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Hvor er vi ?

Harstad

Karasjok

Målselv

Nortura er delt i 6 regioner. Innenfor hver region finnes det
flere lokale anlegg. Nortura omsetter for ca 23,4
milliarder kroner i året (2019) og har årsproduksjon på ca. 214 000 tonn slakt og
47 000 tonn egg. Antall årsverk er
ca. 4 900.

Bjerka

Steinkjer

Malvik
Heimdal

Tynset
Førde
Sogndal

Otta

Evanger
Bergen
Sandeid

Rudshøgda
Elverum
Våler i Solør
Gol

Oslo

Forus
Hå
Sirevåg
Egersund
Revetal

Hærland
Rakkestad
Sarpsborg
Skjeberg
Fredrikstad
Tønsberg

Klikk her for
produksjonssteder

Karasjok

Nortura ditt samvirke! (din bedrift )

”Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning
av personer som frivillig har
sluttet seg sammen for å møte
felles økonomiske, sosiale og kulturelle
behov og ønsker gjennom en demokratisk
styrt virksomhet som de eier i fellesskap.”

Link til andre samvirkebedrifter

Foto: Studio B13 Rune Bendiksen

Nortura SA er en samvirkebedrift med formålet
å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull
slik at medlemmene får det best mulig økonomiske
resultat av sin husdyrproduksjon.
Det er viktig med engasjement og bedriften er tjent
med engasjerte eiere.

Info om
vedtekter

”Medlem i
Nortura”

Medlemsorganisasjon - Hvordan er vi bygd opp og hvem er
dine tillitsvalgte?
17 700 andelseiere

141 kretser
Arbeidsutvalg Leder
og nestleder 5+2
medlemmer
(storfe, egg, småfe,
gris og fjørfekjøtt)

Fagutvalg
5 utvalg

Administrasjon

6 regioner
(360 tillitsvalgte)
Valgkomité
6 medlemmer

Årsmøte
80 utsendinger
Konsernråd
Styret, ledere og
nestledere i RU
(Fagutvalgsledere møter
med talerett)

Kontrollkomité
3 medlemmer
Klikk her
for info om
regionutvalg

Konsernstyret
9 medlemsvalgte +
5 ansattvalgte

Klikk her
for info om
fagutvalg

Klikk her
for info om
kretsutvalg

Ny eier av Nortura

Alder ingen hindring.
Hos oss får du tilbud om nybrukerpakke ut fra følgende kriterier:
- Ved eiendomsoverdragelse
- Ved oppstart av nytt dyreslag på
eksisterende medlemskap
- Ved helt ny oppstart

Medlemskapitalen
Info om
nybrukerpakke

Medlemskolleksjonen

Agrol
avtalen
Foto: Studio B13 Rune Bendiksen

Viktige telefonnummer

Nortura Medlemssenter

telefon 95 51 84 00

Klikk her for
kontaktinfo
medlemsbutikk

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

nord

vest

midt

øst

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

Klikk tilførselsområde

agro

innlandet

fjørfe

egg

Klikk her for
kontaktinfo
nødslakt

Klikk her for
kontaktinfo
kadaverhenting

Klikk her for
kontaktinfo
klauvskjæring

Under hver region finner du kontakinformasjon til
organisasjonslederne. De har ansvar for medlemsdemokrati.

Klikk her for
kontaktinfo
sauklipping

Avregningspriser og våre leveringsvilkår
Avregningsprisene settes av Nortura Totalmarkedet både på slakt og
livdyr ut ifra prinsippet om markedsbalanse. Avregningsprisene er satt
ut ifra et klassifiseringssystem som vil bli forklart seinere.
Registrer deg på Landbrukets Dataflyt og få elektronisk avregningbrev.
Klikk her for å lese mer om fordelene
Siste nytt om avregningsprisen og selve avregningsprisene for de ulike
dyreslagene finner du her:

Leveringsvilkår på slakt og livdyr bestemmes av styret i Nortura. Det er viktig å
gå igjennom leveringsbetingelsene på ditt dyreslag. Noen av tilleggene krever
skriftlig avtale. Leveringsbetingelsene finner du her:
Info om
leveringsvilkår

”Min Side”

”Min side ” er din egen side som du
får tilgang til når du blir eier.
Du får tilgang med eget brukernavn
og passord som er det samme for
alle landbruksbedriftene.

”Min Side”

Bildet du da kommer til ser slik ut:

Leverandør: Sjekk at alt er riktig og legg inn manglende info.
Min profil: Her finner du hvilke avtaler du har
Oversikt: Her finner du oversikt over leveranser, fakturaarkiv, avregningsarkiv
Rapporter: Her finner du rapporter på slakt. Nytt er Klara under Storfe og Ros Lam under Sau/ lam
Om du vil ha avregningene på e-post
Om du vil ha markedsinformasjon på SMS
Slakt : Her skal du melde inn slakt.
Livdyr: Her kan du bestille kjøp av livdyr og melde inn livdyr for salg

Er du usikker, så ring
til medlemssenteret
og spør etter hjelp!

