Referat fra møte i Regionutvalg Øst, Quality Grand Hotell
Kongsberg, 14. mars 2017
Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste
Leder i AU, Jon Lilleslett, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Årsmelding og regnskap 2016 for Nortura SA, v/konsernstyremedlem
Bente Roer, Drifts- og markedsorientering v/konserndirektør Mads Bendixby,
Oppsummering kretsmøtene i region Øst v/Børge Slettebø
Spørsmål og innlegg fra: Kihl, Tellefsen, Mayrhofer, Skollerud, Erikstein, Bjoner, Vaa, Moland, Kihl,
Egge, Lognvik, Mysen, Flaata, Høidalen, Ruggli, Tala
• Skatteplikt på individuell kapitalkonto tydeligere informasjon om hvem som skatter når
• Er fordeling av etterbetaling/avsetning kapitalkonto fastsatt for alltid?
• Trengs mer informasjon om hvordan satser for etterbetaling framkommer
• Butikk med Kløver-merket kjøtt, hva er dette, og hvem produserer det? (EMV)
• Volumvarer er bra, men vi skal også selge de små gruppene, hvordan klarer dere holde
trykket på begge områder
• Hva gjør vi for å ta andeler fra fiskebransjen?
• Levering slaktedyr Vest-Telemark ikke mye fleksibelt, retur/nisje føles tung/vanskelig, resultat
er at for mange velger andre mottakere
• Kan returslakt samordnes gjennom lammeringer
• Rutiner og transportplanlegging må tilpasses umiddelbart ift lakterende kyr, det vi gjør i dag er
ikke godt nok.
• Ny strategi for effektiv markedsbalansering, har det kommet noen nye verktøy i kassa
• Vedtektsendring, nei til forslag om "kort og lang sikt" unngå at noen på et tidspunkt klager på
dette.
• Valgperiode valgkomite, Ikke "bruke opp" gode valgkomitemedlemmer
• Distribusjonskostnader for mindre butikker er høyere enn for større
• Melking av dyr på slakteriet kan være risikosport.
• Vi bruker bonden i markedsføringssammenheng, men stemmer bildet med virkeligheten?
Smittevern/antibiotika. Overgang fra miljøbur til frittgående vil trolig medføre økt medisinbruk,
er våre kunder informert om dette. Frykt for at flere saker blir dratt fram som "avsløringer",
også ift svin Improvac, lakterende kyr ikke melkes, fortell forbrukerne at dagens kyllinger er
rosa av medisin ved levering til oppavl.
• Produktutvikling må også skje på Norturas og bondens premisser, ikke bare i kjedesamarbeid,
• Definisjonsmakt. Hvem bestemmer/definerer hva vi produserer og selger. Vi må finne ut hvilke
kamper vi skal kjempe for å vinne og hvilke kamper som er tapt (egg) Vi må ikke sove i disse
timene
• Hvordan skal vi klare å ta denne makta da?
• Snakket med flere som ikke leverer til Nortura om hvorfor; oppleves som et stort tungt
veldrevet selskap som har mest fokus på større rasjonelle produsenter som passer best i
sentrale strøk og kolliderer med mulighetene som ligger i småskalalandbruk i områder med
stor hytte-tetthet (nisje). Nortura må tenke gjennom hvordan man skal klare å ta del i dette
markedet samtidig som de tyngre industripregede produkter ivaretas. Avstander, miljø, for i
fokus. Omdømme er viktig, forventer vi solidaritet fra forbrukerne må vi også holde stien rein
(Norsk arbeidere/transportører)
• Hold hele landet i bruk. Være aktive innen landbrukspolitikken.
• Kan det dokumenteres at helsestatus og medisinforbrukstall er bedre i
miljøinnredningsproduksjon enn i frittgående, så må vi gjennom alliansepartnere få dette fram
• Funksjonstid valgkomite; vurder fire års funksjonstid om to pluss to er vanskelig.
• Hvordan er salg gjennom nettbutikker ved inngang til 2017
• Bruk sosiale medier aktivt i å få fram vårt eget budskap; YouTube
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Vi må kunne stå inne for de påstander vi markedsfører våre produkter under. Ærlighet i
markedsføring er viktig. Forbrukerne er ikke dumme.
Retur/nisje må ikke henges for lenge, eller utleveres for videre bearbeiding på fredags
ettermiddag
Resultatet er greit, men det er ikke større enn det må være. Farge på kyllingen er helt greit,
grepet som ble gjort var riktig, stolt over at vi har fått til det vi har gjort. Levering av ku er ikke
et problem, melking på morgenen og god logistikk
Retur/nisje må dekkes av den enkelte, ikke fellesskapet
Når vi vet at noe av det vi driver med kan få ubehagelig fokus, så må vi ha en helhetlig plan
for hvordan vi skal håndtere det.
Hvis medlemmene ønsker forbrukerpakket retur/nisje-vare og vil betale for det, kan vi da få
det?
Viktig at de to produksjonene på egg settes opp mot hverandre, skaff heller tid til tilpassing
Livdyrformidling; bli flinkere til å informere om ordningene, ajourfør oversikter og ha god
kundebehandling
Ønske om større fokus på strategi på disse møtene. Egen sak på agendaen

