
OPPFØLGINGSRAPPORT 
Møte i regionutval Midt-Norge 17.03.16 
 
Nr. Sak / Tema Oppfølging  / tiltak  Ansvar  Avslutt a 
1 Rekneskap: 

Ynskjer rekneskap for kvart dyreslag og fabrikk.  
 

Jf svar til krets 34 Snåsa i oppfølgingsrapporten etter 
kretsmøta: 
 
Det er vanskelig i dag å lage nøyaktige regnestykker som 
viser hva hvert enkelt dyreslag bidrar med. 
 
Men i bunnen ligger det at Nortura skal ha kostnadsdekning 
på hvert dyreslag fram til dyret er slaktet. I videre foredling og 
på vei ut i butikkhyllene er det mange faktorer som spiller inn 
og som gjør at inntjeningen på hvert dyreslag varierer hele 
tiden. Det beror på etterspørsel mellom dyreslag og ikke 
minst er det store variasjoner mellom sesonger. Hvilke 
dyreslag/produkter det kjøres kampanjer på, om det er 
over/underskudd av dyreslaget osv.  
Men det er ingen tvil om at for Nortura og eierne er det totalt 
sett en fordel å ha mange dyreslag i porteføljen. Det gir 
fleksibilitet i forhold til hva markedet etterspør. Når f eks 
kyllingmarkedet sviktet i fjor hadde vi flere bein å stå på. Når 
det er underskudd av norsk storfe kan vi bidra til å vri 
etterspørselen mer mot andre norske kjøttslag i stedet for 
import. Flere dyreslag gir oss også stordriftsfordeler. Vi har 
for eksempel en påleggsfabrikk hvor vi produserer pålegg fra 
alle dyreslag. 
 
Uansett: Innspillet vil bli tatt med til økonomi og 
kommunikasjonsavdelingen som er ansvarlig for 
Årsmeldingen. 
 

Tor Olav 06.05.16 

2 Etterbetalingsfond: 
Vedtak i RU: 
«Styret har vedtatt etterbetalingsfond på 110 mill i regnskapet 
for 2015. Regionutvalget i Midt-Norge etterspør hvordan 
styret har tenkt at dette skal disponeres fremover. 
Regionutvalget i Midt-Norge mener at det er viktig at dette 
fondet ved fremtidige utbetalinger tar hensyn til de som har 

Tatt opp av Kolbjørn Frøseth i årsmøtet 12.04. RU Midt-
Norge sitt forslag vart lagt inn som protokolltilførsel. 

Kolbjørn 
Frøseth 

12.04.16 



bidratt til opptjening til dette fondet i det enkelte året. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at det utarbeides en 
rapport som synliggjør hensikten med fondet. Denne 
rapporten gjøres tilgjengelig for alle eiere i løpet av 2016.» 

 
3 Kretsmøta: 

Skilnad i oppmøteprosent mellom dag- og kveldsmøter? 
 

Tre kretsar har dei siste åra rullert mellom dag- og 
kveldsmøter. Oppmøteprosenten er høgast på kveldsmøta: 
 
Krets

35 Osen, Namdalseid, Flatanger Kveld 15,40 % Dag 13,00 % Kveld 20,90 %

51 Indre Nordmøre Dag 4,50 % Kveld 8,60 % Dag 8,50 %

52 Sunndal, Nesset, Tingvoll Kveld 12,80 % Dag 11,50 % Kveld 13,40 %

2016 2015 2014

 
 

Brit Kari 18.04.16 

4 Medlemsinformasjon: 
Tillitsvalgtnytt kunne gjerne vore utsendt til samtlege, skaper 
tilhøyrigheit og betre oppmøte på kretsmøta. 
 

Vi har nå mailadressene til i overkant av 16 000 av våre 19 
000 eiere og driver derfor nå og diskuterer nettopp 
mulighetene for å lage en ny infokanal på mail mot eierne. I 
så fall vil det som i dag går som Nortura Tillitsvalgt inngå i 
det. 
 

Tor Olav 06.05.16 

5 Livdyr: 
Smittsam klauvsjukdom kan oppdagast ved klauvskjering. 
Vurdere krav om klauvskjering ved livdyrsal for å få kontroll 
over sjukdomen. 
 

Hele bransjen, inkl Nortura, har et stort fokus på klauvlidelser 
(mest bekymra for dermatitt), luftveislidelser (bl.a. BRSA) og 
diare (corona). Bransjen har iverksatt en beredskap hvor vi 
får en landsdekkende melding så fort dette oppdages. Økt 
fokus fører til at alle skjerper seg. I tillegg følger Nortura 
storfehelsetjenesten sine anbefalinger ang attest/ 
egenmelding ved formidling av dyr. 
Videre er det oppretta en bransjearbeidsgruppe som skal se 
på hele formidlingen av livdyr, med første møte beg av mai. 
Krav om klauvskjering skal tas med til vurdering! 
Nortura ser gjerne for seg å gjøre som ved smågrisformidling, 
en forenkla gruppering av besetninger og ulik prising.  
Utfordringen er at dette må fungere 350 dager i året og over 
hele landet og at bransjen er samkjørt. 
 

Odd 
Finnesand 

12.04.16 

6 Nortura-kolleksjonen: 
Dårleg passform til kvinner. 
 

Mail frå Berit Steen 18.04.: 
"Det er jeg som er ansvarlig for denne avtalen, og jeg tar 
dette videre med leverandøren." 
 

Brit Kari 18.04.16 

 
 


