsetning pr. dyreslag og verdier her 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentarer 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Positiv til endring – prøve noe nytt. 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Betaling til store og små produsenter må være lik 
• Lam må ikke fores som griser. 
• Få til prisløype som gjør at lammevektene ikke øker, men går ned 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Jørgen Ådneram 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år – Gunn Siri Ousdal 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Tor Audun Tonstad 
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2.vara – Bjørg Hilde Fidjeland 
3.vara – Inghild Håverstad 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Bjørg Tove Josdal 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  101 Kvinesdal og Flekkefjord 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.30 Sted: Klubbhuset, Kvinlog 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Olav Røysland 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Åge Gyland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 20 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 
17 

Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer Åge Gyland 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Stor ønske om å starte Storferinger på lik linje med Lammeringer. 
• Dette har det blitt tatt opp gjentatte ganger, ingen ting skjer !!!! Får ikke svar 

 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Saken burde blitt utsendt på forhånd og diskutert i kretsene før 

kretsmøte. Vi har blitt slått sammen med Flekkefjord. Første år som en 
krets. Det blir for store avstander. Kretsen stemmer NEI for revitalisering 
av kretsmøtene. Nytt forslag fra Ivar Kvinlaug, kan en ta vekk RU som et 
mellom ledd. Mer aktivitet på Kretsplan som valgte utsendinger til 
Årsmøte.  

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Prima/Nortura – Hvor langt har samarbeidet kommet? Nødslakt osv.? 
• Mindre tilleggsytelser i  2016 – Hvor sikkert er det at vi får dette tilbakebetalt, og 

hvordan? 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Åge Gyland 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år – Ole Helle 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Tønnes Oksefjell 
2.vara – Tor Arne Lende 
3.vara – Are Mygland 
4.vara – Frank Espen Gustavson 
5.vara – Geir Olav Omland 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – John Arthur Høydal 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  102 Farsund og Lyngdal 
Dato/tid:  29.februar kl. 19.30 Sted: Vestheim, Lista Fly og NP 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder: Kari R. Håskjold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Odd Finnesand 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jarle Refsnes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
55 

Kvinner: 
4 

Menn: 
51 

Referent: Odd Finnesand 
Raymond Eik – Kåre Heimvoll referat 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 
Bekymring for markedsordning på dei andre dyreslaga 
Avsetting til medlemsskaps kapital og etterbetalingsfonn skulle det heller blitt brukt som 
etterbetaling ? 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Fortsetter som før inntil videre 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Storfe slakteringer 
• Krav om genetikk GNK… 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Audun Stålesen 
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Medlem kretsutvalg for 1 år/Nestleder for 1 år – Øyvind Vågsvoll 
Medlem kretsutvalg for 2 år – Nils A. Andreassen 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Nils A. Andreassen 
2.vara – Ågot Fåland 
3.vara – Gunn Skeime 
4.vara – Jarl Solås 
5.vara – Bernt Magne Grimsby 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Arvid Birkeland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  103 Mandal og Marnardal 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Høgtun, Marnardal 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Inger Lise Rettedal 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Arvid Søyland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
 

Kvinner: Menn: Referent: Arvid Søyland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Sjur Lauvdal valgt til ordstyrer 
• Innkalling og sakliste godkjent 
• To til å skrive under møteboka: Olav Dønnestad og Anstein Imeland 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Etterbetalingsfond. Kvifor kalle dette etterbetalingsfond? Svar: Rekneskapsmessig 
fordel. Blir ikkje låst slik som avsetning på medlemskonto/felles EK 

• Forklart nye leveringsvilkår.  
• Tilleggsytelser. Ønsker meir ut på veiledende pris. 
• Etterbetaling. Ønsker mest muleg ut på veiledende pris. 
• Kva tid blir Hærland lønsomt. Ikkje bra prosjekt må lære for framtida  
• Kvifor er det ikkje lammekjøtt å få kjøpt i butikkane når det er overproduksjon. Svar: 

Grossistleddet styrer kva butikkane får ta inn. 
• Nye salskanalar viktig framover, f.eks Matmarked.no 
• Norfersk sitt driftsresultat fortsatt negativt, Ny avtale har som mål å få dette i pluss. 
• Gildenavnet må bli brukt meir. 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Set foten ned ved feil innmelding og hente bare det som er innmeldt. 
• Ikkje fått oppgjer – venta ein mnd. Dette må være ein oppstått feil skal sjekkes opp. 
• Livdyrmarkedet fungerer dårleg. Til tider vanskeleg å bli av med livdyr. Svar: Nortura 

må ha kjøpar for å bli av med livdyra. Til tider meir dyr for sal enn etterspørsel. 
• Stimulere til å fòre opp kalv til stort slakt.  
• Dyrebilsjåførane er fantastiske, dei må få skrøyt. 
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3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Diskusjon etter framlegg av saka av Sjur. 
• Godt tilbod på fagmøte for gris og småfe. Ønsker meir fagmøte på storfe.  Må skape 

begeistring for å starte med storfe. Godt fagmiljø viktig. 
 

