OPPFØLGINGSRAPPORT
Kretsmøter 2017
RU: Midt-Norge
Krets:

Sak / tema

30 Lierne/
Namsskogan/
Røyrvik

Medlemskjøp:
• Fikk ikke kjøpt 4 lam en ringte og bestilte. Fikk
beskjed om å vente til han hadde lam for
slakting selv. Dette kan ikke stemme når vi har
så stort et lager av lam.
•

Viktig å få ut informasjon om at det er
medlemsbutikker i Nortura (det var mange på
møtet som ikke kjente til butikken på Steinkjer)

Inntransport:
• Viktig å få ut info om at det er skjerpet inn kravet
fra Mattilsynet for å kunne endre dyr rett før
levering.
31 Ytre
Namdal

34 Snåsa

Livdyr:
• Livdyr fungerer ikke godt nok. Eksempel på rot i
fbm kjøp og salg av fôringskalv NRF. 2 uker
etter at kalvene var kommet kom det sms om at
kalvene skulle hentes. Måtte også vente i 2 mnd
på faktura i et tilfelle som gjorde at det ikke var
mulig å få meldt inn dyra i Husdyrregisteret før
fakturaen kom.
Merking:
• Flere har registrert at de elektroniske
øremerkene på storfe har en tendens til å falle
ut. Vil det komme noen forbedringer på
merkene?

Oppfølging / tiltak

Ansvar

Avslutta

•

Det pågår en forbedringsprosess på
småfesesongen som tar med seg hele
verdikjeden, også retur/nisje. Tar med
innspillet inn i denne forbedringsprosessen,
spesielt mot ekspedisjon/medlemskjøp.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

•

Informasjon vil bli sendt ut sammen med
invitasjon til åpen dag på det nye
medlemssenteret

Roy Albertsen

12.05.2017

Det er gått ut informasjon om dette. Jobber jevnt
med saken også mot transportører.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

Saken er tatt opp med livdyravdelingen.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

Pål Kjellesvig
Dalløkken,
salgssjef OS ID

23.03.17

Har periodevis vært sårbar bemanning på
avregning livdyr. Det er gjennomført opplæring på
flere for å gjøre oss mindre sårbare.

Vi har de siste par årene fått henvendelser fra
storfeprodusenter om at flere øremerker enn før
knekker og mistes. Vi har i denne perioden gjort
analyser av merker og besetninger som har hatt
disse utfordringene.
For en tid tilbake måtte vi, av miljøhensyn, slutte å

tilsette fargebevarende stoffer i plastmaterialet
som ble brukt i øremerkene. Det førte til at en del
øremerker ble misfarget etter en stund. Dette
problemet løste vi ved å gå over til et materiale
som ga merkene en hardere, tettere og mer
fargebestandig overflate. Det at øremerkene nå er
hardere, har imidlertid medført at noen merker
knekker etter en tids bruk.
Derfor har vi, sammen med plastleverandøren
vår, utviklet et nytt plastmateriale som både
ivaretar fargen og er mjukt og fleksibelt slik at
slitasjebrudd unngås. Øremerker i den nye
plasten er nå testet i besetninger i over to år.
Resultatene har vært svært gode, så vi har nå gått
over til å produsere storfemerkene våre i dette
nye materialet. Dette gjelder merker som er levert
etter 01.02.2017.
Samtidig har vi gjort endringer på selve merket
ved å forsterke kritiske punkter i tappdelen, blant
annet rundt stammen, for å gi merket bedre styrke
mot slitasje og brudd.
Du kan jo også vise til saken vi har på bloggen om
dette: http://osidbloggen.no/nyhet-forbedring-avcombi-2000-tappdel/

36 Steinkjer/
Verran (Verrabotn)

Inntransport:
• I forbindelse med henting av dyr må det varsles
tidligere enn i dag. Spesielt dersom det
planlegges henting i helga.

