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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 055 Rauma og Vestnes 
Dato/tid:  19. februar kl. 11.00 Sted: Grand Hotell, Åndalsnes 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Øyvind Heinåli-Karlsen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
31 

Kvinner: 
5 

Menn: 26 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
1. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
2. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Nortura må vere flinkare til å bruke media, og fortelle kvifor Coop ikkje kunne levere 
kjøttdeig (ville ikkje betale overtid), det same gjeld svineribbe. 

• Sauekjøtet til pelsdyrfor er forkasteleg, og dårleg reklame 
• Kven sette prisen på Hverdagslam? Pressa steila!!! Ikkje rart at Gilde slit med å selje 
• Vi burde vere flinkare til å bruke pressa/sosiale medie til å bygge omdømmet til Gilde 
• Som bonde ønskjer eg meir info frå Nortura, eg vil vere meir med å påverke framtida 

mi, kva skal eg gjere? 
• Vi burde kunne melde på på fast veke og fått storferingar, kunne dradd med seg fullt 

lass-tillegg på kvar levering. 
• Nortura må vere på vakt når det gjeld overproduksjon av storfe 
• Kor langt er ein komen med avtalen med Norgesgruppen? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Den nye lengdemålinga på klassifisering stemmer dårleg! Opplever at klassen vert 
mykjed årlegare enn får nyttår. HER MÅ NORTURA KVALITETSSIKRE at 
klassifiseringa er rett 

• Livdyr i Førde legg ikkje dyr ut på nettet – kvifor? 
• Kritisk til SAP. Er et manglande kunnskap til dei som har bestemt denne dataløysinga? 
• Manglande renteutbetaling! Vert dette betalt tilbake ved seinare høve når økonomien 

vert betre? 
• Vil snakke med Førde når vi ringer innmeldinga, hamnar alle andre stader, får ikkje den 

hjelpa ein treng. 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Stig Brøste går inn i valkomiteen etter Knut Pharo 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 056 Norddal, Stranda, Stordal og Sykkylven 
Dato/tid:  19. februar kl. 20.00 Sted: Stranda Hotell, Stranda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:   Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bastian Weiberg-Aurdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 23 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det fornuftig at hovudadministrasjonen sit på Løren, der lønningane og husleiga er 
høgast? 

• Overskridinga til SAP er så provoserande at det er vanskeleg å leve med det 
• Alle i møtelyden brukar Min Side 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Flott gest at ansette i Nortura sa frå seg julegåve. Dette synes møtelyden var 
kjempeflott 

• Livdyr fungerar dårleg, skjønar ikkje kvifor ikkje dyra vert lagde ut på nett 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 057 Nordre Sunnmøre 
Dato/tid:  20. februar kl. 11.00 Sted: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Ove Jonny Hånes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
4 

Menn:17 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Har vi god nok leiing, når vi går på så store blemmer som vi har gjort med distribusjon 
og nytt data-system? 

• Ein må sjå på slakteri-strukturen på Austlandet og Sør-Vest landet. 
• 80% av møtelyden brukar Min Side 
• Medlemane opplever at når dei sender melding til Nortura ikkje fungerar sånn som det 

burde, får aldri tilbakemelding. Og det virkar ikkje som dei som skal ha beskjeden får 
den. 

• Kor stor er administrasjonen i Nortura? Kor mange jobbar på Løren? 
• Mange ulike skrekkhistoriar frå møtelyden om Coop som ikkje har Gilde-produkt. 
• Nortura må verte flinkare til å bruke media og fortelje sannheita og gi motsvar på 

usannheiter. 
• Får ikkje tak i Førde når ein ringer, hamnar alle andre stader. Heilt håplaust. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
•  

4 Åpen post/lokale saker 
 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Mail til leiar i valkomiteen kom ikkje fram til rette vedkomande. Dette har skjedd før i denne 
kretsen. Ingvill tek ein telefon til Peder Rogne. 
Ny medlem i valkomiteen vert Mikal Skodjereite. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 058 Synste Møre og Yste Nordfjord 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Eidsåtun, Eidså 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre Honningsvåg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 28 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 22 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvifor kjem Gilde pinnekjøt mykje seinare i butikk enn dei andre produsentane sitt? 
• Min Side var betre tidlegare. Det har vorte litt lengre veg for å kome inn på innmelding. 
• Ynskjer ikkje at Førde vert nedbemanna til fordel for Rudshøgda, dette er ikkje vi 

