
Referat fra møte i Regionutvalg Innlandet, Nortura Rudshøgda,  
13. mars 2017  
 
Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og sakslist e  
Leder i AU, Hans Amund Braastad, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop. 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Sak 2 Årsmelding og regnskap 2016 for Nortura SA sa mt Drifts- og 
markedsorienteringer, v/konsernstyremedlem Johan Na rum, konserndirektør 
Lisbeth Svendsen og konsernstyremedlem Per Heringst ad, Oppsummering 
kretsmøtene i region Innlandet v/Børge Slettebø  
Spørsmål og innlegg fra: Østerås, Hålien, Stikbakke, Gillerhaugen, Erlien, Bergset, Lusæter, Enge, 
Sangnæs, Sæther, Rogstadkjærnet, Sveen, Rindal, Broen, Helland, Røste, Høystad 

• Måltall for hvor høg andel av EK medlemskapital skal kunne utgjøre?  
• Egenkapital i dag er ca 33,5 % Hva er maks?  
• Vi trenger også ressurser for å opprettholde konkurransekraft i tilførselsmarkedet.  
• Nortura må utvikle eget merkevarenavn på vegetarproduktene 
• Overrasket og betenkt da vegetarsatsing ble kjent, ligger på siden av kjernevirksomhet. Hva 

om dette vokser på bekostning av kjøttsalget? Påse at dette er til nytte og gavn for Norturas 
formål. Bekymret for dette. 

• Spådde overskudd av lam for fem år siden, tror vi kommer dit også for storfe om noen år. 
Nortura må skynde seg langsomt. 

• Kvalitetstilskuddet på sau/lam var underfinansiert, dette må Nortura følge opp. 
• Forstår skepsisen ift vegetar, men dette er noe vi bør prøve, helst uten importert soya 
• Kanskje vegetarsaken burde ha en organisasjonsmessig behandling. 
• Hva vil kjøttfrie produkter koste oss? 
• Hvilke vurderinger ligger bak forslag om å fjerne kvalitetstilskudd på slakt med fett kl 4 og over 
• Sykefravær/tilstedeværelse 
• To sentrale kyllingavtaler utløper i 2017, stor betydning for produsenter framover. Hvordan 

håndterer Nortura denne situasjonen 
• Har alltid hatt pølse på kretsmøtet, noen har mye høyere serveringskostnader, bør vi ha en 

veiledende kuvertpris 
• Folk etterspør rein mat, trygg mat og også vegetar. Damer 25-35 år er de største trendsettere, 

de ønsker kjøttfri dag.  Vi får en stor utfordring. Snittalder for befolkning øker, og 
betalingsevne/vilje øker også. Vi tillitsvalgte trenger skolering på trender. 

• Heller øke fett-trekket enn å fjerne kvalitets-trekket. Ha to tanker i hodet samtidig 
• Er Nortura i dialog med Rema ifm bygging av nytt i Trøndelag? 
• Egg omfattes også av trender, kreves nå egg fra frittgående, (40% er i dag fra innredning). En 

undersøkelse viser at nær halvparten av befolkningen ikke vet hvordan eggene blir produsert. 
Har Nortura gjort knefall for kundene? Medfører store kostnader for produsenter som må 
bygge om. Kjedenes valg er nok påvirket av dyrevernorganisasjoner, skulle ønske at 
forbrukerne selv kunne ta valget i butikk. Hva blir strategien framover, hvis ombygging 
kommer prispresset på frittgående. 

• Sørg for at Meatish produseres på norske råvarer. 
• Tviler på at EUROP-systemet fanger opp riktig kvalitet på storfekjøtt(slakt) 
• Vi trenger et Nortura som er innovative og tør å prøve nye ting (Meatish) 
• Hvor har det blitt av hønseslaktene? 
• Ikke bruk begrepet "miljøbur", bruk begrepet miljøinnredning 
• Høyere fett-trekk sparer Nortura for penger, bortfall av kvalitetstrekk  

 
Narum, Svendsen og Heringstad svarte på spørsmål og kommenterte innspill  
 
Leder i RU, Hans Amund Braastad takket for engasjem ent og innspill og konkluderte med at 
møtet som helhet var enig i styrets forslag til dis ponering av resultatet for 2016 og tar 
kommentarer og innspill til etterretning.  
 