Inntransport for uka skal normalt være klar på
fredag, med mulighet for å varsle da.
Takker for innspillet. Varslingsrutiner vil bli
gjennomgått. Fint om slike innspill er konkrete.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.17

Klassifisering:
• Veldig misfornøyd med klassifiseringa på
Malvik!! Det har blitt en dramatisk endring. Alt
havner i R også på kjøttfe. Eksempel: Egersund
klassifiserer bedre enn Malvik. Vektlegginga av
klassinga er endra på bakpart fra 40 % til 33 %

Vi må planlegge flere slakteridager og møter med
fagmiljøene, der vi har med
klassifiseringsansvarlige og Animalia.

Roy Albertsen

Høsten
2017

•
37 Inderøy

av skrotten. Det må være feil da bakparten er
det mest kjøttfulle på dyret.
Flere i salen bekrefter at de har ringt og klaget
på klassifiseringa

Kretsmøte:
• Ønsker ikke dagmøte i vinterferien neste år.
Dette går ut over oppmøte.

Vinterferien er dessverre ei av dei to vekene vi må
gjennomføre kretsmøta i. Dersom mogeleg kan
rullering mellom desse to vekene prøvast.
Vurderer dette ved planlegginga av kretsmøta i
2018.

Brit Kari

Skitne slaktedyr:
• Innspill på møtet om at det er litt merkelige
vurderinger på Malvik på trekk for skitne
slaktedyr.

Mail frå Odd Erik Sveen 28.04:
"Når det gjelder bedømming av skitne slaktedyr,
utføres dette i henhold til de retningslinjer som er
satt av Animalia. Alle som bedømmer dette har
opplæring og innføring i rutinene. Det kjøres en
del statistikker for denne bedømmingen fra
Animalia, men disse gir ikke noen fasit på hva
som er riktig og galt. Det som fremkommer i
statistikken er trender av bedømmingen ut fra de
unike slaktene som er levert hvert enkelt anlegg.
Statistikken til Animalia viser at Nortura Malvik
ikke er på topp i % på dyr som har fått trekk for
hverken kategori 1 eller 2 på skitne slaktedyr
storfe. Dette indikerer at Nortura Malvik ikke
foretar den "strengeste" bedømmingen, men som
nevnt så er alle slakt unike og resultatene må
derfor ikke presenteres som fasit."

Odd Erik Sveen

28.04.17

Som krets 36.

Roy Albertsen

Høsten
2017

Dette vert sett fokus på i samband med at Verdal
er ein av 3 kretsar som deltek i pilotprosjektet Ny
Giv i kretsarbeidet. Ei samling for unge bønder i
dei kretsane er eit av tiltaka, gjennomført 26.06.

Roy Albertsen/
Brit Kari/
kretsutvalet

18.05.17

Klassifisering:
• Det ble stilt spørsmål om klassifiseringa på
Malvik. Er den for streng? Hvordan ligger de an i
forhold til andre slakterier?
38 Verdal

Tilførselsarbeid:
• Det er for dårlig oppfølging i fbm eierskifter og
oppsøkende virksomhet generelt på bygda.
Midt-Norge Slakteri er bedre på dette.

•
•

Det er viktig at de nye brukerne får en god
mottakelse i Nortura.
Bør vi bruke tillitsvalgte mer for å følge opp
nybrukerne.

Medlemsregister:
• Vi må oppfordre at flere damer også blir
registrert medlemsregisteret i Nortura. Det er for
det meste menn. Dette har betydning for m.a.
for bedre å kunne rekruttere flere damer inn som
tillitsvalgte.

Mail frå Solveig Kyllo 18.05:
"Vi må forholde oss til foretaket og navnet
foretaket er registrert på. Ønsker de noe annet må
de endre dette i Brønnøysundregisteret. Ønsker
bonden at begge skal stå som navn hos oss,
legger vi dette inn på Navn, men med foretakseier
først. Dette pga inntekt på foretaksnummer mot
SLF."

Solveig Kyllo

18.05.17

39 Frosta

Kadaverhenting:
• Det er knyttet litt bekymring i fbm de nye
rutinene. Kan bli en utfordring spesielt på
sommerhalvåret da ventetiden blir lengre. Det
virker som det nye systemet blir mer tungvint.
Viktig at alle spiller inn om dette ikke fungerer.

Mail frå Daniel Kjæreng 19.04:
"Sommer er lavsesong for kadaver, ventetiden vil
ikke bli lengere enn ellers i året. Leverandører
som leverer kylling og smågris henstilles til å
bruke fryser/kjøler."

