Referat fra møte i Regionutvalg Øst, Sundvolden Hotell, 8. november 2017
Oppropsliste Regionutvalg Øst, nov 2017

Krets
Notodden, Tinn og Hjartdal
Notodden, Tinn og Hjartdal
Nome, Bø og Sauherad
Nome, Bø og Sauherad
Vest-Telemark
Vest-Telemark
Søndre Telemark
Søndre Telemark
Jarlsberg
Jarlsberg
Jarlsberg
Jarlsberg
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Søndre Vestfold
Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Flå, Nes, Gol og Hemsedal
Ål og Hol
Ål og Hol
Numedal
Numedal
Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og
Modum
Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og
Modum
Nedre Buskerud
Nedre Buskerud
Nedre Buskerud
Halden, Sarpsborg og Aremark
Halden, Sarpsborg og Aremark
Halden, Sarpsborg og Aremark
Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge
og Våler
Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge
og Våler
Marker, Eidsberg og Rakkestad
Marker, Eidsberg og Rakkestad
Marker, Eidsberg og Rakkestad
Marker, Eidsberg og Rakkestad
Marker, Eidsberg og Rakkestad

Fornavn
Asbjørn
Synnøve Skogen
Anita
Hans O.
Bjørn
Vestergård
Hilda
Tom Kristian
Anders
Espen
Jon Petter
Ole Reino
Charlotte
Beate Menes
Kjell Arne
Marikken
Sigbjørn Aadne
Else Horge
Ole Kai
Jon
Heidi
Kjell Terje
Steinar

Etternavn
Fusche
Håberg
Høidalen
Erikstein

Anton

Mayrhofer

Hans O
Kjell Gunnar
Leif Egil
Signe Ø. Røren
Lars
Ole Kristian
Torgeir

Falang
Gravningen
Sebjørnsrud
Dahlen
Talberg
Bergerud
Ulsrød

Anne

Tofteberg

Hans Chr.
Anne Sofie
Elling
Erling
Lars-Otto
Thor Harald

Kihl
Olsen-Torp
Ruggli
Mysen
Grundt
Bjoner

Lognvik
Vaa
Moland
Stensrød
Finden
Helgestad
Tala
Langklep
Didriksen
Hagen
Røsholt
Rød
Asplin
Sørbøl
Lilleslett
Øen
Løver
Staaland

Forf

Vara

FF

Leif Gunnar Fevang

FF

Lars M. Løyte

FF

Åse Marie D. Otterholt

FF
FF

Henrik Åsland

FF

Ingen vara

FF

Marker, Eidsberg og Rakkestad
Marker, Eidsberg og Rakkestad
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet,
Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet,
Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet,
Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og Enebakk
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet,
Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård og Enebakk
Nedre Romerike
Nedre Romerike
Øvre Romerike
Øvre Romerike
Øvre Romerike
Arbeidsutvalget RU Øst
RU leder
RU nestleder og AU fjørfekjøtt
AU-medlem, egg
AU-medlem, gris
AU-medlem, storfe
AU-medlem, småfe

Thore
Tom Helge

OpsahlHaugerud
Skammelsrud

FF

Roar Anton Løe

Kari B

Finstad

FF

Jan-Tore Ruud

Lars

Holene

Ole

Egge

Tore
Ingunn M.
Lars Vegard
Johan Fredrik
Ole Kristian
Mina S.

Huse
Hammeren
Borstad
Thesen
Skallerud
Klaseie

FF

Ingen vara

Ole Reino
Ole Johannes

Tala
Egeland

Lars Vegard

Borstad

Nils Henry
Ole Kai
Britt Karin

Haugen
Sørbøl
Flaata

AU-medlem kalkun
Øvrige deltakere

Øystein

Mysen

Vara AU-medlem, kalkun
Vara AU-medlem, egg
Årsmøteutsending
Valgkomité RU, leder
Valgkomité RU, nestleder
Valgkomité RU, medlem
Valgkomité RU, medlem
Valgkomité RU, medlem
Styremedlem
Sentral valgkomité
Kontrollkomite
Konserndirektør
Organisasjonsleder
Regionsjef
Leder Inntransport
Tilførselsleder gris
Rådgiver egg
Organisasjonssjef

Dagfin
Marit

Henriksen

Gunnar H.

