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RU-Agro og høring om rådgiving

• Bare 9 kretser av 20 har sendt inn svar
• Svarene er stort sett mye like, trenger folk på bygda som kan det 

meste og bruke tiden ute på oppsøkende virksomhet, mens 
eventuell spiss-kompetanse bør være en betalingsordning.

• Gjerne nettbasert kompetanse-heving hos bonde, men trenger å få 
besøk, og kunne møtes faglig og sosialt.

• God rådgiving er rådgiving som gir bonden høyere inntjening og 
tilfører ny viten.
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Hvilke områder blir spesielt viktig for våre eiere og Nortura å være god på 
i fremtiden?
Hvilken type rådgiving trenger vi i så fall for å l ykkes?
Hva er din definisjon på god rådgiving?
• A) Dyrevelferd, kvalitet i alle ledd, klimaeffektiv, både nye og 

«gamle» produsenter for oppfølging og være synlig, omdømme, 
«hvorfor velge Nortura», bruke tillitsvalgte mer mot produsenter, 
spesielt nye.

• B) Faglig god og oppsøkende rådgiving, kunne faget og hjelpe 
bonden å finne mulighetene.

• C) Kunnskapsrike, målrettede og flinke folk; lagspillere med fokus på 
marked og ikke alltid være enig med bonden. Og kunne «selge» 
Nortura.
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Er det fortsatt viktig å ha gratis rådgiving som en  medlemsfordel, eller er 
dette en privatsak som den enkelte bør betale selv?

• Trenger gratis rådgiving på basishjelp, også ved sykdomsutbrudd
• Viktig å ha «slakterådgiving» for å få ønsket kvalitet 
• Spissa rådgiving som gir merbetaling for bonden bør være en 

betalingstjeneste
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Bør N vurdere å samarbeide med andre organisasjoner  om rådgiving? 
I så fall på hvilke fagområder og med hvem?
Er det noen typer rådgiving det er spesielt viktig at N fortsatt har hånd om selv?

• A) FK, Tine og NLR er mulige samarbeidspartnere på rådgiving som 
bør vurderes 

• B) Byggrådgiving og fôring med samme organisasjonene

• C) Alt som går på unge og nye bønder, oppstart-rådgiving og 
slakterådgiving for rett kvalitet.
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Bør N satse på og utvikte elektronisk rådgiving?
Hva skal til for å motivere N-bonden til å benytte seg av et slikt tilbud?

• Ja, spesielt for unge og for fremtiden – flere og flere på nett og 
bruker nett-tjenester.

• Opplæring på bruken – streaming på Min Side – snutter 
• MEN, må ikke gå på bekostning av faglige/sosiale treffpunkt
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