produsentar interesserte i. 
• Ynskjer å snakke med innmeldingskontoret i Førde, og ikkje kome alle andre stader i 

landet. 
• Produsentane ynskjer å få rett info frå Nortura i dei sakene der Gile blir feilframstilt i 

media, slik at vi kan kome med motpropaganda på Facebook. 
• Pr i dag er oppgjersprisen betre hos Nortura enn Nordfjordkjøtt. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 059 Ytre Søre Sunnmøre 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Folkehøgskulen, Ulsteinvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Oddmund Kvalsvik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 19 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Høyrer rykter om at produsentane melder seg ut som medlemar på grunn av redsle for 
konkurs og for å redde eigenkapitalen, stemmer dette? 

• Bør vi som produsentar boikotte Coop? 
• Ikkje fornøgd med telefonisystemet til Nortura.  

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter Innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 060 Volda og Ørsta (uten Velsvik) 
Dato/tid:  18. februar kl. 20.00 Sted: Volda Turisthotell, Volda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Liv Signe Kvamme 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 36 
 

Kvinner: 
9 

Menn: 25 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det aktuelt at eigarane må skyte inn meir eigenkapital? 
• Det var vore nedlegging av mange slakteri gjennom ei årrekke, har det vorte sett på 

Kylling og Egg 
• Lokal mat sel godt! Hadde det vore lurt for Gilde og satsa litt meir på dette? 
• Vi må stille krav til produsentane at vi må bruke Min Side (Belønning/event. Trekk) 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Er det nokon form for kontroll på Longva Mør? Har opplevd å få nesten lik vekt på 
naudslakt, når dyra hadde stor forskjell i storleik! Er dette som bukken og havresekken? 
Dei kjøper vel tilbake slaktet av Nortura? 

• Nortura må jobbe for at skiljet mellom kvalitetstillegget på O og O+ vert mindre. Pr i dag 
er det for stor differanse økonomisk på desse klassane. 

• Kombiku må verte betre premiert 
• Ynskjer å snakke med Førde når vi ringer innmeldinga, ikkje kome til resten av landet. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter Innstilling. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 062 Eid, Hornindal og Stryn 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Havila Hotell, Grodås 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Helene Sejersted Bødtker 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje M I Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Ove Bruheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 20 Referent: Tonje M I Heggertveit 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kostnader knyttet til NOVA-prosjektet, både for system og utrulling + følgekostnader? 
Oversikt på dette! 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Man sliter med et marked, da bør man jobbe bedre ut mot marledet og få ut varene 
våre! 

• Landbrukskontoret jorbber opp mot å øke besetning (sau og storfe), må øke for å få 
tilskudd. Dette må det bli slutt på. 

• Er det ikke et problem med antall ansatte i nortura? Det er jo mange ansatte pr 
produsent.  

• To ting å selge mer; vi må ha en god pris-ikke mye marginer på dette. Viktig å holde 
oppe volum. Fjerne produkt som ikke selger/tjener penger på. 

• Ønskelisten i forhold til grosistene, er den kommet i kraft eller er dette bare en ønskelite 
til jul? nortura har nok vært for svak i forhold til samarbeidet med grosistene. Dette går 
ut over kostnader på svinn og volum/leveringsgrad. 

• Sommerlam; hvis dette ikke er et tilbud lenger, får man kjøpt det?-->det var veldig lite 
salg på dette.  

• Produsere sommerlam, er det noe marked for dette? Har ikke tro på dette og de bør 
fôres opp og gå på beite og leveres med de andre på høsten. 

• Hvordan er det gått med supernedfrysning/ny teknologi i forhold til holdbarhet? 
• Dårlig av COOP å si opp avtalen med nortura. Burde være et samvirke.  
• Må svare markedet med samme mynt. En film om fluger rundt biffen fra botswana. Vi 

må fortelle hvor skapet skal stå!  
• Dårlig merking av varer bør nortura være for god til. Gammel embalasje bør kastes. 
• Vi må være sammarbeidvillig med markedet, og drive ærlig og redelig. Vi må drive 

kunnskapsspredning/opplysning av forbrukerene. 
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• Lov om god handelskikk hadde vært greit.  
• Svinepesten; hjalp det på grensehandelen? Der vet man ikke hva man kjøpet og tar 

