
 

 
 

 
Informasjon til regionutval Midt-Norge  
            15.06.16 
 
Oppfølgingsrapportar frå krets- og regionutvalsmøta  
Vedlagt ligg oppfølgingsrapportane frå saker som vart tatt opp på krets- og regionutvalsmøta, og 
som er oppfølgt så langt. Ber om at de gjev tilbakemelding til medlemmane i kretsen på aktuelle 
saker. 
 
Handlingsplanar for kretsane 
Frist for å sende handlingsplan for kretsen sin aktivitet til Brit Kari var i mai. Oversikt over mottatte 
og gjennomførte planar så langt, ligg ved. Det har aldri før vore planlagt så mykje aktivitet i så 
mange kretsar ☺ Det er i 2016, som tidlegare, budsjettert med kr 5 000 pr krets. I tillegg er det 
avsett kr 125 000 som kretsane kan søke om midlar til fleire aktivitetar. Denne potten er for fyrste 
gong godt overskriden utifrå omsøkte og planlagde aktivitetar i kretsane. Arbeidsutvalet ynskjer ikkje 
å prioritere ned/bort nokon, men heller oppmode kretsane om nøkternheit. Og så kan det påreknast 
at det vert sett strek når budsjettet er nådd.  Men dette er jo berre eit fantastisk luksusproblem, som 
tyder på entusiastiske og engasjerte kretstillitsvalde, opptatt av tiltak som kan auke tilførslane og 
skape god relasjon til Nortura i kretsen ☺ Kanskje vinn ditt kretsutval premien for mest aktivitet på 
RU-møtet til hausten…?! 
 
Ta kontakt med Brit Kari for bistand til gjennomføring. 
 
Fordeling av kretsar på AU-medlemane 
Arbeidsutvalet har fordelt kretsane mellom seg, slik at kvart AU-medlem har spesielt ansvar for 
å følge opp nokre kretsar. Føremålet er at de som kretstillitsvalde har ein kontaktperson i AU, for 
oppfølging og dialog. Ikkje nøl med å ta kontakt med "din" AU-medlem, eller evt andre i AU! 
 
  Krets Kontaktperson 
30 Lierne, Namsskogan, Røyrvik Ragnar Omli 
31 Leka, Vikna, Nærøy Trude S. Eldnes 
32 Grong, Høylandet, Overhalla Trude S. Eldnes 
33 Namsos, Fosnes Trude S. Eldnes 
34 Snåsa Ragnar Omli 
35 Osen, Namdalseid, Flatanger,  Trude S. Eldnes 
36 Steinkjer, Verran (unntatt 7797 Verrabotn) Rigmor Hustad 
37 Inderøy, Mosvik Rigmor Hustad 
38 Verdal Ragnar Valstad 
39 Frosta Ragnar Valstad 
40 Levanger Ragnar Valstad 
41 Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal Ragnar Valstad 
42 Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun Arnt Ove Løvås 
43 Holtålen, Midtre Gauldal Kolbjørn Frøseth 
44 Oppdal, Rennebu Ragnar Valstad 
45 Hemne, Orkdal, Meldal, Agdenes Kolbjørn Frøseth 
46 Frøya, Hitra, Snillfjord Kolbjørn Frøseth 
47 Roan, Åfjord Arnt Ove Løvås 
48 Bjugn, Ørland Arnt Ove Løvås 
49 Rissa, Leksvik, 7797 Verrabotn i Verran Arnt Ove Løvås 
50 Smøla, Aure Olav Håkon Ulfsnes 
51 Surnadal, Rindal, Halsa Olav Håkon Ulfsnes 
52 Sunndal, Nesset, Tingvoll Olav Håkon Ulfsnes 
53 Fræna, Eide, Averøy Olav Håkon Ulfsnes 
54 Kristiansund, Gjemnes, Sandøy, Midsund, Aukra, Molde Olav Håkon Ulfsnes 



 

 
Kommunevise marknadsandelar 
Kommunevise marknadsandelar siste 12 månader pr veke 21 er vedlagt. 
 
Prissamanlikning storfe 
Team storfe i region Midt v/Arnodd Kjenstadbakk har nyleg gjort ei prissamanlikning mot 
konkurrentane våre, og skriv dette: 
 
Det er foretatt en prissammenligning i slutten av mai mellom Nortura og våre 2 største konkurrenter, 
Midt Norge Slakteri og Slakthuset Eidsmo Dullum. Prisene er da justert for det som ligger inne av 
ekstra avtaletillegg nå i vår/sommer. Nortura økte sitt ekstra avtaletillegg med kr 1,60 fordelt på 2 
økninger à 80 øre. Slakthuset Eidsmo Dullum har gjort det samme og Midt-Norge Slakteri har økt 
med kr 1,-.   
 
For Nortura er det tatt med avsetning på medlemskapitalkonto (44 øre) og direkte etterbetaling for 
2016 (58 øre). Eidsmo Dullum ligger inne med 30 øre i etterbetaling. Når våre konkurrenter opptrer 
på bygda, tror jeg de bevisst unnlater å ta med dette i sine prissammenligninger. 
 