• Fleirtallet i kretsmøtet vil halde på dagen ordning. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Referat frå møtet blir sendt dei som skal skrive under for gjennomlesing. Evt kommentarar vil bli 
lagt til referatet. 
 
Møte slutt kl 23.00 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Sjur Lauvdal 
Medlem kretsutvalg for 2 år – Sven Homme 
Nestleder for 1 år – Tor-Arne Frivold 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Sven Homme 
2.vara – Tor Arvid Blørstad 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Tom Rune Gundersen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  104 Audnedalen 
Dato/tid:  29. februar kl. 19.30 Sted: Vigmostad Bedehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Olav Røysland 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Bengt-Egil Elve 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Børge Helliesen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
29 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 
25 

Referent: Bengt Egil Elve 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• OK 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Medlemsdemokrati er en god investering for Nortura 
• Kretsen mener at det er tvilsomt om lang reisetid til kretsmøter vil gi 

bedre oppmøte 
• Kretsen mener at det kan bli vanskeligere å rekruttere nye tillitsvalgte 
• Viktigere med gode møter enn sparte kostnader 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Kretsen mener at vi i Nortura må bli flinkere til å fange opp nye brukere, 

generasjonsskifter ol. 
• En del diskusjon om Prima, tvil om det egentlig er helt greit at bonden skifter til å bli 

Primaleverandør, selv om dyra blir slaktet på samme slakteri. 
• Noen mener at Prima-oppkjøpet og overganger til Prima har svekket samvirketanken og 

samholdet mellom bøndene. 
• Tall med på hvor mye Prima slakt har bidratt med for konsernet ble presentert. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Børge Helliesen 
Medlem kretsutvalg for 2 år – Trond Hennestad 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Trond Hennestad 
2.vara – Ole Rune Røinesdal 
3.vara – Trond Helliesen 
4.vara – Jahn Bråtveit 
5.vara – Bernt O. Ougland 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Jannike Lea Nystøl 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Ivar Kvinlaug 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Stian Espedal 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Inger Liv Thoresen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 29 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 
22 

Referent: Stian Espedal 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Godkjent 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hadde det blitt bygd på Hærland hvis de hadde vært klar over kostnaden? 
• Hvor mye har Primaoppkjøpet tilført økonomisk? 
• Kan bønder starte med gris slaktegris nå? 
• Hva syns forbruker om gode resultater i samvirkebedriftene med tanke på 

jordbruksforhandlingene? 
• Kan Nortura lære noe av Tine? ( Tines gode resultat ) 
• Har Nortura råd til å starte utbetalinger av penger på medlemskapitalkonto? Går dette 

utover økonomien til bonden? 
• Hvis bonden ikke vil ha ut pengene nå, kan de stå videre? 

 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Vil ha det som i dag 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Tar Prima imot alt av slakt fra en bonde, eller bare det som holder deres krav? 
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• Livdyr: tid fra en bestiller dyr (kyr) til en får dyr, bestilling ble borte, men fikk kjøpt dyr 
direkte fra bonde. 

• Når en ringer inn bestilling, blir de lagt inn i livdyrportalen? 
• Fungerer køsystemet på livdyrbestilling? 
• En ordnet livdyr (kyr) via dyrebilsjåfør. 
• Ønsker tilbakemelding på hvor en er i køen på livdyr. 
• Kanskje det bør blinke et "rødt lys" når det har gått en tid? 
• Nortura har størst kontaktnett på dyr. 
• Coop-avtalen kjempebra!! 
• Veldig bra at kunden etterspør Gilde/Prior produkter. 
• Den nye Norfersk avtalen, hvor bra er den? 
• Hvordan er sykefraværet på fabrikkene? 
• Merking av kjøtt, har Nortura helt rent mel i posen? 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Inger Liv R. Thoresen 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år – Magne Thorvald Bakken 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara - Karl Yngve Kristensen 
2.vara – Vidar Løvdal 
3.vara – Svein Otto Hærås 
4.vara – Jan Helge Risdal 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – Olav G. Honnemyr 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  106 Åseral og Hægebostad 
Dato/tid:  29. februar kl. 19.30 Sted: Lordens Kro, Kyrkjebygda 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Kari R. Håskjold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Kristin S Eikeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Helge Verdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 30 
 

