Kretsmøter våren 2016
Frammøte:
2017 Totalt 523,
2016 Totalt 495,
2015 Totalt 432,
2014 Totalt 574,
2013 Totalt 603,

100 kvinner og 423 menn, oppmøte%:
95 kvinner og 400 menn, oppmøte%:
76 kvinner og 356 menn, oppmøte%:
83 kvinner og 491 menn, oppmøte%:
89 kvinner og 514 menn, oppmøte%:

21,1
19,8
17,9
24,1
25,1

Generelt
Det er i region øst gjennomført 12 møter, hvorav fem fellesmøter for to kretser.
Fellesmøter medfører selvfølgelig noe lengre gjennomsnittlig reiseavstand for våre
medlemmer, men oppmøtet på disse møtene avviker ikke mye fra summen av
oppmøte i disse kretsene tidligere år. Totalt en liten økning i oppmøte.
De fleste møter har hatt representanter fra konsernstyret og/eller konsernledelsen
tilstede, i tillegg til at medlemsavdelingen har deltatt. Øvrige møter er dekket av
fabrikksjefer og AU-leder. Transportører har vært tilstede i enkelte møter.
Fra foredragsholdere meldes det om gode møter med engasjement og gode
innspill/spørsmål.
Under posten årsmelding/regnskap har reaksjonene vært behersket. Det pekes på
at deler av overskudd skyldes tilbakeholdte tilleggsytelser. Det etterspørres
mer/bedre informasjon om skatteplikt ift utbetalinger fra de ulike
kapitalinstrumentene.
Under Drifts- og markedsorienteringer er hovedfokus rettet mot ubalanse i
lammekjøttmarkedet, og våre merkevarers manglende tilstedeværelse i butikkhyller.
Det advares mot overskudd av svinekjøtt og pekes på viktigheten av at Nortura også
tilbyr gode retur/nisjeordninger slik at ikke vi mister viktige tilførsler til konkurrent pga
dette.
Sak om forslag til vedtektsendring har bare i liten grad gitt ordskifte. Alle forslag
var sendt ut sammen med møteinnkalling. Søndre Østfold ber om at ordlyd i §9 om
rettigheter og plikter gjennomgås, og det kan synes som om det er dissens om
funksjonstid for valgkomiteer og forslaget om endring i formålsparagraf.
Under åpen post/lokale saker er mange opptatt av flytting av slaktelinje for
storfeslakt fra Tønsberg. Det etterspørres en evaluering/etterkalkyle av denne
flyttingen. Det er også en klar forventning om at de dyrevelferdsmessige sidene blir
bedre ivaretatt; slakting av lakterende dyr, oppstallingstid m.v. Livdyromsetting opptar
også medlemmene, det er klart et forbedringspotensiale på feltet, men avdelingen får
også noe skryt (kanskje iverksatte tiltak er i ferd med å virke?).
På de neste sidene følger et utvalg spørsmål og kommentarer som er mer eller
mindre direkte sakset fra protokollene til møtene. Dette vil også bli distribuert og fulgt
opp videre av både Arbeidsutvalget og de ansvarlige i regionens administrasjon. Det
aller meste er svart ut i møtene, men i saker som står ubesvart vil det bli gitt direkte
tilbakemelding til berørte med informasjon til kretsleder

Årsmelding/Regnskap






Hvordan skal utbetaling fra medlemskapitalkonto skattes for pensjonister (når drift er
avviklet)?
Ad regnskap: Mye bra, men reagerer negativt på måten det presenteres på. Overskuddet
henger sammen med tilbakeholdelse av ytelser gjennom regnskapsåret. Flere samtykket i
dette
Elvestad (krets 121): En vesentlig sum, 2,5 mrd, under post "annen driftsinntekt". Hva er
dette? Ikke svart ut i møtet, men lovte tilbakemelding
2,6 % resultat er ikke all verden, og når kjøttforbruket synker bør dette være bekymringsfullt
for et kjøttkonsern
Hvilken strategi velges for hvordan etterbetaling skal gjøres framover