med seg til Norge. Informasjon må ut og på en god måte. 
• Kjøttvarer; vi har jo mistet mye, spesielt ferskvarer. Kjedene bestemmer mye. 
• Hvor mye mer skal styre spare på produsentpris? Blir det mer sparing på dette? Dette 

må man unngå, og få produsentprisen opp igjen.  
• Hjelp til dem som var rammet av fôrkrisen? Hva er dette? � vet ikke noe mer om dette 

enn at nortura var med på islandsfôret. Dette skal vi sjekke gjennom. 
• Vi må skryte av samvirkeorganisasjonene at det greide å fikse til alle møter og fôr i 

sommer. Dette ville ingen andre fått til. 
• Det er nok en del som ikke fikk med seg Fem kosnaden på fôret og det var ikke så gale 

pris i forhold til kvalitet. 
• Blir det krav til at man MÅ bruke min side? 

4 Åpen post/lokale saker 
• Det betales for dårlig for sauekjøtt. Det er billigere å destruere enn å legge det på lager. 

Dette er ikke til å leve med. Det er noe forbrukerene også reagerer på, så det må vi 
tenke på. Vi skal produsere sauekjøttet på beite og grovfôr, og hvis dette blir kraftfôr 
produkt så er det ikke lenger liv laga i denne produksjonen. Da kan vi heller produsere 
gris og ander kraftfôrproduksjoner. Sau/lam er ikke lenger en produksjon å leve av. 
Dårlig betalt for vær, kunne heller tatt det i retur hvis ikke nortura får det solgt. Det er 
begynt å komme så langt at man blir skyldig når man slakter sau, dette burde jo i hvert 
fall gått i 0.  

• Hva bruker nortura sauekjøttet til? Dette er jo godt kjøtt. Dette må ut til forbrukerene og 
få det ut i butikkene. Hva ligger i budsjettet å jobbe ut mot kjedene (markedsføring og 
salg)? 

• Ligger mye sau på lager, mulig vi må se på det som industrivare. Pris må være 
slaktekost om pris til bonde går i 0. 

• Lager nortura aldri pinnekjøtt av voksen sau? Forbruker får ikke tak i det de ønsker i 
butikken, kan vi gjøre noe med dette. 

• Halal slakt, det er viktig å også dekke denne etterspørselen. Kunnskap om dette er 
viktig å få ut hva dette er. 

• Er det noe markedsføring på halal slakt til disse miljøene som er intressert i dette? Er 
det pris i dette markedet? 

•  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 063 Gloppen 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Gloppen Hotell, Sandane 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Helene Sejersted Bødtker 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Steinar Evebø 
Frammøtte medlemmer  I tillegg var Inge Roger Alme (sjåfør) med som invitert. 
Totalt: 48 
 

Kvinner: 
7 

Menn: 
41 

Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Steinar Evebø,   Innkalling og sakliste OK 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Vart stilt spørsmål om kvar vi tapar mest penger: Svar: vesentleg Nova og Sapp, 
grossistlager, Kommentarar omkring Malvik og skepsis til innføringsfarten.  

• Vart stilt spørsmål omkring egne merkevarar.  Lågare salg til Coop. Overgang frå bakke 
til papp? Helene svarte på dette. Vart litt diskusjon omkring pris og etterspørsel. 

• Vart stilt spørsmål om ein ikkje burde opne for andre enn medlemmer til å handle på 
medlemsbutikken.  Svar: Det er betre at vi er flinkare å etterspørre varer i butikkan sjølv 

• Kommentert om overproduksjon. Vi har voksenopplæring av bønder, kva med 
rådgjevarane ?? Overprod ! Johannes prøvde å forklare dette.  

• Anders Felde, vi må prøve halde ein balansert produksjon. Avtaleproduksjon får ein 
ikkje lov til.  Her må vi prøve å få politikarane til å forstå at vi skal landbruk over heile 
landet. 

• Nils Magne kommenterte egg og den Stolte Hane.  
• Kommentar til Medlemstilfredshet.  Skal vi få opp medlemstilfredsheten så må Nortura 

rette og slett tene penger, sa Steinar Evebø. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Bruk av min side:  Bør kunne legge inn eit ekstra dyr etter innmeldingsfristen med å 
sende ei melding på min side.  

• Kva er det som gjer at det er lite frammøte på medlemsmøta:  Nils Magne, bøndene er 
blitt for sjølviske. Eller kommentert av fleire: Mange er med på mykje, mykje kolliderer. 
Tisdklemma ! 