Sak 3. Nortura trenger å øke verdiskapingen/foredli ngsgraden per slakt – 
hvordan få til det?  V/konserndirektør Lisbeth Sven dsen  
Nortura trenger vekst. Plan for langsiktig og lønnsom vekst gjennomgått. 
Kommentarer: Erlien, Engebretsgård, Bergset, Enge, Helland 

• Hva er status på samtalene med Norgesgruppen 
• Hvorfor er ikke Nortura på banen med egen nettbutikk hvis fortjenesten hos kolonial.no er god 
• Skal Nortura på i gang med egen, må det skje før det er for seint 
• St Kristina og Æra har potensiale, pass på å ha stor nok produksjonskapasitet 
• Utfordringene er å vite hvor forbrukerne finner våre produkter etter å ha prøvesmakt 
•  

Svendsen svarte på spørsmål og kommenterte innspill. 
 
Sak 4 Orientering fra fabrikksjef Fred Bakkejord 
Det ble orientert om utbygging og muligheter for Nortura Rudshøgda. 
 
Sak 5 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen v/Arne Frogner, Erling 
Skurdal  
Arne Frogner orienterte om livdyromsetning, Erling Skurdal om markedssituasjon og tiltak på 
småfesektoren og Jostein Lie orienterte om aktuelt fra fjørfesektoren. 
Kommentarer: Myki, Engebretsgård, Erlien, Bergset, Hermansen, Enge 
  

• Markedssituasjon i dag for innkjøpt kalv? 
• Trengs info om praktiske forhold ift grønne og røde besetninger 
• Markedssida for livdyr Rudshøgda er stort sett tom, hvorfor? 
• Innkjøpt oksekalv er noen ganger vanskelig å få ut av register senere ved slakting pga 

manglende rapportering fra opprinnelsesbesetning, kan Nortura bidra? 
• Sjekk sms 20 februar om bruk av grønt nr. 
• Nortura oppfattes som en seriøs aktør med rimelig godt omdømme på livdyr 
• Nå finner noen av oss lammekjøtt i butikkene våre, Bra 
• Finner ikke lammekjøtt i butikkene på Løten, ikke bra 
• Synes som om ASKO er proppen i lammesalgsproblemet 
• Viktig å premiere tidliglevering av lam 
• Den bratte løypa fra i fjor kan fortsette, men prisen bør ikke reduseres mer 
• Større besetninger vanskeliggjør skuving av hentetidspunkt 
• Bør gis ekstra godtgjørelse ved full bil +henger på en lasting 
• Kan radiobjelle bestilles gjennom Nortura (Nei via Telespor) 
• Kvalitetslam O+, bør kravet være strengere? 

 
Sak 6. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fag utvalgene. 
Hans Amund foretok en oppsummering av arbeidet i AU og fagutvalgsmedlemmene orienterte om 
arbeidet i fagutvalgene gjennom året. Kretsene i Valdres, samt kretsene Glåmdalen og Solør er valgt 
som pilotområder for Ny giv i kretsene, følges opp gjennom året, rapportering i høstens RU-møte. 
Kommentarer: Erlien,  

• Hvilken strategi for å redusere bruk av engangspurker og for bevaring av omdømme 
 
Sak 7.  Orientering fra sentral valgkomite v/Ole Næ ss 
Spørsmål og kommentarer: Høystad, Bergset 

• Konstaterer at ikke konsumegg er representert i konsernstyret etter innstillingen 
• Ønsker å gi ros til valgkomiteen for godt arbeid med innstillingen og gode kandidater 

 
Sak 8.  Valg 
Det var ved opprop/møtestart 51 stemmeberettigede, det ble under valget avgitt totalt 51 stemmer.  
Valgkomiteens leder Lars Kleven presenterte valgkomiteens innstilling og gjennomførte valget. 
 
Det ble gjennomført skriftlig valg på leder og nestleder i Arbeidsutvalget.   
 



Leder av AU, Hans Amund Braastad ble valgt med 48 s temmer, tre blanke. 
Nestleder av AU ble Jon Einar Høystad, valgt med 50  stemmer, 1 blank. 
 
Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling 
 
Sak 9 Åpen post 
 
RU-leder Hans Amund Braastad takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i 
regionen lykke til videre. Terje Hagen og Arne Elias Østerås ble takket for sin innsats som AU 
medlemmer. Lars Kleven fikk takk for sin innsats som leder av valgkomiteen. 
 
 