Daniel Kjæreng,
Norsk Protein

19.04.17

41 Værnes

Inntransport:
• Mulighetene for å hente halte sau rett fra beite –
ordning med Mattilsynet for samla henting?

Tatt opp med Mattilsynet i et dialogmøte. Dyr skal
være transportdyktige, også sau rett fra beitet.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

•

Saken er nevnt for transportørene.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

Foreløpig svar på mail 13.03:
"Det vi her snakker om er å beregne et beløp til
avsetning på individuell medlemskapitalkonto, og
kun dette. Videre at dette kun gjelder for de 16
kyllingprodusenter som fikk beskjed om at de
skulle kjøpes ut av produksjonen for hele 2016, og
som normalt slakter på Elverum. Dette gjelder
mao ikke de som frivillig har valgt utkjøp, men kun
disse 16 definerte som ble påtvunget utkjøp for
2016. Dette da ut fra tankegangen at dette

Ola-Bjørn
Haugbråten

30.05.17

43 Holtålen/
MidtreGauldal

Henting kommer som melding på telefon til
produsent. Viktig at sjåføren får svar på denne
så han vet det er klart for henting hos produsent.

Etterbetaling:
• Medlemskapitalkonto og etterbetaling til utkjøpte
kyllingprodusenter? De som er utkjøpt for ett år
siden, men som nå er inne igjen, får de
etterbetaling og avsetning på
medlemskapitalkonto?

påtvungne utkjøpet hos disse 16 produsentene
har vært av verdi for Nortura og øvrige
kyllingprodusenter dette siste året.
Presisering - Etterbetaling inngår ikke i dette
grunnlaget, da etterbetaling utbetales på
bakgrunn av tilbakeholdt økonomi gjennom 2016.
Utkjøpspris som er benyttet for 2016 har stått fast
siden den ble etablert, og ble etablert før
konsernstyret gjorde sitt vedtak om å holde tilbake
oppgjør ifht resultatsikring."
Mail 30.05:
"Konsernstyret ble i forrige uke orientert om at
disse 16 produsentene som ble påtvunget utkjøp
gjennom hele 2016 vil få avsetning på individuell
medlemskapitalkonto tilsvarende som om de
skulle ha produsert.
Dette primært fordi denne løsningen med
utkjøp hos disse har hatt verdi for Nortura og
andre kyllingprodusenter."
44 Oppdal/
Rennebu

Skitne slaktedyr:
• Trekk på småfe virker veldig vilkårlig, ønsker
bilder på samme vis som på storfe. Viktig for
læring.

Mail frå Odd Erik Sveen 28.04:
"Statistikken fra Animalia på småfe viser heller
ikke her noen tendens til at Malvik utfører en "for
streng" bedømming, men det var vel heller ikke
problemstillingen. Slik jeg oppfattet det så var
problemstillingen at bedømmingen virket noe
tilfeldig. Vi har hatt en gjennomgang av dette her,
og det som melder seg som en mulig forklaring på
at bedømmingen kan virke tilfeldig er at småfe
bedømmes etter klipping på klipperiggen. Det
betyr at småfe som i utgangspunktet ser ut til å
være veldig skitne før avliving, kan ha all skitten i
ulla uten at noe er inntil kroppen. Dyret vil da blir
rent ved klipping og derfor ikke få trekk. I motsatt
fall kan det være dyr som virker som å være
mindre skitne, men at skitten der går helt inn til
huden. Disse vil da ha en større mulighet for å få

Odd Erik Sveen

28.04.17

trekk. Forklaringen her kan da altså være at
bonden og transportør ser dyrene med ulla på,
mens bedømmingen foregår med ulla av. Også
her har medarbeiderne som utfører bedømmingen
en opplæring på dette etter retningslinjer fra
Animalia. Når det gjelder problemstillingen om
fotografering av småfe, så har vi ikke system for
det pr i dag. Om dette melder seg som et krav må
vi ta en vurdering av hvor vi eventuelt kan få gjort
det. Ved slik fast fotografering vil vi måtte ha
avklaringer i forhold til medarbeidere som står i
nærheten og som kan komme med på
fotograferingen. Dette med hensyn på
personvernet."
45 Midt