• No må ein få kontroll med engongspurker, fordi dette skaper stor Jo-jo produksjon.  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Trur det kan være lurt å kutte ned på produkt som det er dårleg salg av. 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Nils Magne meinte at Blogging er inn i tiden. Difor må Nortura, Tine og FK knytte til seg 

ein bloggar som er god på dette. Det ligg ein del bloggarar som ikkje  taler vår sak. 
• Steinar Evebø, oppfordra alle til å gjære ein ting kvar for å forbetre oss i 

kvardagssamvirke.  
 
 

• Steinar Evebø spurte på prisippielt forslag forsamlinga på Kretsmøtet om Konsernstyret 
er riktig rigga, i eit konsern med omsetning på 23 milliardar. Er det sikkert at vi skal ha 
produsentar som styrer dette ?   Fekk kontant svar frå Anders Felde at vi skal være 
steike forsiktig med å tenke at «Blåruss» skal styre dette Konsernet. For eit perspektiv 
for 2 år er vel og bra !! Men for Framtidsbonden skal vi over over hovudet ikkje tenke 
tanken på å gå inn for det !! 

• Kjell Paulen kommenterte at ein må legge til rette for at dei flinkaste av bøndene sit i 
slike styreverv.  

• Steinar kommenterte at då legg vi den debatten død !  
 
Det vart delt ut 4 fat og 2 krus – premiar for ROS 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringar.  
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 064 Bremanger 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Svelgen Hotell, Svelgen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Merethe Sund 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Arild Grimeland 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olav Myrhol 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  12 
 

Kvinner: Menn: 12 Referent: Arild Grimeland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Føler det er vanskeleg å få sponsa pølser til 4H og Barnas Turlag (Ta kontakt med 
Ingvill) 

• Burde Nortura samarbeide med Tine for utkøyring av varer 
• Kunne tenkt å få prisen på feittrekket på avrekning. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 065 Flora 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Idrettshuset, Norddalsfjord 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Eivind Fonn 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Anita Sæther 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 26 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 18 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Anita Sæther 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kva var årsaka til at konsernsjefen måtte gå? Svart ut i møtet 
• Er det rett å bruke gavepensjon, kunne vi ikkje sagt opp folk utan kostnader? 
• Stemmer det at Coop i Førde ikkje får kjøpe stykningsdeler , eks bog fra lam og kvifor 

er det slik? 
• Korleis er/var samarbeidet med Coop? 
• Korleis er pappinvesteringa til Nortura, var det riktig økonomisk? 
• Ny konsernsjef må kjenne godt til markedet og evne til å bygge ein grundig strategi 

rundt salg.  
• Det vi ser rundt Nortura no er ikkje noko nytt, vi har sett det lenge, er 

forretningsmodellen riktig, tørr Nortura å ta kampen mot kjedane? 
• Markedsreguleringsrolla – er det ein hemsko? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Korleis er det mulig å komme i situasjonen med overskot på sau? 
• Kor stor er ovekapasiteten i kjøttbransjen? 
• Telledato-orndinga må digitaliserast 
• Kalve-prisane er for høge, har vore for høg for lenge, grensa er nådd no 
• Vacuumpakka pinnekjøtt (heile sider), Eurospar i Florø hadde store mengda av mygla 

kjøtt,korleis kan slikt skje? Dette må svarast ut  
• Ønskjer å få beskjed tidligare enn i dag om hentedag. 
• Skryt til MS og transporplanlegginga 
• Positivt at Nortura klarer å selje sau i lavkostland, fortset og styrke slikt arbeid.  
 

 
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
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4 Åpen post/lokale saker 
• Korleis fungerer det nye klassifiseringssystemet for storfe (lengdemåling), kva viser 

trenden? 
 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Ingen endringar ifht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 066 Jølster, Førde og Naustdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Kantina, Førde-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Kåre Storevik 
Øvrige fra administrasjonen:  Eivind Fonn 
Ordstyrer: Ola Kongsvik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 46 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 41 Referent: Eivind Fonn 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Nortura må ta nødvendige grep for å bedre økonomien og vi som eigarar 
må støtte det. Eks er avrekningsprisen for høg for villsau mhp utfordringa 
vi har med å omsette dette produktet? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Event endringar av telledato må vi som eigarar tenke nøye over slik at 
det blir til det beste for oss som bønder og Nortura 

• Kvifor kommuniserer ikkje Nortura ut sitt svar på kjøttdeigsaka rundt jul? 
Trulig pga forhandlingssituasjonen Nortura var i med Coop på denne 
tida. 