Nortura ligger bra an i pris! Vi kommer best ut i alle kategorier innen NRF, og på ung okse som det 
er mest fokus på ser det slik ut på tilleggsytelsene med en pulje på 13 dyr: 
 

Prissammenligning per kg   
 Slakteri Sum per kg Differanse  

Nortura kr              6,82   kr               -     
Midt-Norge Slakteri kr              5,40   kr         -1,42   
Eidsmo Dullum kr              6,40   kr         -0,42   
 
På kjøttfe er konkurransen tøffere, men vi holder også bra stand der og spesielt mot Midt-Norge 
Slakteri. Her er det Slakthuset Eidsmo Dullum som utfordrer oss mest, men det er i de aller høyeste 
klassene E og U de satser mest. I R klassene er vi klart best. 
For klasse U ser det slik ut på 13 dyr i puljen: 
 

Prissammenligning per kg  
 

 
Slakteri Sum per kg Differanse  
Nortura kr        15,62   kr               -     
Midt-Norge Slakteri kr        14,45   kr         -1,17   
Eidsmo Dullum kr        15,65   kr          0,03   
 
 
Skyving av gris til Nortura Steinkjer: 
I løpet av våren har vi fått tilbakemeldinger fra produsenter som har vært kritiske til bruk av skyving 
på gris ved Nortura Steinkjer. Dette både av hensyn til kostnader ved skyving, men også av hensyn 
til prognosert markedssituasjon på gris. Skyving gir mer kjøtt. 
 
Det har hittil i år blitt slaktet ca 9 000 mer gris enn på samme tid i fjor. Fokuset for Nortura Steinkjer 
er å drive fabrikken mest mulig lønnsomt. Det betyr at de ønsker jevnest mulig slakting, med minst 
mulig bruk av overtid og skyving. Når det en uke er innmeldt mye gris til slakt og slaktemengden for 
uka etter er ukjent, har slakteriet valgt å skyve gris. Dette for å unngå overtid en uke, og potensielt 
ha for lite gris uka etter og slik dårlig benyttelse av tilgjengelige arbeidsressurser. Vi kan helt klart bli 
bedre på langsiktig planlegging for å redusere bruken av skyving og overtid, og det jobbes i 
konsernet med å se på muligheter for gode prognoseringsverktøy. 
 



 

Slakteriet har også blitt kritisert for å gi ansatte fri en innklemt dag i mai, som resulterte i skyving og 
slakting lørdag uka etter. Slakteriet har benyttet styringsretten på ansattes 5. ferieuke. Disse 
feriedagene fordeles i løpet av året når slakteriledelsen ser det fornuftig. Feriedagen må varsles 2 
måneder i forkant, og 6. mai var uttak av en slik feriedag. I etterpåklokskapens lys ser vi helt klart at 
dette ble uheldig, og vil i videre planlegging ta med oss erfaringene fra denne hendelsen. 
 
Personalendringar i Råvare og Medlem: 
Hilde Stokke har valgt å si opp jobben som medlemssenterleder på Malvik og går nå over i ny 
stilling som nestleder i NLR Trøndelag.  Hilde har vært ansatt i Nortura i 13 år.  
 
Silje Laugsand Pynten konstitueres som ny leder for medlemssenteret. Silje har i dag ansvar for 
tilførsel og fag på gris og hun vil fortsatt ha dette ansvaret i en overgangsperiode. Jobben med å 
skaffe erstatter for Silje pågår. 
 
Kristian Messel Williamsen er ansatt som ny storferådgiver, og vil tiltre i månedsskifte 
august/september.  Han vil i hovedsak jobbe mot produsenter i Nordmøre og Romsdal.  
 
Kontaktinfo til dei tilsette finnast her: https://medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/midt/ 
 
Organisasjonshandboka 
Oppdatert organisasjonshandbok vert utsendt i løpet av juni. Nyttig hjelpemiddel for tillitsvalde – så 
bruk ho!   
 
Kontaktinfo AU: 

 
 
 
 
Vil til slutt ynskje alle ein god sommar! 
 

 
 
Sommarhelsing frå 
 
 
Ragnar Omli    Brit Kari Eidseflot Hauger 
RU-leiar Midt-Norge   Organisasjonsleiar 

Leder Ragnar Almaas Omli Omli Nedre 7760 SNÅSA 91591994 ragnaromli@ntebb.no 

Nestleder Olav Håkon   Ulfsnes Ulsnes Indre 6697 VIHALS 90015888 olav@ulfsnes.com 

Medlem egg Kolbjørn Frøseth Myrsundveien 28 7074 SPONGDAL 92663770 froeset@online.no 

Medlem fjørfekjøt Arnt Ove Løvås Gamle Kongevei 101 7224 MELHUS 93423218 arntlovas@gmail.com 

Medlem gris Rigmor Hustad Homnes 7724 STEINKJER 99005540 rigmor-dyrstad@live.no 

Medlem småfe Ragnar Valstad Tømtevegen 559 7608 LEVANGER 95124980 ragvals@online.no 

Medlem storfe Trude Sandstad Eldnes Eldneset 7730 BEITSTAD 97080345 s_eldnes@hotmail.com 