Li

Leif Ove
Kari
Kåre Johnny
Marit
Anne
Bente
Kjetil
Odd Gunnar

Sørby
Tellefsen
Berg
Gauterud
Kraggerud
Roer
Larsgard
Mosen
Wittussen
Slettebø

Hans Thorn
Børge
Karin M.

Jan Kjetil
Terje
Sverre
Tor Olav

Skuterud

Røhne
Skovdahl

Nilsen
Rædergård
Brandtzæg

FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF

Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent Leder i AU, Ole Reino Tala, ønsket velkommen til møtet og Børge
Slettebø foretok opprop.

Sak 2 Orientering fra AU-leder og Sak 7 Orientering fra fagutvalgsrepresentantene
Ole R Tala foretok en oppsummering av arbeidet i AU gjennom året, og de ulike
fagutvalgsrepresentantene orienterte om aktuelle saker som har vært til behandling i utvalgene siden
mars.

Sak 3 Økonomi-, drifts- og markedsorientering v/Bente Roer, Hans Thorn Wittusen
og Karin Røhne
Økonomi; Styret ikke fornøyd. Svakere enn budsjett og fjorårets regnskap. Bruttomargin faller fortsatt.
Utfordrende med Ny varevei/ pakking i papp, negativ effekt pga utgått liggetid og hastesalg. NG-avtale
hvitt kjøtt ikke innfridd fra start, bedring i 2 tertial. Marked; Økt produktsortiment og økt kundetilpasning av
produkter. Lam/småfe krevende, storfe fortsatt i underskudd men stor slakting bl.a. grunnet forsituasjon i
Sør-Norge. Orientering om bakgrunn og status i omstilling av eggproduksjon. Behov for å omstille 84
produsenter, status pr i dag er 83. Strategiprosess; Ny planperiode på 2 år. Verdikjedeoptimalisering i
Nortura og å være en offensiv forretningspartner, samtidig som vi håndterer den store kompleksiteten
Drift; Ny varevei (papp) medført mange omstillinger særlig innen ekspedisjon, total reduksjon 94 personer.
Lillehammer avvikles desember, 150 personer berørt, mange av disse finner nytt arbeid på Rudshøgda
Lokale forhold. Markedsposisjoner: Svak oppgang på storfe og gris i region Øst, markant oppgang på gris.
Forbereder oss på å takle storfeslakting enda bedre neste år, stimulere til tidlig slakting, høyere kapasitet
gjennom ferieperioden. Flere slaktegrisplasser i nybygg har hjulpet på smågrissituasjonen, men kan være
behov for enda flere (selv om svinekjøttproduksjonen er stor nok ift markedssituasjonen). Etablering av
nasjonalt medlemssenter, Livdyromsetning, arbeidsprosesser, inntransport/livdyrtransport, samarbeid på
tvers av ansvarsområder. Sverre Rædergård utfyllende info om eggproduksjon; medisinskandale på
kontinentet har også bidratt til økt etterspørsel etter Norturaegg.
Spørsmål og innlegg fra: Hans Ole S Erikstein, Tore Opsahl-Haugerud, Anton Mayrhofer, Hilda Vaa, Bjørn
W Lognvik, Thor Harald Bjoner, Elling Ruggli, Else H Asplin, Hans Chr Kihl, Lars Talberg, Kjell Arne
HagenOle Kr Skallerud, Signe Røhren Dalen, Anders Stensrød:
• Økonomisk resultat. Framskutt lager. Mer info om hva som ligger i dette for Nortura. Hva gjøres
for å bedre resultat neste tertial.
• Kostnader relatert til overskudd sau/lam, fra eget lager eller reguleringslager?
• Er det kjedetilpassa Gildeprodukt som har gitt økning i merkevareandel?
• Inntransportsaken har gått noen år, på tide å sette hardt mot hardt, planen støttes
• Det forventes lojalitet fra sjåfører overfor produsent
• Positivt med ny medlemskolleksjon
• Kg/time vises i oversiktene, men hvordan ligger Nortura i kg/ansatt.
• Transportørene har høye inntekter når vi ser på likningstallene, sett hardt mot hardt
• Transport av storfe, for randsonene positivt at dyr transporteres ut av regionen, dette gir kortest
transporttid
• Mål om besøk av svineprodusenter, storfekjøttprodusenter med melkeproduksjon er den største
storfegruppa, snakk med disse også
• Vet forbrukere hva miljøinnredede bur er for noe, kan vi gi "voksenopplæring"
• God service fra medlemssenter med tilbakemeldinger
• Advarer mot "sauefelle".
• Ikke glem konkurransesituasjonen med fisk.
• Gjør Nortura salgsframstøt i.f.m. Thanksgiving?
• Tenk dere om før Cowi-saken ankes. Ta grep overfor de som ikke har gjort jobben sin