Kvinner: 
3 

Menn:  
27 

Referent: Kristin S. Eikeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Helge Verdal, ingen kommentarer til innkalling og s aksliste. Albert Hommen og 

Elling Åsland til å skrive under protokollen. 
 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Kommentar på at de tror at hvis det blir større avstander for 

medlemmene vil den demokratiske prosessene/ innflytelse for eierene 
svekkes. 

• Det virker som om det er bedre oppmøte nå i de siste årene. Møtene har 
blitt mer interessante. Bøndene må ta ansvar for å minne hverandre på 
møtene og dra hverandre med. 

• Ønsker å ha det som det er, ikke enda mer sentralisering. Styret må 
finne løsninger. Ikke legge enda større ansvar på eigaren.  Store 
avstander fører til mindre deltakelse 

 
 
 



 Side 2 av 2 

4 Åpen post/lokale saker 
• Et medlem er kritisk til prising av livdyr-kjøttfe. De hadde kjøpt inn noen kjøttfe i høst og 

hun undret seg litt over prisingen og tok kontakt med de på livdyr. De kunne ikke og ville 
ikke redegjøre for hvordan dyrene var priset. De fikk informasjon fra de på livdyr om at 
det var Animalia som satte standarden for prisingen. I dette tilfelle fant de ut av at det 
var blitt gjort en feil i forhold til prisingen- de var priset for høyt, så de fikk tilbakebetalt 
noe. Medlemmet mener at prisingen burde kunne forklares og være lett forståelig for 
både selger og kjøper. 

• En som klaget på klassifiseringen av en okse. Han hadde fått 5+ i fett, og dermed mye 
feittrekk. I tillegg hadde han fått informasjon fra en bondekollega at hvis han hadde 
levert til Prima slakt så hadde han ikke fått feittrekket og det mente han var totalt fiasko 
hvis Nortura sine klassifisører og Prima sine klassifisører klasset forskjellig på fett. Fikk 
forklart at alle klassifisørene klasser likt, men hos Prima blir fett trekket kompensert noe. 
Anbefalt han å ta en tur på slakteriet slik at han kan få en bedre forståelse av 
klassingen og tilbudt et gårdsbesøk for å snakke om saken. 

• Et medlem i kretsutvalget informerte om en sak som en bonde i kretsen hadde opplevd 
nylig. Medlemmet tok kontakt med medlemssenteret for å melde inn ei kjøttfe-kvige. 
Han opplevde å bli møtt på en ufin måte i tlf. han fikk ikke hjelp til innmelding i tillegg 
hadde han fått feil informasjon ang om at kviga ikke gikk inn under kjøttfe-avtalen siden 
hun snart rundet 2 år. Medlemmet valgte da å melde inn til Fatland i stedet for. Lokal 
rådgiver (Kristin) har vært i kontakt med medlemmet etterpå. Det er laget sak i CRM, 
Rune Edland er informert om saken og han har snakket med medlemmet og 
kretslederen i området og beklaget tilfellet. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Helge Verdal 
Medlem i kretsutvalg for 2 år/nestleder for 1 år – Olav Andrew Handeland 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Sigbjørn Vik 
2.vara – Jens Røysland 
 
Nytt medlem i valgkomite for 3 år – Henry Åsland 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  107 Setesdal 
Dato/tid:  29. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Ivar Kvinlaug 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Siri Kvam Haugland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Terje Birkeland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 
23 

Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer Terje Birkeland 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

Hvorfor har ikke Nortura /Prima lik pris til Bonden? 
 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Nei!!!! Ønsker det slik det er i dag! 
• Det er et stort område. Folk kjører 10 mil for å komme til møte og 10 mil 

hjem igjen. 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Økologiske lam - Merket lammene med Økologiske Debio merker med sjåfør som vitne. 

Fikk ikke tillegg for Økologiske lam på oppgjøret. Ringte å ga beskjed. Nortura mente 
disse ikke var merket. Nortura gjør ikke feil. Hvem har denne karen snakket med? 