Rutiner rundt innmelding og
levering av slakt

Innmeldingsfrister

Egenerklæring
kjøreseddelen

Her finnes innmeldingsfrister. Husk at
rundt jul og påske er det som regel
endrede frister.
Viktig informasjon ved levering av
slakt og tilbakeholdsfrister.

Det er også viktig at dyra er riktig merket for levering.

Bestilling
øremerker

Bestilling av øremerker skjer her.

Det er transportøren som bestemmer om
dyret er transportdyktig eller ikke.

Foto: Håvard Simonsen

Salgsvilkår for livdyr

Alt om livdyrpriser og salgsvilkår for livdyr finner du ved å klikke her:

Det er transportøren som bestemmer om dyret er salgbart
og transportdyktig eller ikke.

Klassifiseringssystem

Alle dyreslag har et klassifiseringssystem og dette er likt for hele
landet. Mer om klassifiseringssystemet finner du her:

Forklaring på slakteoppgjør:

Klassifiseringssystem

Retur og Nisje

Hva er retur?
Retur er en ordning for eierne hvor man ta sitt eget
slakt og skinn i retur til eget husholdningsbruk.
Kriteriene for dette er max. 300 kg.
Hva er nisje?
Med en gang du skal fremby slaktet til andre blir
det nisje.
Alt om retur og nisje finner du her:

Retur og nisje

Driftskreditt og KSL i Landbruket

Driftskreditt
Det er en ordning i landbruket som gjør at du kan få en kassakreditt ordning med en bank på opptil 40 % av omsetningen pr år.
Denne må søkes på. Alt av informasjon finner du her:

KSL- Kvalitetssikring i Landbruket
Bransjen har som krav at alle bønder som leverer råvarer som skal
inngå i produkt med ”Nyt Norge” merking skal ha egne
kvalitetssystem. Tilsvarende gjelder for Nortura og merkevarene
Gilde og Prior.
Les mer om KSL her og herfra kan du også logge deg inn:

Foto: Studio B13 Rune Bendiksen

KSL

Driftskreditt

Klima og dyrevelferd i Nortura

Alle dyr skal ha det godt.
Små eller store dyr, mange eller få – det spiller ingen rolle: Når vi
mennesker tar ansvar for dyr, er det vår krystallklare plikt å sørge
for at de har det bra! Selv om dyra er alet opp for å bli mat, skal de
behandles med omsorg og respekt. Og takknemlighet.
Klima
Nortura jobber systematisk for å forbedre vårt klimafotavtrykk gjennom hele vår
verdikjede – vi tar ansvar i alle ledd, fra våre primærprodusenter, transport og
våre produksjonsanlegg
Les mer om
klimakalkulatoren

Foto: Siw Sandberg Holter

Les mer om
dyrevelferd

Les mer om
Nortura og
klima

Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura:
«Bondens mentale helse har aldri vært så viktig som i dag.
Hvor risikoen vi tar på vegne av familien er stor, med store
investeringer og mye avhenger av at både den fysiske og
psykiske helsen til bonden er god. Mange bønder har et
stort ansvar og har få å dele utfordringene med.»

Halvparten av befolkningen vil oppleve å få
psykiske helseproblemer. Da er det viktig å
vite at det finnes god hjelp:
Godtbondevett.no – En ressursside for
bønder med informasjon om hvordan
ivareta den psykiske helsen og hva man bør
gjøre hvis man mistenker at noen sliter.

Foto: Studio B13 Rune Bendiksen

Nortura støtter
opp

Godtbondevett.
no

Foto: Erik Burås

5 RÅD FOR GOD BONDEHELSE

«Hvis du lurer på om du
trenger hjelp – ta kontakt.
Det er bedre med en gang
for mye enn for lite»

01 PRIORITER DEG SELV
Få nok søvn og spis sunt og regelmessig

Mental Helses hjelpetelefon
Åpningstid: Hele døgnet
Tlf: 116 123

02 PLEI DET SOSIALE
NETTVERKET DITT
… også når du ikke trenger det

03 TA PAUSER

Norsk Landbruksrådgivning
www.nlr.no
Åpningstid: mandag-fredag 08-16.
Tlf: 902 03 317

Det er lov å holde hviledagen hellig.

04 TA ET MORGENMØTE
MED DEG SELV
Jobb med å strukturere hverdagen.

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no
Åpningstid: hele døgnet
Tlf: 22 40 00 40

05 SKAFF DEG KUNNSKAP
Det er lov å spørre om råd og tips.

I SAMARBEID MED

STØTTET AV

Rådgivning Gris
Klikk her for
rådgivning gris

Foto: Studio B13 Rune Bendiksen

Rådgivning Storfe
Klikk her for
rådgivning
storfe

Rådgivning Småfe
Klikk her for
rådgivning
småfe

Foto: Grethe Ringdal

Rådgivning Fjørfe
og Egg
Klikk her for
rådgivning
fjørfe og egg

Foto: Øivind Haug

Foto: Øivind Haug