•
•

Kyllingsituasjonen i Trøndelag
Mange fine produkt på lammesiden, dessverre finner vi ikke disse i butikk. Er svaret et framskutt
lager. Har Nortura et system som avdekker hvor det glipper når ikke produktene kommer i butikk?
• Strengere kvalitetskrav fra Nortura medfører at lammeprodusentene fores lamma enda større og
tyngre for å oppfylle kravene. Dette forverrer markedssituasjonen.
• Viktig at bonden opplever at Samvirket er bondens beste verktøy
• Nortura må bli bedre på å håndtere små serier og kjedetilpasning
• Hvordan går nettsalget, strategi?
• Må beholde troverdighet innen miljø og klima.
• Krav til foringskalv ikke fulgt opp.
• Fatland lokker nå med innmelding, avtaletillegg og henting innen en uke…….
• Cowi-saken er en verkebyll, kanskje vi burde avslutte saken
• Trå forsiktig overfor transportører
• Dumt at ikke tilgjengelig livdyr legges ut på nett
• Forlange bedre oversikt over transport
• Bedre dialog og riktig prising kan ta unna mye kalv
• Transportdyktighet på gris
• Potensiale på å selge mer kvalitetskalv
• Hovedhensikten for Nortura er å regulere og sikre avsetning for bondens produkter. Savner en
klar strategi, blir for lite fakta og for mye synsing.
• Høyere margin på tyngre kylling?
Innlederne svarte på spørsmål og kommenterte innspill

Sak 4. Strategiprosessen – presentasjon av status i arbeidet med ny strategi:
Bondens selskap -vårt særpreg.
Hans Thorn Wittusen orienterte.
Innspill fra kretsene delt ut sammen med tilleggskommentarer fra AU
Innspill og kommentarer fra:
Tore Opsahl-Haugerud, Erling Mysen, Ole Kai Sørbøl, Sigbjørn Aadne Rød, Hilda Vaa, Elling Ruggli,
Anita Høidalen, Thor Harald Bjoner, Marikken Røsholt,
• Fem millioner nordmenn kan bare spise seg mett og kjeden fyller hyllene med det de tjener mest
på eller selger mest av
• Hva er den største endringen fra tidligere strategier?
• Hvis vi alle kjøper Prior/Gildevarer vil dette vise på kjedenes salgsstatistikker og vi øker sjansen
for at de etterspør produktene våre
• Positive signaler i presentasjonen, sterkere grad av produksjonsstyring blir mer og mer viktig
• Vi må produsere det markedet vil ha
• Godt å høre geit nevnt i debatt og presentasjon
• Er "Nyt Norge"-konseptet noe vi kan dra videre til "Norsk-eid"
• Vanskelig nok med 5-ukers avtaleinnmelding, foreslår at en kan langtidsinnmelde
• Lengre innmelding/flere ukers avtale må følges opp av å slippe rigide vektgrenser
• Kraftforindustri fokuserer nå på norske råvarer, hvor mye er norsk korn og hvor mye soya går til
landbruket og hvor mye av dette går til fisk. (Soya til landbasert er stabilt på ca 200 000t tross stor
økning i kjøttproduksjonen)
• Ammeku bør ikke kalve hele året, men høst- og vårkalving bør kunne være mulig.
• Soya v.s. mais
• Hvorfor bruker vi ikke beinmjøl i fjørfe-for, dette går på følelser, ikke faglig vurdering
• Savner økologisk satsing i strategisammenheng.
Wittusen kommenterte innspill og kommentarer.