Rekneskap:
• Vedtak krets 45 Midt: Forslag som tas med
videre til RU: Foreslår ingen etterbetaling for
året 2016. Den foreslåtte etterbetaling beholdes
i selskapet for å styrke Nortura.
Rådgjeving:
• Planlegger å bygge men det er ingen rådgivere
verken fra Tine eller Nortura som kommer med
råd om utlasting rom e.l. Hvordan få dyra til å gå
lettest ut, fleksible grinder m.m. Er ikke alltid
man trenger utvidet areal hvis vi tenker hva som
skaper minst stress.
•

Nortura kontra Husdyrkontrollen (Tine) vedr.
tilvekst på okser. Det viser forskjellig regnemåte.
Hvem har rett?

Lagt fram i RU-møtet 09.03.

Brit Kari

09.03.17

Transportører gir råd hos enkelte produsenter ved
utfordringer med lasting av dyr, spesielt der det er
utfordrende, risikofullt, eller tar lang tid.
Ved nybygg må hovedansvaret ligge på fag, men
det er åpent for å etterspørre transportørene sin
kompetanse om driving av dyr.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.17

Mail frå Lars Nordbotn 24.03:
"Jeg tok tak i dette spørsmålet etter kretsmøtet i
Midt. Og jeg fant ut at i utgangspunktet beregner
vi nesten helt likt. Men det er en feil i beregningen
på tilvekst på MinSide, som gjør at det er riktig
bare annenhver dag. Det betyr om produsenten er
inne og sjekker på "feil" dag så er det TINE som
er riktig, og neste dag vil TINE og MinSide vise
samme tilvekst.

Lars Nordbotn

24.03.17

Dette er tatt opp med Asgeir Svendsen og Hege
Bowim Kaldshussæter i Matiq. Jeg sender
eventuelle oppdateringer på saken etter hvert som
det kommer."
46 Porten
mot havet

Livdyr:
• Problem med livdyrtransport. Har fått beskjed
om at livdyr skal hentes om 14 dager, men da
kommer de ikke. Utsatt flere mnd. En søndag
ringes det om at de kommer mandag, da var
han bortreist. Dette er helt håpløst å forholde
seg til.
Ull:
• Forbedringsmulighet: Viktig at vi gir beskjed når
vi henter ull. Ønsker ull-leveringsplan. Noe hvit
sau som er blitt avregning som villsau, og
motsatt. Mye rot rundt dette.
• Sau og Geit får en liten godtgjøring fordi de
samler ulla. Dette er ikke kommet når ulla er
levert.

ROS-analyse:
• Villsauen kommer inn på ROS-analysen. Dette
er en feil.

47 Åfjord/
Roan

Informasjon:
• Viktige beskjeder i forhold til endringer som skal
gjennomføres må «skille seg ut» fra annen info.
E-posten om MKI og egenerklæringsskjema har
hos flere druknet i mengden.
Gåve:
• Tips til gave på neste års kretsmøter:
Handlepose i tøy som det står Nortura eller

Har periodevis vært utfordringer med å få
transportert livdyr, spesielt i sesong. Det skal
likevel kunne være forutsigbart for produsent selv
om det blir lang ventetid i perioder.
Vi tar en gjennomgang av livdyrtransporten før
sesongen sammen med inntransport og livdyr.

Silje Laugsand
Pynten

•

Ull fra Hitra og Frøya går til Gol, og det tas
opp med ullstasjonsleder Stein Terje Moen.

Bjørn Wæhre

•

Det er litt oppsamling når det gjelder
samlegodtgjørelse, så mulig det er litt i
ettertid. Men Hitra og Frøya Sau og Geit har
fått hvert år utbetalt i desember, også i 2016.

Bjørn Wæhre

23.03.17

•

Dersom dyra er innmeldt eller merka som
villsau og dermed klasset som villsau blir de
ikke tatt med i ROS-analysen. Det kan nok
skje noen "glipper" der villsau blir klasset som
vanlige lam og da teller de med i ROS.