Drifts- og markedsorienteringer:
Drift/marked generelt
 Budsjettert bedring i effektivitet på småfe, skyldes det forventa økt slaktevekt?
 Bekymra for at Nortura i praksis er ute av Norgesgruppen. Undergraver vi oss selv med
Norfersk? Og ditto med kjedetilpassede merkevarer?
 Innleid transport. Kvifor? Kan ikkje Nortura ha transport sjølv (inntransport)
 Returslakt / nisje. Tungvint pga lang avstand til anlegg. Har Nortura tenkt å ha bedre ordning
på dette? Det fører til at ein del velger andre mottak
 Risiko å plassere all produksjon i berre ein fabrikk.
 Mykje fokus på effektiv drift – viktig å tenke på nisjeproduksjoner. For eksempel Vinje har stor
turist / hyttebefolkning som er interessert i lokal mat
 Spørsmål rundt risiko ved færre slakteri, ref. brann i Tønsberganlegget.
 Spørsmål om konsernsjefens som beslutning om avvikling av skjæring i Sarpsborg. Elvestad
(krets 121/122) støttet strukturarbeidet, men stusset over at det ikke var vurdert å ta den helt
ut, og samle alt i regionen for slakting, skjæring og pålegg
 Elverum må vel legges ned for at Hærland skal gå for fullt? Vi er veldig utålmodig etter at det
skal bli en avtale i Trøndelag!
 Viktig å følge med på samarbeidet Rema/Nordfjord. Her bør Nortura kunne komme på banen
IT/NOVA
 Skauen Ruud (krets 121/122): Liker ikke måten introen på nytt datasystem ble gjort på.
Utenlandsk selskap ble forklart med at det var for travelt å bygge opp egen kompetanse. Kihl:
Er det søkt samarbeid med søsterorganisasjoner som Tine, for å redusere kostnad Høstbjør:
Støtter styret. Er avtalen kvalitetssikret mht kostnader?
Salg/Merkevare EMV
 Er det kjedene som styrer Nortura eller styrer vi noe selv
 Hvem møtte Zuccarello i New York. Kunngjør også hyggelig “myk-nytt” til medlemmene
Kylling/egg
 Slakting av verpehøns?
 Hvorfor stimulerer KLF til bygg av hønefjøs og ikke Nortura?
 Avstand til slakteri som er akseptabel for kyllingbygg?
 Kihl: Advarte mot å føye trenden mht å fase ut miljøinnredning egg. Viste til dyrehelse og
matsikkerhet
Gris
 På veg inn i overproduksjon på svin. Nortura bør senke slaktevektene, de andre følger etter.
Funker i løpet av to uker.
 Nortura og MT`s forskrifter og kriterier knyttet til transport av gris må være mer
sammenfallende. Ulik praksis skaper gnisninger. Nortura bør ta tak sammen med MT og lage
et regelverk som praktiseres likt. (Navlebrokk etc.)
Storfe
 Siw Woll (krets 116) mener NRK okser som ikke holder O+ straffes for mye i kr pr kg. Dette
gjelder ikke kviger og kyr.

Sau/lam
 Kvifor er prisen på sau over 25 kg bedre betalt enn sau under 25 kg tross overproduksjon.
 Fokus på sal av lammekjøtt. Tilbud på fleire lammekjøttprodukt. Coop minst flink å ta inn og
Gilde-produkt er prisa dyrare.
 Viktig å ha innpass i EMV-varer. Lammekjøtt er brukt som lokkemat .
 Diskusjon om 23 kg grensa. Ein må selge lam direkte frå høgfjellet. Dette er ikkje nok
markedsført, på nivå med økologisk. Vinje er med i leveranse til Hallingskarvetlam som er
aukande produkt. Vi må kunne levere lam tidleg i september. Avlsarbeid på sau: bærekraftig
utvikling. Den kvite sauen er alt for glad i kraftfor.
 Kvifor ikkje kvotesystem på lammekjøttproduksjon
 Fellestiltak mot overproduksjon?
 Levering av kopplam (sommerlam) – korleis blir det? Må sjekke dette, sende info krets 112.
 Verdsetting av større lam er ønskelig
 Nortura lite flink til å markedsføre/selge lam
 Tjener Nortura mer penger på sau nå enn før – siden prisen er økende i butikk?
 Forbruker er opptatt av dyrevelferd og vil spise mindre kjøtt
 Hva med grasprodusert kjøtt?
 Kvaliteten rett fra utmarksbeite er best, mer pris?
 Kraftfôrforbruk i saueholdet?
 Forslag om vektgrense på Hallingskarvet lam
 Sau produsenten må ha et bruksopplegg etter hvilken vare som etterspørres
 Sauemøte i Modum, blir det noe av?
 Synes styret i Nortura er passive, særlig rundt sau.
 Stiller spørsmål rundt tilgang på lam i butikk, hvorfor det er lite i butikk. Produktutvikling?