• Framskutt lager: kva er situasjonen rundt denne avtalen no? 
• Kva ville det bety for Nortura å selge egg itl Den stolte Hane vs selge 

som Prior-produkt? 
• Telledato må vurderast, den påvirker engrosprisen og dermed vår 

muligheit til å skape økonomi. 
• Kvifor sel vi våre råvarer så billig til konkurentane? 
• Korleis vil Nordfjord Kjøts event slutt på slakting håndterast i Førde?    
• Bruk Min Side – det sparer adm kostnadar. 

 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
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4 Åpen post/lokale saker 
• Ingen saker 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringar ifht innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 067 Askvoll 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Askvoll Sjøbuer 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Merethe Sund 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Sveinung Søreide 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jørgen Wik 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 22 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 17 Referent: Sveinung Søreide 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Jørgen Wik 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Nisje produksjon av geiteskinn. Mange skinn vert revne i slakteprosessen. Ser ikkje ut 
når dei kjem tilbake fra Granberg. Eva Høydal. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 068 Fjaler, Gaular, Solund, Hyllestad og Høyanger n ord – 

Nytt namn er Storehesten 
Dato/tid:  25. februar kl. 20.00 Sted: Sande Kro og Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Merethe Sund 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Sveinung Søreide 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eli Berge Ness/Per Magnar Sognnes 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  42 
 

Kvinner: 
7 

Menn:  
35 

Referent: Sveinung Søreide 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 

Kretsnamn ny krets 
Kretsnamn ny krets 

5. Valg.  
1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Eli Berge Ness, 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Korleis er prisen på livdyr omsettinga oppbygd, er det sjølvfinanisert eller vert det 
belasta kg prisen på slakt. Tilbake meld til Eli Berge Ness 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Må få orden på Nova prosjektet. 
• Merkevarebygging er viktig 

 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

Nytt Kretsnavn: Storehesten.. 
• Fungerar medlemsdemokratiet? Viktig å bruke dei lokale tilitsvalde 
• Ikkje noko poitivt med 7 vekeres inn melding 
• Kan vere litt «skygge demokrati» 
• Tungt  å vere tilitsvald dersom ein ikkje får tilbakemeldingar 
• Opprettar Facebook side for krinsen.Bruk den med vet.  
• Kjøtt fra din region. Kan vere positivt i salsaugemed 
• Takstameter kontra stoppavgift.Samvirke prinsippet må virke.   
• Spele inn til jorbruksforhandlingane at det må takast hensyn til små bruk i distikta i 

forhold til krav til effektivitet. 
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• Ein gest til dei som er lojale over mange år, likt det som vert gjort med nye brukarar. 
• Lage tur for Kretsen til Solund til sommaren. 

 
Uttale frå møtet om telefoni og manglande kontakt med medlemssenteret i Førde 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 070 Masfjorden, Gulen, Høyanger sør 
Dato/tid:  25. februar kl. 19.30 Sted: Brekkestranda Hotell 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Leder i AU Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Bjarte Myren 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 40 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 37 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Tidlig nok med 19:30 for dem som har litt langt å dra.  
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Hvor mange prosent er det av medlemskapitalen (rullering, renter)? 
• Hvor mye av disse 300 stillingene er det satt inn konsulenter for? --> det er ikke mange. 

Det er noe å spare på personer på løren. 
• Datasystemet; er det mange andre bedrifter som har dette? --> det er mange bedrifter 

som bruker dette, bla. Statiol (equinor) og forsvaret. Nortura er så komplekst med så 
mye forskjellig tilpassning så derfor tar det lenger tid enn planlagt. Dette er det 
forbundet endel ekstar kostnader med, men det er koblet til de folkene som vi selv har 
som må jobbe med dette. 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Hva vil effektiv inntransport si?--> det er endel å hente på dette med 
bedre planlegging, effektive biler. 

• Er det ikke muligheter å få bedre pris på varene våre?--> dette kan være 
vanskelig, men vi prøver så godt vi kan. Stor konkuranse og brutalt 
marked. 

