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Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og sakslist e  
 
Leder i AU, Beate Menes Didriksen, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Ønske om tidligere innkalling 
Ber om utsending av påminnelse om dato og sted for RU-møtet 
 
Sak 2 Årsmelding og regnskap 2015 for Nortura SA, v /konsernstyremedlem 
Bente Roer, Drifts- og markedsorientering v/konsern direktør Mads Bendixby, 
Oppsummering kretsmøtene i region Øst og Revitalise ring av kretsmøtene 
v/Børge Slettebø  
 
Spørsmål og innlegg fra: Nummestad, Mayrhofer, Bjoner, Ruggli, Ånestad, Holene, Staaland, Li, 
Sørbøl, Mysen, Vaa, Erikstein, Lilleslett, Bøhnsdalen, Ø. Mysen, Talberg, Klufterud, Lognvik, Tala, 
Bjoner, Kihl, Buer, Bøhn, Rød, 

• Hva gjør vi overfor kjedene som vil ha sin del av effektiviseringsgevinsten ved økt 
konsesjonsgrense på kylling? 

• Hva skyldes økning i prognoseoverskudd på sau/lam? 
• Hvem betaler de kr 200,- i rabatt med Norica  
• Positive tiltak på salg/marked 
• Treffer vi markedet bedre nå enn tidligere med våre nye produkter? 
• Legges det opp til kreative eggreklamesatsinger til tider på året hvor det normalt ikke selges 

mye egg? 
• Hvilken ekstrainnsats legges det opp til for å selge mer lam til høsten 
• Vurder opphavsmerking (fylke) på egg 
• Felleskjøpet lodder ut traktor blant frammøtte på kretsmøtene 
• Interessen for Nortura ligger på lokalnivået, gjerne flere møter i året 
• Vanskelig å se hva vi kan tjene på elektronisk valg, 
• Forståelig at oppmøtet går ned, dette er en trend i samfunnet. FK høyt frammøte, men høy 

alder og ikke aktive medlemmer 
• Kretsmøtene en viktig arena, avstand viktig, husk fjøsstellet.  
• Hvem skal kretsen være for, viktig at de som kommer har evne til å lytte. Tilhørighet er viktig, 

å få uttrykt det man mener er viktig, møtet må ikke bli for stort. Felles sosialt møte før jul + 
ordinært kretsmøte i februar fungerer best i Vestfold. Elektronisk valg lokker ikke. Viktig at de 
som stiller til valg er tilstede i møtet 

• Husk beredskapsfunksjonen i kretsmøtene. Trengs lokalt hvis selskapet møter motbør. 
• Lammekjøttprognosen økt etter scanning-runden. Hvorfor er salgsprognosen redusert 
• Stormøte på Romerike er stort nok 60-80. Felles kalender for landbrukets organisasjoner 

hadde forebygget møtekollisjon. 
• Frigivelse av Duroc. Vi selger halvparten av det vi slakter, så  
• Topigs har valgt å satse på Durocen, hvem skal være eier. Ber styret tenke seg godt om. 

Duroc blir utvidet med utenlandske gener, Styret bør kreve royalties for dette materialet og 
kan muligens slippe de årlige kostnadene (ca 12 mill) 

• Våre konkurrenter har satset på Hampshire, dette blir trolig et blindspor 
• Frislipp av Duroc støttes av flere, forhandle godt, men ikke fallby 
• Ikke glem de mindre produktkategorier i sluttmarkedet 
• Gledelig med et bedre økonomisk resultat for 2015 enn 2014, Håper det ikke skyldes utsatt 

vedlikehold eller reduserte avskrivingssatser. Skepsis blant medlemmene vedr tilbakeholdte 
tilleggsytelser (får vi noensinne disse) 

• Hyggelig at Gilde er veldig tilstede ifm VM i Holmenkollen 



• Representanter for Nye salgskanaler og Kjøttcompagniet deltok i kretsmøte Østfold og ga et 
svært positivt inntrykk. Stor satsing på lokalprodusert mat i Østfold, men for Norturas del er 
bare Smålenene-kyllingen representert 

• Satsingen på lokal/nye markeder må klare å stå på egne bein 
• Hørte via Norsvin at Duroc skulle frigis til alle, LIKER SVÆRT DÅRLIG Å FÅ VITE DETTE 