Bjørn Wæhre

23.03.17

Det er gått ut informasjon om dette. Jobber jevnt
med saken også mot transportører.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.17

Takast med som innspel i planlegginga.

Brit Kari

01.07.17

Gilde/Prior på.
48 Ørland/
Bjugn

Inntransport:
• Forslag om bonus for rasjonell og rask
håndtering ved henting av slakt.

Kadaverhenting:
• Det må gå an å få til noe mere fleksibilitet i f.t.
kadaverhenting. Spesielt knyttet til det at dyr
som ikke er «meldt inn» i forkant ikke kan tas
med når bilen likevel er i området.

Innspillet tas med i videreutviklingen av
inntransport i region Midt. I utgangspunktet skal
rask og rasjonell lasting bidra positivt til bunnlinja
for fellesskapet i Nortura. Det er en positiv
utvikling i region Midt sine transportkostnader, og
det jobbes for å få den ytterligere ned. Dette må
gjøres i samarbeid med produsentene.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.17

Mail frå Daniel Kjæreng 20.04:
"Rutene blir i størst mulig grad planlagt slik at
bilen skal være fullastet, da vil det ikke være
anledning til mye ekstra dyr. Sjåføren kan ta med
ekstra dyr på gårder hvor det er bestilt henting,
men ikke opprette nye henteordrer. Alle ordene
må innom vår ruteplanlegging før det går ut til
bilene. Henstiller til at bonden melder inn sine
døde dyr straks de oppstår i stedet for å vente til
man ser Kadaverbilen i området."

Daniel Kjæreng,
Norsk Protein

20.04.17

Saken tas opp i ledermøte RM, egg og ruging.
Hentefrekvens om sommeren og kvalitet på
prøvetakingsdyr.

Roy

1.9.2017

50 Smøla/
Aure

EMV:
• Hvor stor andel av Norturas volum går til EMV?

Mail frå Tor Olav Brandtzæg 30.05:
"EMV- salget vårt utgjør 18 – 20 prosent av vårt
dagligvaresalg. Av disse 18 – 20 prosentene
utgjør Norfersk (som også er en form for EMV) ca
7 – 8 prosent."

Tor Olav
Brandtzæg

30.05.17

51 Indre
Nordmøre

Import:
• Hvor stor andel av importen av storfe har
Nortura?

Mail frå Asgeir Svendsen 29.05:
"Nortura har svært lite, om noe, importert
storfekjøtt gjennom sine skjæreavdelinger. Dette
blir i all hovedsak skåret ned på KLF's bedrifter.
Noridane, som er et selskap som står for
handelen av en stor andel av det som importeres,
er eid av Nortura. Men varene selges altså i

Asgeir Svendsen

29.05.17

hovedsak til andre."
BRSV/Corona:
• Status BRSV/Corona, hvordan ligger vi an med
prøvetaking og status? Tilbakemelding gis til
kretsen

Livdyr:
• Vurdere fakturering- og avregningssystemet på
livdyr i fht lesbarhet. Spesifisering av individ/kg.

54 Molde/
Kristiansund/
Midsund/
Aukra/
Gjemnes

Kadaverhenting:
• Spørsmål om øremerker skal fjernes på kadaver
før henting?

Svar fra Harald Holm som er prosjektleder for
kontrollprogrammet:
"Prøvetaking går fortløpende, men er frivillig. Så
langt i år er det tatt ut ca. 1 500 prøver. Målet er å
prøveta 60% av besetningene i 2017. Det tilsvarer
ca 7 500. Resultatene er som forventet, dvs at
forekomsten av immunstoff er ca. 16% på
kalveprøver for BRSV og ca. 30% for BCOV."

Arnodd
Kjenstadbakk

27.04.17

Har fått flere innspill på avregninger med ønske
om spesifisering. Det vil skje få endringer i
fakturering- og avregningssystemet før vi kommer
videre med livdyrportalen/Nova. Det legges ikke
særlig mye økonomiske midler i gammelt system.

Silje Laugsand
Pynten

29.05.2017

Mail frå Daniel Kjæreng 20.04:
"Øremerker skal være fjernet før henting."

Daniel Kjæreng,
Norsk Protein

20.04.17