• Når gilde og prior er mest ettertraktet burde det bli mer synlig i butikkene. 
• Er det bare norgesgruppen som tar inn gilde? --> nei rema tar inn gilde 

og gikk inn i avtale om egg tilsvarende den vi mistet med coop. 
• Kan man ikke få inn at alle må merke at råvaren er levert av nortura? 

Dette burde jo vært merket om hvilken bonde som har levert (KSL) 
Levert av Nortura bonden. 
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• Hvis man skal spare penger på inntransport så må vi forlenge avtaler og 
lassene må samhandels bedre. Er vi villige til dette?--> dette er ønskelig 
å få til for å få bedre flyt i inntransporten. 

• Sjeldnere inntransport kan det blir problematisk med vekter. 
• Større biler; vi har hatt biler som har velva med to etasjer med småfe. 

Dette er jo risikosport. 
• For å få mer effektiv lessing må det jo inn med en gullerot for dem som 

er effektibv med lessingen. --> blir nå snart terminaler i bilene som kan 
måle hvor lang tid lessing tar og da kan dette brukes til å måle slikt. 

• Ubalanse i markedet skal ikke treffe selskapet, hvordan funker dette?--> 
styre produksjonen, selge før man slakter ut. Fordele 
reguleringskostnader der det hører til. 

• Hvorfor greier ikke grisebøndene å holde balanse? I tillegg til 
etterbetaling --> engangspurke problematikken, og etableringsstopp. Når 
vi ikke kan eksportere lenger må det nok inn med løsninger for da kan 
det ikke fortsette som i dag. Må ned med lager og produksjon før 2020. 

• Bærekraftig distrubusjon, det er jo ikke nortura som distribuerer ut til 
butikkene. Hvordan skal dette gjøre. 

• Hvorfor får ikke eierene vite når slikt skjer som  med kjøttdeig mangelen i 
januer. 

• Norgesgruppen krever at det må gjennom asco. Det var det for tine også, 
men de fortsetter å levere selv. --> tine har en litt annen 
markedssituasjon. 

• Varelinjene som må ut, dette har vi hørt om før. Er det ingen som tar tak i 
dette? 

• Sauekjøttet; det finnes jo ikke i butikk. Hvorfor? --> så lenge det er lam 
så er det vanskelig å selge inn sau til butikkene. Det er en kamp med 
kjedene å få inn noe. Det er sesongvarer. 

• Nortura skulder på biutikkene og butikkene skulder på nirtura, Hvem 
lyger? 

• asco har store lagre på østlandet, vil dette påvirke slakteristrukturen i 
landet? --> dette vil nok ikke påvirke da vi har 8 timers regel. 

• Kostandene til nortura i forhold til nisje og retur. Hvordan påvirker dette 
resultatene?--> nortura tar seg ikke godt nok betalt for den jobben som 
gjøres med nisje/retur. 

• Medlemsbutikkene for menigmann? --> to pris system kan være løsning. 
• Medlemsbutikkene er for langt unna folk, bør få til flere. 
• Medlemsbutikkene er for å få ut ukurante varer, dette bør kanskje endes 

litt. 
• Det er problemer med at hvis man har meldt inn dyr også kommer litt 

etterpå og melder inn nytt dyr, at de får med alle dyrene sammen. 
• Det er ikke vits å sende mail, sms og ringe for henting av dyr. Dette må 

effektiviseres! 
• Vi må tjene penger, noe må gjøres! 
• Røde og grønne besetninger, dette gjør det vel vanskelig med effektiv 

inntransport. 
• Er det for mye sentralisering på dem som planlegger?lt får 
• Hvis det skal bli mye forskjell, enn avtaler som i dag og alt slik så må det 

til med en gullerot. 
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• Volumstrøm og ut på markedet; hva gjør nortura for å få vekk 
telledatoene?--> det er spilt inn hvert år, og disse datoene gjør det veldig 
vanskelig for nortura. 

• Rullering og forrentning av medlemskapital kan vi se langt fra. Det må jo i 
et så høyt overskudd at det aldri blir noe av.  

• Industristruktur; hvis det skal mindre produkter blir det vel overkapasitet 
på noen områder? � plassere produksjonen på enkelte varer på  et sted, 
ikke at alle skal produsere alt.  

• Miljø og politikk kan bli en del i hvordan vi strukturerer produksjonen, det 
er viktig å huske. � det er jo sentrallagrene på vestby og gardermoen 
som legger føringen.  

