
 
 

P R O T O K O L L   
 
REGIONUTVALG  Agro 

Møtested: Bølgen og Moi Utsikten Hotell, Kvinesdal 
 Dato/tid:  14. mars 2018 kl. 10.00 Protokoll: 01/18  
 
TIL STEDE:   
Arbeidsutvalget Willy Finnbakk, Åge Andre Brømnes, Anne Lise Kindingstad, Audun Meland, 

Martin Mæland, Sigurd Høyland, Jon Leif Eikaas 
Regionutvalget Ola Sunde, Per E. Hårr, Lenita Salte, Hilde Gunn Aksnes, Kurt Herredsvela, Terje 

Stokka, Jone Lende, Asgaut Søyland, Kirsten Kverneland, Bent Ove Byberg, Vegard 
Voll, Elin Aamodt, Bernt Palle Nærland, Magnus Grødem, Siv Meling (vara for 
Anders Nordbø), Stian Sørensen, Herdis Ravndal, Stein Ove Molaug (vara for Thore 
Håland), Per Inge Egeland, Arnfinn Laugaland, Tone Våge Melberg, Karl Andre 
Vignes, Lisa M. Breiland, Håvard Nevland, Einar Refstie, Morten Vassbø, Kari J. 
Melhus, Tom Arild Mydland, Ståle Ueland, (vara for Regine Heskestad), Inghild 
Håverstad, Per Aslak Handeland (vara for Arnt Åge Skreå), Åge Gyland, Are 
Mygland (vara for Ole Helle), Audun Stålesen, Øyvind Vågsvoll, Sjur Lauvdal, Tor-
Arne Frivold, Ole Rune Røinesdal (vara for Roy Espen Foss), Inger Liv Thoresen, 
Magne Th. Bakken, Helge Verdal, Sigbjørn Vik (vara for Olav A. Handeland), Terje 
Birkeland, Arild Viken, Frode Borø Svaland, Alf Eivind Myren. 

Valgkomité Ivar Opsal, Birger Reve, Gunn Siri Ousdal, Gunn Svihus, Knut E. Olimstad 
Andre Sigmund Rangen, Bente Gro Slettebø, Gunnar Bjørndal, Kristian Foss 
 

Forfall Anders Nordbø, Olav A. Handeland, Ronny Kavli, Thore Håland, Frank Bjerg 
Sigvaldsen, Bernt Stangeland, Sigurd Orre, Frank Tunheim, Sven Martin Håland, 
Iren Vestersjø Hidle, Regine J. W. Heskestad, Arnt Åge Skreå, Ole Helle, Børge 
Helliesen, Roy Espen Foss, Knut Erik Paulsen 

Konsernstyret Inger Lise Rettedal 
Administrasjonen Hans Thorn Wittussen, Ingvill Jørgensen, Einar Risnes. 
  Referent Ingvill Jørgensen 
    

  

Sak nr  

1 Konstituering 
 
RU-leder ønsket velkommen til møtet, har gledet seg til denne dagen. Snakket videre 
om ansvar og påvirkning for tillitsvalgte, viktig at en er klar over mulighetene en 
har som tillitsvalgt.  Tok litt om hva som har vært fokus i det siste for medlemmene, 
bl. a dyrevelferd, og litt om den generelle situasjonen.  Viktig å snakke ting opp.  Og 
det å komme med gode ideer og innspill trenger vi for å gjøre ting rett fremover. 
 
Opprop, godkjenning av innkalling og sakliste 
 
 53 stemmeberettiga ved starten av møtet (totalt 61 utenom inviterte, styremedlem 
og administrasjon) 
 
2 til å skrive under protokollen sammen med RU-leder:   
 
Elin Aamodt og Arild Viken 
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Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

2 Åpen post 
Jone Lende, Bent Ove Byberg, Kari Melhus, Sjur Lauvdal, Håvard Nevland hadde 
ordet: 
Mattilsynet vil gi sjåfører bot nå for skitne dyr og andre utfordringer  
Og hvor står saka om antibiotika fri gris?  
Ullkontainer i Egersund – her må noe gjøres  
Fagmøter i kretsen – trenger å informere kretsleder om dette.  
Inntransport av dyr, forslag frå kretsmøtet i 97 er at en stopper på hver gård om det 
er mer enn ti dyr, nå som en har fotråte i kommunen. 
 
