OPPFØLGINGSRAPPORT
Kretsmøter 2016
RU: Midt-Norge
Krets:

Sak / tema

Oppfølging / tiltak
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Avslutta

30 Lierne,
Namsskogan,
Røyrvik

Storfekjøtproduksjon:
• Kor mykje meir storfekjøt vert det om
mjølkeytinga vert redusert med 2 tonn pr ku?

Melkeytelsen har økt med 1 tonn pr ku på de siste
10 årene. I same periode har antall melkekyr blitt
redusert med 43.000 stk. Dette tilsvarer ca.10.000
tonn storfekjøtt. Utviklingen av melkeytelse har
vært jevnt stigende over lang tid og med 2 tonn i
reduksjon ville dette utgjort ca. 20.000 tonn meir
storfekjøtt.

Arnodd

09.05.16

Livdyr:
• Kvifor differensierte prisar på livdyr mellom
regionar?

Nortura livdyrformidling har felles prissystem på gris og
storfe. For småfe brukes veiledende anbefalt pris til frå
NSG i all hovudsak.
Gris: Historisk har smågrissituasjonen vært utfordrende og
regioner/områder meir "selvstyrt" og da kunne en også i
enkelt perioder oppleve differensiering. Etter
konserndannelsen av Nortura har vi unngått dette. Innføring
av Helsegris har medført en betre nasjonal standard, store
vogntog kan ta inntil 650 smågris pr tur. Dette gjør det
transportkostnadsmessig forsvarlig å forskyve overskudd
mellom regioner. (I forhold til smittespredning er det ikkje
ideelt).

Hilde

22.04.16

Storfe: Her har det forekommet differensiering etter
konserndannelsen i perioder. Årsaken har vært store
utfordringer i forhold til konkurrenter og markedssituasjon.
Etter at prismodell på foringsdyr storfe ble endra 2014
opplever vi en større stabilitet. Tendensen vi ser er at
konkurrenter legger seg i området rundt våre priser. Nå går vi
igjen inn i en periode med sterkt voksende underskudd på
foringsdyr. Formidlere over hele landet følger godt med
hvilke priser andre legger seg på. Det er viktig for Nortura at
vi opprettholder den markedsandel vi har på foringsdyr.
Ved prising av livdyr (spesielt avlsdyr kjøttfe) er det meir
utfordrene pga stor spredning av raser, rasekryssinger og
eksterne prisdannelser og forlangende.

(svar fra Odd
Finnesand)

Generelt er prising av avlsdyr storfe krevende pga varierende
kvalitet, soner/sone tillegg, marknad, noe sesongprega og
styrt en del av "telledatoer".

32 Sentrale
Namdal

Kvalitet:
• Dårleg kvalitet på Gilde kjøtfarse 4 kg

I fylgje Halvor Stavrum vart det i 2015 endring av
resept, noko som førte til klager på produktet.
Resepten er no endra igjen, med betra kvalitet.

Brit Kari

18.04.16

34 Snåsa

Rekneskap:
• Har Nortura oversikt over hva hvert enkelt
dyreslag bidrar med i selskapet? Dette var
oppgitt i årsmeldinga tidligere, kom bort etter
sammenslåinga med Prior. Innspillet bør tas
med som et ønske til neste årsmelding og
plansjer på kretsmøtene.

Det er vanskelig i dag å lage nøyaktige
regnestykker som viser hva hvert enkelt dyreslag
bidrar med.

Tor Olav

06.05.16

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.

35 Osen,
Namdalseid,
Flatanger

Rekneskap:
• Kor stor del av omsetninga til Nortura utgjer
kylling?

Jordbruksforhandlingane:
• Kva er Nortura sitt innspel?

Tor Olav

06.05.16

Roy

21.03.16

160318 - Uttale
jordbruksavtalen 2016 l.pdf

Hovedpunktene:
https://medlem.nortura.no/nyheter/norturasinnspill-til-jordbruksforhandlingene-article3962111885.html
37 Inderøy

Øyremerke:
• Innspel til Os: Kvaliteten på øyremerka er for
dårleg. Ikkje mjuke nok, sprekk/fell frå
kvarandre.