• Ny direktør ansettelse; er vi villige til å gjøre endringer. Ja til et vist nivå. 
Samvirkemodellen må stå sterkt.--> vi må produsere det som markedet 
etterspør. 

• Endringer; vi må vite hva de er før vi kan si hva vi går med på. 
• Det er nok greit å få noe nytt inn ved ny direktør. Det må tenkes nytt.  
• Det må velges inn gode folk til styret, ikke begrenses med område og 

dyreslag. 
• Styret er bare intressert i sine egne områder, har de norturas interesse i 

tankene? 
• Ønsker endring nå! Konkrete ting må fram nå. 

4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 071 Indre Sogn 
Dato/tid:  28. februar kl. 20.00 Sted: Lyngmo Leirstad, Hafslo 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Merethe Sund 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingebjørg Øien 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Lise Elvagjeng 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  71 
 

Kvinner: 
11 

Menn: 60 Referent: Ingebjørg Øien 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Lise Elvagjeng ordstyrar. Ingen merknad til innkalliing og sakliste. 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ingen kommentar 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det Nortura som har kandidatar til konsernsjef? 
• Kva har skjedd ihht svinenæringa der ein kjøper ut griseprodusentar? 
• Kvifor ingen i Rogaland? 
• Aksepterer de at Nortura misser distriktgrisen? 
• Viktig at styret og Totalmarked samarbeider 
• Meir inntransporten fungerar godt i vårt område 

 
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
•  

4 Åpen post/lokale saker 
• Få produkta ut til forbrukar. Var ikkje pinnekjøt i butikk rett før jul. 
• Fekk heller ikkje tak i sommarkotelettar i beste grillsesongen 
• Har inntrykk av at Asko betjenar dei store kjedane. Små butikkar vert ikkje prioriterte!! 
• Nortura misser kontrollen når varene er komne til grossist 
• Er det utenkeleg å gå tilbake på distribusjonen saman med Tine? 
• Må ha kontroll på varene ute i butikkane sjølve 
• Kostnader med ROS-analysen 
• Kva som skal til for å få norsk tarm på pølsene? 
• Prima Jæren: Korleis er samarbeidet med Nortura? 
• Stor konkurs på Jæren. Kor mykje tapte Nortura? 
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valget gjennomgått av Lise Elvagjeng.  Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 072 Vik og Balestrand 
Dato/tid:  27. februar kl. 20.00 Sted: Blix Hotell, Vik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jon O.   Nummedal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 20 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Nortura må å ha ein leiar som er god til å styre og samle eit godt lag under seg. 
• Det vart stilt spørsmål om Nortura fekk orden på svinn –ansvar på Grossistlagera og om 

forholdet mellom Coop og Nortura. Jan Erik svarte. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det vart kommentert av ein okse-produsent at den nye lengdemålinga på storfe er ein 
katastrofe. Elendig klassing og dårlegare pris enn tidlegare. For denne produsents del 
utgjorde eit lass, tap på 34 000 i høve tidlegare leveransar.  

 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Ynskjer eit møte om klassifisering av storfe etter den nye klassifiseringsmetoden med 
Lengdemål.  

• Jan Erik kommenterte også at dette skal innførast på lam også om eit par år. Svar: Då 
må ein i alle fall være på og få testa dette ut før ein set i gong.  

 
Det vart delt ut 5 fat og 3 krus – premiar for ROS 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 073 Aurland, Lærdal og Årdal 
Dato/tid:  26. februar kl. 20.00 Sted: Mariannes Bakeri og Kafe, Aurland 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Johannes Nedrebø 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Eldrid Grønsberg 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 31 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 26 Referent: Johannes Nedrebø 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Spørsmål om kor langt ein er komt med nedbemanning. JEF forklarte. 
• Kommentert: Nortura må stille hardare krav til dei tilesette.  
• Kritiske spørsmål omkring Malvik, Nova og Sapp, og alt som har gått gale. JEF svarte. 
• Jan Erik spurte om kva ein konsernsjef bør ha av egenskapar?  Forsamlinga svarte at 

ein Konsernsjef må være god til å styre og ha kommunikasjon med bønder.  Nortura må 
også gløtte på kva Tine gjer med leiiing. 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Ivar Molde kommenterte at det er for mykje fokus på tilførslar !  Det er viktigare å halde 
ein høveleg balanse. Er redd for at det smell til med overproduksjon på storfe også i 
løpet av 1 eller 2 år, slik det gjorde for sau.  