Hans Thorn Wittussen og Ingvill Jørgensen svarte ut innspilla. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

3 Årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Inger Lise Rettedal orienterte om seg selv og om konsernstyret, la frem årsmelding 
og regnskap, og informerte om salgsmarkedet og det som er situasjonen på 
dyreslagene og Strategien for selskapet. 
 
Ingvill Jørgensen oppsummerte etter kretsmøterunden. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

4 Kort orientering fra valgkomiteen til årsmøtet 
Bente Gro Slettebø, medlem i sentral valgkomite fra Agro, orienterte om arbeidet i 
komiteen og innstilling fra valgkomiteen. 

• Håvard Nevland: Mener Agro har for liten representasjon i toppen i Nortura 
når en ser på dette viktige området, har valgkomiteen sett på dette? 

 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

5 Nortura Tiltaksplan 2018 – 2020 
Hans Thorn Wittussen introduserte seg selv og la frem saka.   
Disse hadde ordet: Gunn Svihus –Sjur Lauvdal – Åge Andre Brømnes – Per Inge 
Egeland – Arild Viken – Gunnar Bjørndal – Ola Sunde – Håvard Nevland – Martin 
Mæland – Jone Lende – Sigurd Høyland – Kari Melhus 

• Grense for EK og marginer – hva er grensene vi kjører etter for å være ok 
ihht finansbiten? 

• Vi må spare nå og det har vi gjort før også – men føler at dess mer vi sparer 
dess lavere priser skal vi levere!   Hva med EMV på «varemotorveien», skal 
det være dette som skal være det billige? 

• Hva koster overproduksjonen – vi bønder er veldig gode til å produsere. 
• Varelinjer – systemet i Nortura – er det for stort for å handtere 
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nisjeproduksjoner? Hvordan kan dette handteres på en økonomisk god måte 
når dette er ønska i markedet?  

• Trenger å redusere, men må ikke redusere ute på bygda.  Må spare på rett 
sted. Aust-Agder ble flyttet fra Øst til Agro uten at vi fikk mer ressurser på 
tilførsel.  Hva med bruken av penger innen NOVA? 

• Enorm økning i produksjonen på Agder de siste årene med endring av 
produksjoner – uten nye ressurser.  Trenger rett fagkompetanse når det blir 
stor produksjon i et område, også for å levere i rett tid.   

• SAP og papp – har hørt om dette det siste året – men dette må sees på i et fem 
års perspektiv. 

• Det er du (HTW) som har ansvaret for Ind. Medlemskapital – kostnader på 
dette. En som har sluttet ville gi dette tilbake til Nortura, men det var 
vanskelig. Og må ha regnskapsfører for å få dette. (Dette er ikke nødvendig – 
ref. Willy) 

• Driftsutfordringer i Nortura på stykka kjøtt, hvorf or skjærer vi da kjøttet og 
ikke legger det inn på reguleringslager? 

• Nest største utgift-base er ekstra lønn – Viktig å ta ned personale i antall. 
• Om online kyllingproduksjon av Sigurd – dette er fremtiden uten papir. 
• Må ikke ta ut rådgivere på bygda og folk på innmeldinga i nedbemanningen, 

disse er viktige for markedsandeler. 
 
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

6 Tilførsler/Medlem & Råvare 
Einar Risnes, ny Regionsjef i Vest, introduserte seg selv og la frem saka.   
Ba om å få vite hva som er viktigest for bonden og hvordan øke markedsandelen om 
dette er viktig. 

• Antall dyr til innmelding – er det feil å sende for mange også? 
• Lass oppsatt sentralt og får SMS – men vi vet ikke hvem som er sjåfør for å 

kunne kontakte vedkommende.  Dalane 
• Lister som sjåførene tar med seg ut på papir – alle andre har elektroniske 

hjelpemidler. 
• Vere-ring – får ikke betalt for slakt og en får heller ikke KSL godkjenning på 

vere-ring. Hva gjør en her? 
• Livdyr – melkeku – kviger – treng bedre registreringsregistre. 
• Viktigste spørsmålet er stilt – Nortura trenger å begeistre bonden for å 

styrke samvirke. 
• Livdyr – okse innmeldt i 3 måneder – solgte denne etter 10 minutter på face 

book.  Fikk ikke tilbakemelding fra livdyr 
• Klauvsjukdommer – vanskelig for oss – misser leverandører for at vi er på ei 

streng linje – men dette gjør ikke konkurrent.  Trenger bransjestandard. 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering 
 

7 Dyrevelferd og krav til bonden 
Hans Thorn Wittussen orienterte om temaene. 

• Produsenter som halverer produksjonen for bedre dyrevelferd – får vi da 
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dobbel pris fra kjedene? Ref. kyllingen hos REMA 1000. Tjener også bonden 
penger på dette? Noen som vil betale for dette? 