Dette er tatt opp med OSiD tidligere, men saken
tas opp på nytt.

Arnodd

18.05.16

38 Verdal

Sal av lam:
• Kvifor får vi ikkje kjøpe lammelår av Nortura?
Fyll medlemsbutikkane.

Saken bringes inn til de som forsyner
medlemsbutikkene med varer. Sverre Sandsmark
i marked bekrefter at alle medlemsbutikkene i
Nortura vil bli forsynt med overskuddsvarer av
lammeprodukter i løpet av våren og sommeren.

Roy

Ja

Produkter som:
• Lammelår i skiver 1 kg.
• Fårikålkjøtt 1 kg.
• Lammeskav 0,4 kg
• Fenalår i bit
• Lammebog salt i skiver (Proffprodukt)
• Lammestek surret og fryst (Proffprodukt)
• Fårekjøtt saltet i terning (Proffprodukt)

39 Frosta

Inntransport:
• Dyrebil frå Arntsen - ikkje vaska før henting av
fyrste lass storfe.

På grunn av uforutsette hendelser ble Arntsen på
kort varsel forespurt om å raskt komme med et
ekstra lass storfe til Malvik. Han måtte da bruke
en bil som hadde kjørt storfe tidligere på dagen,
og fylte på med ny sagflis før henting. Alle biler
skal være vasket før henting av 1.lass, men dette
ble altså ikke første lass. Det ble ikke prioritert å
vaske bilen først da det hastet med å få inn dyr til
slakteriet på Malvik.

Hilde

06.05.16

45 Midt

Pensjon:
• Spørsmål om pensjonsforpliktelser i forbindelse
med overgang fra ytelsesbasert pensjon til
innskuddsbasert pensjon. Blir de som hadde
ytelsesbasert pensjon tvinga over til
innskuddsbasert?

I fylgje Jan Widar Solheim Iversen må alle gå over
frå ytelsesbasert til innskotsbasert pensjon.

Brit Kari

18.04.16

48 Ørland,
Bjugn

Hærland:
• Har der vore ein byggekomité?

Jeg vet ikke helt kva som her legges i
betegnelsen byggekomite. Men legger med en
lenke til hele prosjektorganisasjonen.

Tor Olav

06.05.16

Dette temaet er overbragt spesialrådgiver på
fôring i Nortura og vi avventer svar. Svaret vil bli
gitt i en egen mail til kretsleder i Ørland/Bjugn når
det foreligger.

Arnodd

18.05.16

Valkomité krets: Leiarane vert kalla inn til info
møte i Molde, Malvik eller Steinkjer i nov/des.
Praksis har vore at ein er valkomitéleiar det tredje
og siste året i komitéen. Det har fleire gonger vore
diskutert å kalle inn fyrste års valkomitémedlem i
staden, men har valgt å forholde oss til leiar sidan
det er han som er ansvarleg for valkomitéarbeidet.
I tillegg kan det kome organisasjonsendringar i

Brit Kari

18.04.16

https://portal.nortura.no/fagomrade/medlem/Medle
m%20aapen/Demokrati/Organisasjonssjef/Info/Or
ganisasjonskart%20%20Hærland%20utbygging.pptx
Storfe:
• Spørsmål om korleis Holsteinoksar bør fôrast.

49 Fosen sør

Tillitsvalde:
• Ynskjer betre opplæring, særleg valkomitéen.

løpet av valperioden. Info møte både for fyrste års
medlem og leiar er ikkje aktuelt pga kostnad.
Nye kretstillitsvalde: Vert invitert til 2-dagers
Tillitsvalgtskule i byrjinga av april, så snart som
mogeleg etter krets- og RU-møte. Her kan vi verte
tydelegare på at også dei som har vore tillitsvalde
ei stund kan delta. Vidare er det nok behov for å
jobbe med oppfylgjinga av dei kretstillitsvalde.