FRA ANDRE 
• Netthandel, strategi? 
• Hvor mange utkjøpte kyllingprodusenter ligger nærmere enn 15 mil fra anlegg 
• Avtale Coop? Oppsigelse i 2015 (ikke invitert til nye samtaler etter at ICA ble avlutta) og 

nyskriving 2016 
• Hva tenker Nortura om kalkun framover 
• Kretsmøtene er en billig måte å skaffe markedsandeler. Lag en kortversjon av årsmeldinga 

og send på epost 
• Evt overskudd som skal betales ut til eierne må etter regnskapsloven komme fra 

morselskapet, ikke legg alt ut i datterselskaper 
• Grepet med kyllinggården er positivt, kan det gjøres tilsvarende med kalkun 
• Omstilling fra kylling til gris er bare å forskyve problemene. Hvis markedet ikke kan ta unna 

bør vi heller slakte smågrisen. 
• Hvorfor fikk vi bare terningkast 2 på kjøttdeig og påstand om at norges mest kjøpte smakte 

papp 
• Er Nortura flinke nok til å inngå avtaler, tap på Hærland, påstand om at Nortura leverer 

foringsdyr til ikke-medlem som leverer slaktet videre til konkurrent for ikke å miste bonus? 
• Revitalisering av kretsmøtene var ikke forklart i innkallingen til kretsmøtet. Vi hadde en god 

diskusjon, men denne kunne kanskje vært enda bedre om frammøtte hadde mer 
bakgrunnsinfo. 

• Fornuftig at organisasjonen får være litt i ro før nye endringer 
• Ikke lukrativt å være kyllingprodusent om dagen, hvordan ser det ut med innsparinger i dag 
• Stangekylling kjøres fra Vestfold til Elverum for slakting og returneres til Vestfold for foredling, 

ikke fornuftig 
• Effektivitetsvekt på gris og 0-endring på salg gir dårlige odds for gris. Vi må ikke bygge lager, 

skap dialog med hele bransjen og bruk vektreduksjoner/pris. Har vi bedre kontroll med Prima i 
dag enn ved forrige runde? 

• Ny runde med overproduksjon nå kan framtvinge kontraktproduksjon 
• Savner reklame for påskelam 
• Kretstillitsvalgte må arbeide jevnt gjennom hele året for å få medlemmene engasjert og få vilje 

til å møte på kretsmøtene, utfordrer andre kretstillitsvalgte 
• Kan hende det er riktig og nær optimalt når vi har råvaremakta med ca 70%. Vi må bruke nok 

ressurser til å sloss i sluttmarkedet. Også utfordre konkurrentene til krig så lenge vi holder oss 
innenfor lovverket. 

• Dagens kretsmøter er en god sikkerhetsventil for utlufting av frustrasjoner, i tillegg må vi 
presentere hele samvirkepakka, ikke bare pris 

• "Jeg er med for å få avsetning for det jeg produserer og for å bli bedre på den produksjonen 
jeg har. Jeg sitter ikke i møter fordi det er spennende, vi må spisse tiden, ha fokus på 
rådgiving og driftsforbedring, markedsføring av rådgivingskompetansen vil også kunne skille 
oss fra konkurrentene." 

• Hva er forbrukerpreferansene og hva mener Nortura om å produsere norsk mat basert på 
norske råvarer.  

• Resultat bedre enn fryktet men ikke større enn det må være. Skal vi henge med videre må 
industrien henge med framover 

• Hvorfor slakter vi ungt kjøttfe når vi har manko på storfekjøtt, og hvordan ser økonomien ut i 
denne varestrømmen? 

• Fokus på dyrevelferd. Det transporteres kyr til Rudshøgda som ikke melkes og som ikke 
slaktes før neste dag. Må ha løfte om at det ryddes opp i dette. 

• Avlsmessig vektlegging av brokk kraftig økt pga inntransportbegrensningene 
• Oppfordring til å arbeide for å få tilbake kjøttbeinmjøl som proteinkilde, og fiskeolje som i dag 

eksporteres til utlandet som dyrefor. 
 
Roer, Nils Henry Haugen (Duroc-saken), Sverre Rædergård (omstilling kylling) og Bendixby svarte på 
spørsmål og kommenterte innspill  



 
Leder i RU, Beate M. Didriksen takket for engasjeme nt og innspill og konkluderte med at møtet 
som helhet var enig i styrets forslag til disponeri ng av resultatet for 2015 og tar kommentarer 
og innspill til etterretning.  
 
Sak 3. Nortura er midtveis i en ambisiøs strategipe riode –når vi målene? 
konserndirektør Mads Bendixby  
Plan for lansiktig og lønnsom vekst gejnnomgått. 
Innspill og kommentarer fra: Mayrhofer, Erikstein, Moland, Nummestad, Lognvik, Ø. Mysen, Sørby, 
Vaa, E Mysen, Kihl,  