• Mattilsynet – vesentlige eller uvesentlige avvik. Trenger å kommunisere ut 
hva som er alvorlig og ikke så alvorlig.  Hva med rettsikkerheten for bonden 
i denne prosessen med tilsyn som sitter på alle sider?  Trenger en 
utenforstående i dette. 

• Mattilsynet har 5 friheter som de jobber ut fra – noen land har spesiell 
merking ut fra dyrevelferd.   

• Rettssikkerhet finnes ikke, klagen blir ikke behandlet før etter at en 
besetning er slaktet ut. 

• Har man rutiner på det som bør skje etter at rådgivere har «sett» ting ute på 
garden? Det er viktig å ha et godt møte med Mattilsynet og vite om det er 
småplukk eller noe viktig! 

• Kjenner ikke igjen Mattilsynet slik vi opplever de – viktig at en tar imot de 
på en god måte!  Trenger at rådgiver sier ifra om hva som er galt om noe. 

• Jærbladet i dag – stor ku-bonde med 120 storfe har fått aktivitetsforbud etter 
at en har prøvd å få til endringer i 12 år. 

• Er det lov å legge ut på nettet om avvik – med private navn?  Bør kanskje 
bruke produsentnummer? Blir hengt ut i media – ingen personvern. 

• Det er en mare hele denne saken – vi må rydde opp, men vi må ikke bli trykte 
helt ned, kanskje ta fine bilder og legge ut på sosiale media?  Det er lite som 
er galt! Få frem om MRSA og andre suksesser. 

• Foretak står på navnet vårt, så det er vanskelig å unngå navn. Men dette har 
mange sider, noen har heller ikke gjort jobben sin. 

• Hvem skal male bildet av landbruket i Norge?  Våre topper eller disse 
damene i Oslo i Dyrevernalliansen? 

 
Vedtak: Saka tatt til orientering. 
 

8 Rapport fra arbeidet i regionen 
Willy Finnbakk rapporterte fra RU og AU. 
 
 

9 Valg 
Leder i regional valgkomite, Gunn Siri Ousdal la frem innstillinga fra komiteen. 
 
Det var 52 stemmeberettigede ved valget. 
 
Leder i RU for 1 år – Willy Finnbakk – 50 stemmer – 1 blanke - gjenvalg 
Nestleder i RU for 1 år – Åge Andre Brømnes – 50 stemmer -gjenvalg 
 
AU-medlem storfe for 2 år – Martin Mæland - gjenvalg 
AU-medlem Fjørfekjøtt for 2 år – Sigurd Høyland – gjenvalg 
AU-medlem småfe for 2 år – Siv Meling - ny 
Alle AU-medlemmene valgt med akklamasjon 
 
Vara AU for 1 år: 
Storfe – Gunnar Bjørndal - gjenvalg 
Småfe – Kristian Foss - ny 
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Gris – Sigmund Rangen – gjenvalg 
Egg – Arild Viken – gjenvalg 
Fjørfekjøtt – Kirsten Kverneland – ny 
Alle valgt med akklamasjon 
 
Årsmøteutsendinger for 2 år: 
Lenita Salte - ny 
Gunnar Bjørndal – gjenvalg 
Sigmund Rangen – gjenvalg 
Kirsten Kverneland - ny 
Valgt med akklamasjon 
 
Vara til årsmøte-utsendinger for 1 år: 
1.vara – Kristian Foss- ny 
2.vara – Ola Sunde - ny 
3.vara – Børge Helliesen - ny 
4.vara – Kari Melhus - gjenvalg 
5.vara – Helge Verdal - gjenvalg 
6.vara – Bent Ove Byberg- gjenvalg 
7.vara – Alf Eivind Myren- gjenvalg 
Alle valgte med akklamasjon 
 
Medlemmer i regional valgkomite for 1 år - 2 år – 3 år: 
Knut Olimstad – 1 år 
Ivar Opsal – 2 år 
Birger Reve – 2 år 
Helge Verdal – 3 år 
Gunn Svihus –3 år 
 
Leder i regional valgkomite for 1 år: Gunn Svihus - ny 
Nestleder i regional valgkomite for 1 år: Birger Reve - gjenvalg 
 
Vara til valgkomite for 1 år: 
1.vara – Knut Retterholt – gjenvalg  
2.vara – Kari Lauvdal – ny 
3.vara – Anne Skasheim - ny 
Alle valgte med akklamasjon. 
 