Forslag til vedtektsendringer




Krets 121/122 noe fokus på §9: Styret bør se på dette en gang til. Ønsker mer "rund i
kantene". Viktig at ikke Nortura støter produsenter fra seg. Fange opp trender i tiden.
Krets 123/124, At valgkomiteen foreslår leder i valgkomiteen er uheldig, det skulle gjerne vært
noen andre som gjorde det.
Nummestad, Krets 123/124,: "På kort og lang sikt" bør strykes. Ledere i valgkomiteen bør
kunne sitte lengre enn hva vedtektene gir mulighet for. Vi bruker opp valgkomiteledere når
gjennomtrekken er så stor. Kontinuitet er viktig også her.

Åpen post/lokale saker
Kylling/
 Avregning på kylling stemmer ikke på kg-Elverum (Krets 114)
Storfe
 Nortura bør være på vakt. Et par av de som har gått til Furuseth på gris, er også store på
storfe. De må følges opp! (krets 111 og 113)
 Dårleg med rådgivingsapparat i storfe (krets 112)
 Ikke alltid enkelt å etterleve alle lover. Det kreves at vi skal ha to øremerker på slakteklare
okser, men det hender det er merker som er borte. Hvordan skal vi klare å merke slakteklare
okser?
Gris
 Nortura taper markedsandeler på gris i Telemark. Behov for tiltak!
Flytting av storfeslakting/inntransport
 Spørsmål om priser – kostnad transport, nedlegging av Tønsberganlegget Sluttkalkyle
 Omlasting av storfe er "noe dritt", når dyra stikker av. Kunne det vært "mateanlegg" med
rampe?
 Samlasting av storfe og lam er ikke optimalt.
 Har hørt om sjåfører som har 40 timers uke på 3 dager. Bekymringsfullt.
 Dyrebilsjåførene er Norturas ansikt mot eierne,
 Ønsker forhåndsvarsel om samlasting om omlasting, hvis mulig.














Vi må holde høyere etiske standarder enn det som er myndighetskrav. Både dyrevern og
arbeidsmiljø.
Hvor mye koster det når slaktelinja står pga. for seint innkommet dyrebil? Gjerne sett opp mot
kostnad ved inntransporten.
Er dyretransport omfatta av regelverk for kjøre- og hviletid? Kan opplasting regnes som
pause? Ulik tolkning av regelverket rundt i landet.
Er det kun mjølkeku som blir fôra? Hva med f.eks. mellomkalv? Hvor lenge står de på
mottaket før de blir fôra?
Er det mulig å få høyre lemmer ved innlasting på bilene? Storfe kan hoppe over.
Dyretransportørene er viktig kontaktpersoner. Bør være Nortura-ansatte.
Melkeku – lakterende skal slaktes innen 12 t. Må få dette i orden!.
Overholdes inntransporttider ved storfeslakting på RH?
Voldsomme forskjeller på pris til sjåfør.
Etterspør beskjed fra slakteri ved skyving av slakt.
Nesten aldri opplevd at lakterende ku blir slakta samme dag.
Ønsker statistikk over andel kyr som må stå over natta.