• Ring meg(Siri) hvis det er noe som du mener er galt! Dette skal jeg ta  opp.  
• Produsenten har gitt tilbakemeldinger til Debio ang. saken. Nortura rotet bort lammene.  
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Terje Birkeland 
Medlem kretsutvalg for 2 år/nestleder for 1 år – Egil Åmlid 
Medlem kretsutvalg for 2 år – Jørund K. Hansen 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Knut Erik Paulsen 
2.vara – Jørund K. Hansen 
3.vara – Tor Mosdøl 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år – John Øina 
 
Innspill fra Marit: Bør få opp Kvinneandelen i Kretsen. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  108 Grimstad, Lillesand og Birkenes – Fellesmøte me d 

Aust i Agder 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Kari R. Håskjold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Kristin S Eikeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
32 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 
28 

Referent: Kristin S. Eikeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Arild Viken valgt til ordstyrer, ellers ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kommentar fra Tellef Hodnebrog ang emballasje på kyllingprodukter, det burde stå 
UTEN med stor bokstaver og Narasin med små bokstaver på kylling emballasje. 

• Kommentarer Fra Erik Fløystad, ang innlegg om overproduksjon av sau. Er det 
overdrevet skremsel i forhold til dette. Tallene virker ikke så skremmende, men 
investeringsstøtte er tatt vekk i kyst sonene fra Innovasjon Norge pga at Nortura går ut 
med prognosen og råder til å være forsiktige. 

• Kommentar fra Frank S, Viktig å fremheve håndverket med produktene til Gilde 
• Kommentar fra Åge Andre B: overskridelse på Hærland, hva er realistisk, kan det gå 

konkurs? Konsekvens at Egil olsvik har blitt plassert der han har blitt, kan det være 
negativt.  

• Kommentar fra Tellef Hodnebrog: prosessene i forhold til bygg må bli bedre planlagt for 
å unngå slike overskridelser 

• Kommentar fra Knut Erik Ulltveit, Storfe, Nortura sitt ambisjonsnivå 4500 flere ammekyr 
i året. En veldig dyr produksjon å starte, trenger virkemidler fra Nortura, kanskje bedre 
rentevilkår ved livdyr kjøpt på kreditt. Bankene skjønner det jo ikke. Det kan være et 
tiltak for å nå målet. Tar dette videre 

• Kommentar fra Erik F: hva med mottaksplikt og leveringsplikt. Kan det garanteres 
fremover for andre produksjoner 
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• Kommentar fra Frank S, I forhold til kalvepriser, prisene endret seg midt i sesongen i 
fjor. Dette var ikke bra. Gi tilbakemelding på det til livdyr. Det burde være mer 
forutsigbart hvis prisendringer. 

• Kommentar fra Hodnebrog, Hvorfor er det så dyrt å frakte kylling, storfe fraktes også 
over store avstander. Det handler om transportstøtte. 

• Kommentar fra Erling Brekkemoen, Sau/lam: syns det er defensivt å gå ut med en 
salgprognose på 96 %. Ang overskuddet- Balansering er skjørt og kan fort føre til 
underskudd igjen. 

 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Kretsmøtene er viktig og at vi kommer sammen denne ene gangen i året 
• Nærheten til Nortura blir truet ved for store kretser. Tror kretsene vi har 

nå er viktige å holde på for å opprettholde demokratiet 
• Positivt til at kretsene har kretsmøte i sammen. Men allikevel 

opprettholde kretsene. Redd for konsekvensen med å miste utsendinger 
hvis kretsene blir slått sammen.  

• Forslag om å ha møtene i sammen, men ha det annethvert år Grimstad/ 
Holt, og ta en evaluering etter 2 år på om det har blitt færre eller flere 
deltakere. 

• Kretsstyrene bør jobbe med tiltak for å få flere til å skjønne viktigheten av 
å møte og å få lyst til å komme 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Etter innføring av elektronisk øremerking tar det lang tid å få levert øremerkene etter 

bestilling. Det kan bli et problem ved bestilling av erstatningsøremerker hvis man skal 
slakte og oppdager at dyret har mistet øremerke. Oppfordrer til å bestille øremerker 
med en gang et øremerke er forsvunnet, ikke vente til begge to detter av, også skal 
referent høre med OSID om de kan bli bedre på dette. 

