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RU-Vest og høyring om rådgiving

• 19 kretsar av 33 har sendt inn svar
• Svara er stort sett mykje like, treng fokus på kjennskap til bonden og 

ressursar, i tillegg til marknaden og verdikjeda. Eventuell spiss-
kompetanse bør vere ei betalingsordning.

• Gjerne nettbasert kompetanse-heving hos bonde, men treng å få 
besøk i tillegg til fagmøter, for det faglege og sosiale.

• God rådgiving er rådgiving som gir bonden høgre inntening 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, kost/nytte, klimaeffektiv, omdømme, «kvifor velje

Nortura», fokus på avgrensing av overproduksjon, helse, økonom, 
verdikjedekunnskap og kunne «snakke» med bonden, også på 
telefon. Vere betre enn konkurrentane.

• B) Fagleg god og oppsøkande rådgiving, kunne faget og hjelpe 
bonden å finne kva som er mogleg basert på ressursar. Også 
hendelsesbasert rådgiving og dyresignal

• C) Kunnskapsrike, målretta og flinke folk, Må ikkje alltid være einig
med bonden. Treng å bruke ny teknologi. Betre økonomi for bonden 
og 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?

• Treng gratis rådgiving på basishjelp og i konkurransen, også ved 
hendelsesbaserte utfordringar som turke, sjukdom etc.. Treng gratis 
fagmøter og årleg besøk, men kan kanskje ha eigenandel på møter?

• Viktig å ha «slakterådgiving» for å få ønska kvalitet 
• Spissa rådgiving som gir meir-betaling for bonden bør vere

betalingsteneste
• Mentorteneste for å avlaste rådgivarar?
• Sjå på fordeling av besøka ihht kor mykje andre oranisasjonar er 

innom garden (Tine på mjølk, Nortura på ammeku)
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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 moglege samarbeidspartnarar på rådgiving 
som bør vurderast. Også lokale rekneskapskontor og faglag på 
dyreslag.

• B) Byggerådgiving, økonomi og fôring med same organisasjonane.

• C) Alt som går på unge og nye bønder, oppstart-rådgiving og 
slakterådgiving for rett kvalitet. Livdyr. Helse. Spesialproduksjonar. 
Dyrevelferd. Må ha flinke og kunnskapsrike ansette. Synlege!
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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 fremtida – fleire og fleire på nett og 
bruker nett-tenester.

• Opplæring på bruken for dei som treng det.
• MEN, må ikkje gå på faglege/sosiale treffpunkt – dei må vi ha.
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