Avregning
 Enkelte opplever feil på avregning livdyr.
 Når smågris omsettes kommer det faktura både på mail og i posten, det virker unødvendig.
Livdyr
 Meldt på 20 drektige kuer i april, ble kontaktet igjen i september – viktig å ta tak i
livdyromsetning på storfe!! (krets 114)
 Elling Ruggli: Livdyravdelingen på storfe er flinke. Viktig med tilbakemelding?
 Fakturagebyr for omsetning av livdyr (kalv) koster kr 300 (selger 150 + kjøper 150). Furuseth
gjør det gratis. Forventer ikke at det skal være gratis, men at gebyret skal avspeile reelle
kostnader, og disse er neppe 300.
 Innmelding av livdyr på web fungerer dårlig. Meldte inn dyr for to år siden som fortsatt henger
igjen.
 Direkteomsetning av kalv anbefales!
 Skryt fra Østfold til livdyravdelingen på storfe. Har øko-okser og har fått telefon når det er ledig
øko-kalv som han kan få kjøpt så den ikke går til konvensjonell produsent. Bra! Men, det er
noen ganger beskjed om skyving ikke blir gitt. Ikke så bra
 Akershus: Klager på svarfrekvensen hos livdyr. Ingen svarte, eller ringte tilbake.
 Forslag til løsning der det er avtalt fastpris; der det er avtalt fastpris med en foilerbekreftelse.
De to siste oksene er det en avtalt pris på, likevel ble det feil i avregningen. Ønsker å få en
betalingsbekreftelse. Greit å få en ordrebekreftelse etter samtale
Organisasjon
 Lettere å reise på et møte om man har noen å dra sammen med. Tillitsvalgte bør ringe rundt,
særlig til nye, og fylle opp bilen.
 Skryt: I kretsmøtet i fjor ble det klagd på for dårlig informasjon. Eierbrevene som nå kommer
er bra!
 Til medlemsundersøkelsen – det bør kunne velges flere dyreslag for de produsentene som
har flere
 Medlemslistene bør vaskes. Det er enkelte som ikke er medlemmer som møter, og det er
noen som har levert i generasjoner som defineres som nybrukere.
 Elling Ruggli, krets 123/124: At sentral valgkomite foreslår kandidater som har så sterk binding
til NBL er problematisk. Dessuten er leder i valgkomiteen i Nortura ordfører i NBL som også er
ugreit. Vanskelig å skille når man har dobbeltrolle. Heringstad burde vært foreslått.
Annet:
 Hvordan kan Furuseth ha lavere priser på arbeidstøy (Bekken og Strøm).
 Andel Nortura-medlemmar er minkande i Vest-Telemark. Ordning for retur-slakt er viktig.
 Ein må få bedre medlemstilbud , bl.a. medlemsbutikk nærmare. For eksempel i Felleskjøp –
butikkar.
 Innmeldingsavdeling av storfe til slakt er treige og firkanta. Vil ikkje hente få dyr frå VestTelemark, er for langt. Dette er bedre hos de private. Bedre med innmelding av sau.











Telefoni – dårlige tilbakemeldinger
Pensjonister (bønder) bør også kunne handle i medlemsbutikken på linje med ansatte
pensjonister
Innspill på at større puljetillegg gir incitament til bonde om mer rasjonell leveringer.
Spørsmål om nye telledatoer vil gi utfordringer
Se på ordningen med 800-nr. da de fleste ringer fra mobiltelefon
Webinnmelding. Letter arbeidet på medlemsavdelingen.
Melder du inn en okse, og melder inn på måned, så er det umulig å få lagt med et annet dyr i
ettertid. Har også hendt at samme dyr har blitt «henta» flere ganger.
Synes det er rart at det ikke meldes inn mer på web (50 % per dags dato). Webinnmelding
fungerer dårlig på smarttelefon.
Innmelding av slaktedyr; bra. Får bekreftelse på henteuke, men den kan bli endret uten at
man får beskjed, eller at produsenten har lagt opp til henting mht logistikk. Opplevd mer enn to
uker over avtaleordningen.