Andelskapital:
• Avtalt innbetaling over to leveransar, men har
fått to purringar.

Kreditt har ved en glipp sendt ut purring på
medlemsandelen. Medlem har fått forklaring og en
beklagelse.

Hilde

22.04.16

51 Indre
Nordmøre

Livdyr:
• Kan vekter på innkjøpt kalv rapporterast direkte
frå livdyravd til Storfekjøtkontrollen?

Teknisk sett er det fullt mulig, vi rapporterer dette i
dag sammen med slakteopplysninger. Vi har
imidlertid en utfordring i datakvalitet fra vår side (i
noen tilfeller blir ikke dyr veid enkeltvis, vi kan
avregne uten at vekt legges inn i systemet). Nå er
det satt ressurser på livdyrportalen og da bør det
være grunnlag for å ta opp denne diskusjonen
med Animalia igjen.

Hilde
(svar fra Asgeir
Svendsen)

22.04.16

53
Hustadvika

Overføring slaktedata:
• Tek for lang tid på småfe, viktig for avlsarbeidet.
Animalia skuldar på slakteria.

Dette er en gjenganger og det tar normalt frå 3 – 7
dager før det blir overført til Animalia. Dette synes
noen er for lang tid, men det må kjøres en
avregning før det overføres. Det er liten vilje til å
korte ned denne tida, sjølv om noen meiner det
bør kunne gå like fort som slakteweben.

Bjørn

27.04.16

Innspillet tas videre til team storfe/team livdyr

Hilde

Vi har ikke en ordning som heter hasteslakt. Det
som fortsatt omtales som hasteslakt er dyr som
ønskes slaktet raskt som vi tar med på ordinær
transport. For å lykkes med rask service er vi
avhengig av å få beskjed tidlig på morgenen, og vi

Hilde

Livdyr:
• Ynskje om auka tillegg på kalv av god kvalitet.
54 Molde og
omegn

Hasteslakt:
• Fungerer altfor dårleg med 3 dager – 1,5 ukes
venting

22.04.16

må også ha en bil i aktuelt område. Det blir ikke
kjørt ens ærend for å hente et "hastedyr". I Molde
og omegn starter lasting ofte tidlig, og det kan
derfor være utfordrende å få med dyr samme dag.
Det samme vil gjelde områder vi sjelden henter
dyr. Vi forsøker alltid å finne en rask løsning når
det er behov for rask henting. Dersom et dyr blir
innmeldt innen innmeldingsfrist tysdag, vil det bli
hentet påfølgende uke. Vi har tidligere
gjennomført en kartlegging (kartlegging over 2
måneder) over antall dager frå innmeldt til hentet i
slike tilfeller. Snittet for området var 1,6 dager.

Livdyr:
• Ynskjer tilgang til fakturaer på kjøp av kalv på
Min Side.

Det jobbes med en løsning!

•

Kan faktura/avrekning på livdyr forenklast? Altfor
mange linjer.

Vi har et stort forbedringspotensiale på mer
forenkla/ryddige avregninger/faktura. Det er
kartlagt hvordan utformingen bør være, men det
prioriteres ikke å bruke penger på endringer nå.
Nortura skal over på nytt ERP system (SAP), og
slike forbedringer er naturlig å ta inn der.

•

Ein del spekalv for sal. Kan Nortura/storfesmåfeprosjektet jobbe med avtalar på desse?

Retur:
Fungerer ikkje, når ein ringer er det ingen som veit
kvar slaktet er.

Hilde

22.04.16

Her må prosjektleder i Møre og Romsdal i
samarbeid med livdyravdelinga foreta en
kartlegging av kven som ønsker å selje slike
kalver og prøve å finne aktuelle kjøpere. Disse må
i neste omgang kobles for inngåelse av avtaler.
Arnodd følger opp denne i første omgang.

Arnodd

18.05.16

Vi finner ut hvor kjøttet befinner seg, men det tar
for lang tid (produsent får ikke svar umiddelbart).
Det jobbes med å finne en god løsning for
"sporing".

Hilde

22.04.16