Roer og Bendixby svarte på spørsmål og kommenterte innspill.
Leder i RU, Jon Lilleslett takket for engasjement og innspill og konkluderte med at møtet som
helhet var enig i styrets forslag til disponering av resultatet for 2016 og tar kommentarer og
innspill til etterretning.

Sak 3. Nortura trenger å øke verdiskapingen/foredlingsgraden per slakt –
hvordan få til det? V/konserndirektør Mads Bendixby
Plan for langsiktig og lønnsom vekst gjennomgått.
Innspill og kommentarer fra: Tellefsen, Nummestad, Ruggli,
• Er det ikke mulig for Nortura å gjøre seg litt kostbar overfor kjedene?
• Vurdering av å starte egen butikker?
• Utnyttelsesgrad på Norfersk-anlegget
Bendixby svarte på spørsmål og kommenterte innspill.

Sak 4 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen
Ajourførte markedsandeler og tilførselstall, samt satsingsområder for medlemsavdelingen kommende
år, gjennomgått. Sverre Rædergård orienterte om markedssituasjon og tilførselsarbeidet på egg og
fjørfekjøtt.
Kommentarer: ,
• Smågrissituasjonen.?
•

Sak 5. Rapport fra arbeidet i Regionutvalget og fagutvalgene.
Jon Lilleslett foretok en oppsummering av arbeidet i AU og i fagutvalgene gjennom året

Sak 6. Orientering fra sentral valgkomite v/Terje Amundsen
Spørsmål og kommentarer; Nummestad, Ruggli, Mysen, Gravningen, Høidalen,
• Ordfører i Norges bondelag som valgkomiteleder? Burde være unødvendig med så tette
bindinger mellom bondelag og Nortura
• Innstilt som konsernstyreleder etter ettårs fartstid synes utfordrende
• Er det riktig at regionale valgkomitemedlemmer sendes som årsmøteutsendinger?
• Forutsetter at valgkomiteen har gjort en grundig og riktig vurdering i utvelgelse av
lederkandidat
• Stor utskiftning i styret over flere år. Skyldes dette manglende kunnskap om omfang av
styreverv hos nye kandidater (og valgkomite)
• Skjønner ikke motvilje mot at kandidater som har vært aktive i andre landbruksorganisasjoner
inkl bondelaget. Full tillit og støtte til valgkomite
• Aksjeselskaper har styre med annen bakgrunn enn et samvirke av og med bønder, -tillit

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, Ole R Tala ble valgt med stemmer, blanke.
Nestleder av AU ble Ole Johs Egeland, valgt med stemmer, blanke.
Alle øvrige valg ble gjennomført ved akklamasjon iht valgkomiteens innstilling
Nyvalgt leder av RU, Ole R Tala takket for tilliten og takket Jon Lilleslett for hans innsats som leder av
Regionutvalg Øst, og ønsket ham lykke til videre

Sak 8 Åpen post
Følgende hadde ordet: Talberg, Mayrhofer, Gravningen, Erikstein, Ruggli
• Transportavtale firbeinte dyr, oppfordrer til at Nortura strekker seg langt for å komme til
enighet
• Nortura må opptre profesjonelt og få avtaler på plass
• Hva er styrets strategi for å få ut lam i butikkene i vår, sommer og høst, Mayrhofer: butikkene
mottar bare 80% av bestilt vare på lam. Det må finnes ut hvor forsyningsproblemet ligger.
Informasjon/kjedekontakt formidles til org.leder
• Kort tid fra underskudd til overskudd på småfe. Hva skjer på storfe, klarer vi å holde
storfeprisen hvis dekningsgraden for norsk storfekjøtt nærmer seg 100%
• Svinekjøttmarkedet må også balanseres og verktøyene blir færre, Nortura må være på
Jack Andersen orienterte om status i arbeidet med nye avtaler med transportører. Bente Roer og
Asgeir Svendsen besvarte spørsmål og kommenterte innspill.
Møteleder Jon Lilleslett takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i regionen
lykke til videre.