•  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Arild Viken 
Medlem kretsutvalg for 2 år/Nestleder for 1 år: Frode Borø Svaland 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Geir Delin 
2.vara – Tm Løland 
3.vara – Nils Gunnar Kylland 
 
Ny medlen i valgkomite fro 3 år – Bård Hansen 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2016 
Krets  109 Aust i Agder – Fellesmøte med Grimstad, Lillela nd, 

Birkenes 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.30 Sted: Eikeli Leirsted, Froland 
Til stede fra: 
 
Konsernstyret/RU – leder:   Kari R. Håskjold 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Kristin S Eikeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Arild Viken 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 32 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 
28 

Referent: Kristin S. Eikeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste:  
• Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 

- Driftsorientering 
- Totalmarkedet 
- Sluttmarkedet 

• Revitalisering av kretsmøtene 
• Åpen post/Lokale saker 
• Valg 

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Arild Viken valgt til ordstyrer, ellers ingen kommentarer 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kommentar fra Tellef Hodnebrog ang emballasje på kyllingprodukter, det burde stå 
UTEN med stor bokstaver og Narasin med små bokstaver på kylling emballasje. 

• Kommentarer Fra Erik Fløystad, ang innlegg om overproduksjon av sau. Er det 
overdrevet skremsel i forhold til dette. Tallene virker ikke så skremmende, men 
investeringsstøtte er tatt vekk i kyst sonene fra Innovasjon Norge pga at Nortura går ut 
med prognosen og råder til å være forsiktige. 

• Kommentar fra Frank S, Viktig å fremheve håndverket med produktene til Gilde 
• Kommentar fra Åge Andre B: overskridelse på Hærland, hva er realistisk, kan det gå 

konkurs? Konsekvens at Egil olsvik har blitt plassert der han har blitt, kan det være 
negativt.  

• Kommentar fra Tellef Hodnebrog: prosessene i forhold til bygg må bli bedre planlagt for 
å unngå slike overskridelser 

• Kommentar fra Knut Erik Ulltveit, Storfe, Nortura sitt ambisjonsnivå 4500 flere ammekyr 
i året. En veldig dyr produksjon å starte, trenger virkemidler fra Nortura, kanskje bedre 
rentevilkår ved livdyr kjøpt på kreditt. Bankene skjønner det jo ikke. Det kan være et 
tiltak for å nå målet. Tar dette videre 

• Kommentar fra Erik F: hva med mottaksplikt og leveringsplikt. Kan det garanteres 
fremover for andre produksjoner 

• Kommentar fra Frank S, I forhold til kalvepriser, prisene endret seg midt i sesongen i 
fjor. Dette var ikke bra. Gi tilbakemelding på det til livdyr. Det burde være mer 
forutsigbart hvis prisendringer. 
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• Kommentar fra Hodnebrog, Hvorfor er det så dyrt å frakte kylling, storfe fraktes også 
over store avstander. Det handler om transportstøtte. 

• Kommentar fra Erling Brekkemoen, Sau/lam: syns det er defensivt å gå ut med en 
salgprognose på 96 %. Ang overskuddet- Balansering er skjørt og kan fort føre til 
underskudd igjen. 

 
 
 
 

3 Revitalisering av kretsmøtene 
• Kretsmøtene er viktig og at vi kommer sammen denne ene gangen i året 
• Nærheten til Nortura blir truet ved for store kretser. Tror kretsene vi har 

nå er viktige å holde på for å opprettholde demokratiet 
• Positivt til at kretsene har kretsmøte i sammen. Men allikevel 

opprettholde kretsene. Redd for konsekvensen med å miste utsendinger 
hvis kretsene blir slått sammen.  

• Forslag om å ha møtene i sammen, men ha det annethvert år Grimstad/ 
Holt, og ta en evaluering etter 2 år på om det har blitt færre eller flere 
deltakere. 

• Kretsstyrene bør jobbe med tiltak for å få flere til å skjønne viktigheten av 
å møte og å få lyst til å komme 

 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
• Etter innføring av elektronisk øremerking tar det lang tid å få levert øremerkene etter 

bestilling. Det kan bli et problem ved bestilling av erstatningsøremerker hvis man skal 
slakte og oppdager at dyret har mistet øremerke. Oppfordrer til å bestille øremerker 
med en gang et øremerke er forsvunnet, ikke vente til begge to detter av, også skal 
referent høre med OSID om de kan bli bedre på dette. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Kretsleder for 1 år – Alf Eivind Myren 
Medlem i kretsvalg for 2 år – Halvor Øiestad 
Vara for utsendinger for 1 år: 
1.vara – Halvor Øiestad 
2.vara – Kristian Foss 
3.vara – William Henningsen 
 
Ny medlem i valgkomite for 3 år: Kjetil Bjønnum 
 
 
 

 