Willy takket av Audun Meland som AU-medlem småfe i gjennom mange år (fra 
2012) - med blomster og skål! 
 
 

10 Åpen post 
• Treng avklaring om alt vedrørende Prima, spesielt med tanke på det som 

skjer i Vest-Agder. Trenger like leveringsbetingelser. 
Inger Lise mente at leveringsbetingelsene skal være like nå, dette gjelder standard 
vare. Spesial produksjon har andre leveringsbetingelser. 
Hans Thorn Wittussen svarte videre på spørsmålet. 
Einar pekte på at det kanskje er likt på papiret med muligens ikke i praksis. 
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Martin påpekte at dette må vi rydde opp i. 
Inger Lise og Hans vil ta dette opp mot Prima Slakt A.S. 
 
Inger Liv – har sittet som kretsleder i Agder Angus land – dette er ikke gøy.  
Gjelder blant annet ku/kalv avtalen som det er mye støy om. 
Audun Stålesen har laget avtale med Prima på Angus, vil gjerne rydde opp i denne 
saken, også sammen med Martin.  Ber styret om å rydde opp. 
Sjur Lauvdal – vi tillitsvalgte klarer ikke å forst å denne saken, når vi får 
forskjellige svar fra alle i Nortura.  Nortura-ansatte går rundt og ber bønder å gå til 
Prima, når Nortura også har Angus-avtale.  Trenger å få dette opp til styret. 
 
Hans svarte ut om avtalen med Prima, ba om at en har litt is i magen frem til utløpet 
av avtalen, som går ut til våren neste år.  Prima betaler full pris for slaktet, mens f. 
eks. Fatland betaler engrospris ved kjøp fra markedsregulator. 
Sjur Lauvdal om Nortura-ansatte som gjør avtaler på gårder for Prima, dette er 
vanskelig i et samvirke-foretak. 
Martin om at verdiskapingen kan komme produsenten til gode, men med avvik der 
en prøver å drive et privat foretak inne i et samvirke-foretak. Dette er ikke lett. 
Knut Olimstad – mener dette er en sak som fagutvalget bør sende over til kontroll-
komiteen i Nortura. 
Sigmund Rangen – Oppfordring til det nye AU og alle – mange valg går føre seg nå i 
dag – vil at AU skal invitere nye styrer i Bondelagene i området med info om hva 
som er Nortura.  Trenger en diskusjon på Bondens Selskap og råvaremakt, og å 
bygge kunnskap om dette. 
Per Inge Egeland – årsmeldinga – mange ting går rette veien i et år med dårlig 
resultat.  Transportør i området, spiller inn konstruktive ting om at der er noe å 
gjøre på transportsiden i dette området uten gjennomslag  – oppfordring går til ny 
regionsjef for å ta tak i dette! 
Innmelding av dyr – viktig å få tidlig beskjed om henting da det er mange som går 
på jobb på dagen.  Vil ha kjøttdeigsnabb i butikkene. 
Kari Melhus – prisløypa på lam – denne kommer fort seint, trenger løype som går 
fra 1. juli.  
Bernt Palle Nærland – hva med ny bomring rundt Forus, hvem tar kostnaden her, 
bonden eller kundene? 
Sigurd Høyland – "antibiotika fri gris" må legges dødt!!! 
Sigmund Rangen - om bilde som illustrerer den lave antibiotika-bruken i Norge! 
 

 Avslutning og avtakking. 
Info om opplæring og piloter – og spørsmål om hvordan de nye har opplevd å være 
her! 
 
Et godt møte var konklusjonen! 
 
Møtet slutt!  

Elin Aamodt(s)                Arild Viken (s)                      Willy Finnbakk (s) 