• Støtter ny plan og strategi 
• Forbrukere ønsker å leve sundt og pølsesalget går ned, hva med å lansere sunne pølser 
• Nortura er inne i nettbutikkene, hvor lenge blir vi førstevalget der, hva gjør vi for å forbli det og 

hvorfor har vi ikke vår egen nettbutikk? Det er ikke vi som eier "kyllinggården" 
• EMV-andel øker og vårt merke stuper når det bare finns EMV i butikk 
• Kanskje vi skulle avsette 100 mill til framtidig satsing på salg og ikke til eierne 
• Avgift for å kaste mat vil trolig medføre press på returmuligheter 
• Hvor langt vil vi la oss kjedetilpasse? 
• Kjedene vil neppe starte egne nettbutikker, det vil slå beina under sine egne 
• Bruk netthandel som en terrorbalanse, det er vi som har råvarene 
• Lenge hørt at det er lav lønnsomhet i vår sektor, hvorfor er storkapitalen da interessert i å gå 

inn i dette markedet? 
• Distribusjon av nettkjøpte varer må bli kostbart 
• Hvordan ser handel over grensene ut nå som kronekursen er lav 
• Kan prisdifferensiering på kraftfor mellom en-maga dyr/drøvtygger være aktuelt 

 
Bendixby svarte på spørsmål og kommenterte innspill. 
 
Sak 4 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen v/regionsjef Heidi Engeset  
Ajourførte markedsandeler og tilførselstall, samt satsingsområder for medlemsavdelingen kommende 
år, gjennomgått. Sverre Rædergård orienterte om markedssituasjon og tilførselsarbeidet på egg og 
fjørfekjøtt. 
Kommentarer: Erikstein, Ånestad,  

• Smågrissituasjonen. Kan noen av smågrisprodusentene holde igjen noen av smågrisene, evt 
fore fram en andel av produksjonen? 

•  
 

Sak 5. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fag utvalgene. 
Beate Menes Didriksen foretok en oppsummering av arbeidet i AU og i fagutvalgene gjennom året 
 
Sak 6.  Orientering fra sentral valgkomite v/Terje Amundsen 
Spørsmål og kommentarer. Sørby, Rød, Ruggli, Egeland, Roer 

• Styreleder i FK mente at 5 år var nok både for ham og for selskapet. Vår har vært leder i 8….. 
• Fjørfe er ikke representert i sentral valgkomite 
• Er det nok strateger i styret til å kunne se inn i glasskula, pass på at de ikke blir for like 
• Ny leder i valgkomite er også strategisk plassert i Norges Bondelag, er vår valgkomite bevisst 

dette 
• Hvorfor kommer ikke valgkomiteens innstilling FØR kretsmøtene? 

 
Sak 7.  Valg 
Det var ved opprop/møtestart 44 stemmeberettigede, det ble under valget avgitt totalt ….. stemmer.  
Valgkomiteens leder Hans Nummestad redegjorde for arbeidet i valgkomiteen 
 
Det ble gjennomført skriftlig valg på leder og nestleder i Arbeidsutvalget.   
Leder av AU, Jon Lilleslett ble valgt med 42 stemme r, to blanke. 
Nestleder av AU ble Ole Johs Egeland, valgt med 42 stemmer, to blanke. 
 



Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling 
Nyvalgt leder av RU, Jon Lilleslett takket for tilliten og takket Beate Menes Didriksen for hennes 
innsats som Norturas tillitsvalgte i mange år, og ønsket henne lykke til videre 
 
Sak 8 Åpen post 
Følgende hadde ordet: Egeland, Mayrhofer, Ånestad, Lilleslett, E. Mysen, Ruggli 
 
Jack Andersen orienterte om status i arbeidet med nye avtaler med transportører. Avtale inngått med 
transportør i Aust-Agder og i Telemark. Øvrige transportørene ønsker ikke ny prismodell.  

• Spørsmål: Er det billigere for Nortura å kjøpe eget materiell og ansette sjåfører?  
• Ingen vil skrive under frivillig på en avtale som reduserer inntekten.  
• Lilleslett: Vi må som tillitsvalgte fortelle våre medlemmer dette slik at ikke transportørene 

skyver disse foran seg i forhandlingssituasjonen. 
• Både produsent og slakteri må tilpasse seg. Skal en levere ei melkeku tidlig må vi stå opp litt 

før og melke før levering. 
• Applaus for Nortura Tønsberg som ble utnevnt til årets Vestfoldbedrift 

 
• Import av kraftfor. Skriv fra Vest-Telemark produsentlag og Vinje Bondelag med appell om 

bruk av norske for-råvarer i norsk kraftfor for å underbygge kvaliteten i øvrig norsk 
matproduksjon. Ber Nortura bidra til å arbeide for fortgang i dette arbeidet, og la dette ligge 
som at bakteppe for norsk landbrukspolitikk. Saka vedlegges referat fra RU-møtet og 
oversendes styret. 

• Årsmøteutsendingene Ønsker formøte fra kl 1000 
 
RU-leder Beate Menes Didriksen takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i 
regionen lykke til videre. 