Sak 5. Ny giv i kretsene -Status og evaluering behandles av AU og pilotkretsene

Sak 6. Nærings- og handelspolitisk status
Kjell Rakkenes orienterte:
Regjering: "Erna II" er svekket i forhold til forrige stortingsperiode. Avhengig av både V og Krf, Venstre vil
trolig kreve regjeringsdeltakelse. Årsaken til valgresultat forsøkt analysert.
Regjeringen har ikke flertall for sin landbrukspolitikk, det kan derfor være flere muligheter for landbruket nå
enn i forrige periode.
Stadig en gradvis liberalisering av landbrukspolitikken, svekkelse av virkemidler i markedsreguleringen,
ingen nye virkemidler,
Klima-, Helse-, og Handelspolitikk vil være styrende for Norturas innsats på det næringspolitiske området
Sauekjøtteksport til Afganistan gjennomgått
Orientering om arbeidet med å beholde Opplysningskontoret for egg og kjøtt.(Saken synes som en
prinsippsak for ministeren) Avgjøres trolig ifm budsjettbehandling før jul.
Arbeider med å få på plass nye virkemidler i regulering
Oppfordrer til tett dialog med H og Frp lokalt/regionalt
Følgende hadde ordet: Bjørn W Lognvik, Elling Ruggli, Leif Ove Sørby, Jon Petter Helgestad, Erling
Mysen
• Tror H at vi opprettholder landbruksproduksjonen med liberalisering?
• Hva kan vi forvente av Krfs representanter i næringskomiteeen
Innleder svarte på spørsmål og kommenterte innspill

Orientering fra sentral valgkomite
Kjetil Larsgard orienterte om arbeidet i sentral valgkomite
Leder, nestleder samt Jan Erik Føtre, Inger Lise r ettedal, Johan Narum og xxxxxx er på valgt i tillegg
kommer vararepresentanter til styret, samt valgkomite. Frist for å komme med innspill er i utgangspunktet
før jul
Følgende hadde ordet: H-O Erikstein, Hagen, E Ruggli, A Mayrhofer, A Tofteberg,

Sak 8. Åpen post/lokale saker
Følgende hadde ordet: Marikken Røsholt, Hans Ole Erikstein, Erling Mysen, Thor Harald Bjoner, Lars
Vegard Borstad, Tore Opsahl-Haugerud, Anne Tofteberg
•
•

•
•
•
•
•

Er ikke SPF-besetning, måtte betale ekstra for smågris, får jeg dette tilbake ved slakt (Svar: nei,
men disse får bedre tilvekst)
Bra å få et løft på svinekjøtt, hvor pressa er Nortura på å lage slike konsept. Generelt er
dyrevelferd veldig god. Antibiotikafokuset har tatt helt av, ingen firbeinte dyr får annen antibiotika
enn til individuell behandling ved sykdom/skade. Løft av svinekjøtt som konsept er kostbart og det
gir trolig ikke pay-back. (Svar: Tilsynskampanje i Rogaland avdekker for mange avvik, kampanje
utvides derfor. Vurderer at det er viktig at vi setterstandarden for hva som er gor dyrevelferd og
ikke lar dyrevernalliansen e.l. får gjøre dette)
Det må være markante forskjeller på ordinær leveranse og det som er etter nye
kravspesifikasjoner. Kompenseres for de som blir med,
Hvor lenge er lam lam?
Forslag om ett eller to tilsynsbesøk pr år, være i forkant av organisasjonene.
Foreslår å samarbeide med FK om forutvikling av soyafritt for
Ros til Nationen for film om antibiotikabruk. Lager vi et A- og B-lag innen landbruket?

Hans Thorn Wittusen, Bente Roer, Karin Røhne og Terje Nilsen svarte ut sakene og kommenterte innspill
Ole Reino Tala takket for et godt og aktivt møte.