• Det vart kommentert at Nortura kanskje bør ha egne grossistlager, og om 
kommuniksjonen mellom Coop og Nortura. Jan Erik svarte.  

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Må bruke meir sauekjøtt i produkta.  
• Som til dømes i Frikkase, der det står at ei slik frikkasebøtte/boks innehld 

5-6 porsjonar ! (er ikkje meir enn til 3) Må ha opp i meir kjøtt så det vert 
meir mat i bøtta. 

• Som til dømes i fårepølse: Nortura brukar omkring 30% får, medan 
Grillstad brukar omkring 56%.   
 
 



 Side 2 av 2 

4 Åpen post/lokale saker 
• Erling Offerdal tok opp det med prisløypa på lam, og at dei som har sein lamming og 

sanking alltid tapar på det. Seier og at ROS ikkje er tilpassa for dei som ikkje leverer 
tidleg om hausten. Han tapar både på pris/kg og pris/skrott.  

• Erling Offerdal sa at når no prognosen på lam syner underdekning på 600 tonn lam, så 
burde prisen gått opp litt igjenn.  

• Kommentarar omkring Medlemsbutikk. Ivar Molde sa når dei reiste til Sogndal var det 
begrensa kva dei fekk handle.  

• Det vart kommentert at medlemsbutikken på Voss ofte var stengd grunna sjukdom, og 
at det var skittent i lokale der.  

• Det vart teke opp at ein pensjonist som har vore Nortura bonde heilt til frå 2 år sidan 
ikkje får handle i medlemsbutikken.  Dette burde det ha vore ei ordning for !! 

• Bør selje ung sau som fjorårslam 
 
Det vart delt ut 7 krus og 2 fat – som premiar for ROS 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Olav Grønsberg ny medlem i Valkomite.  
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 074 Bergen og omland – Fellesmøte med 075 Osterøy 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Felleskjøpet Haukås, Åsane 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i styret Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Jostein Gaassand/Gerd Karin Njåstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 27 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 23 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kunne vi fått mer for varene våre? Det er snart ikke mer å spare på (spare til fant). � 
det begynner å bli marginalt, og det kan fort bli dyrere å legge ned for mange anlegg. 
Kan fort miste markedsandeler. Enig med deg om pris, men det går fort imot oss da 
kjedene har mye makt der. Så dette er vanskelig. 

• Evanger anlegget, skal det legges ned? � ja, dette legges ned og er veldig vemodig. 
Det er et anlegg med mye historie. Nå ville ikke forsikringen mer og det var ingen 
interesse for flomsikting, så det var ikke mye å gjøre. Produksjonen vil bli flyttet og det 
må være Nortura eid. Det er viktig å ta vare på merkevarene. 

• Malvik hadde problemer, men rudshøgda greide seg. Vi har litt dårlig reservekapasitet. 
Transportører som planla lassene sine før ønsket betaling for dette og det fikk dem 
ikke. Da ble det lagt inn på anleggene og bilene kjører uten full dekning (ikke fulle lass). 
Kanskje lenger avtale tider. Få rabatter/gullerot for å melde inn på nett/gjøre jobben 
selv. Det er for lite handling, og ting tar for lang tid for noe skjer. Anleggstrukturen er 
grei som den er i dag, kan ikke legge ned mer. Løren, flytt ting ut på anleggene og inn i 
lokalene til bondelaget.� enig i det at det er ting å hente, men i hektiske perioder går 
alle annlegg for fult. Løren er solgt og ting skal prøves å plasseres ut på anleggene og 
andre steder. Inntransport er det en del bonden kan bidra med. Ha riktige dyr klar, rydd 
og tilpass vei 

• Det er mange prosjekt som har gått dårlig og det er tapt store summer på dette. Er det 
noen styring på dette? Har styret tatt dette innover seg? � styret har brukt til på 
vurdering og fått eksperter til å vurdere prosjekt. Styret føler dem har handlet riktig i 
forhold til den informasjonen dem har fått. Mye har gått feil, men nå ønske styret 
kontroll og all info på bordet før de gjør for mye.  

• Tap og vinning av prosjektet? � Det tallene viser er at det skal bli en god del sparing 
og inntjening på dette systemet. 



 Side 2 av 2 

• SAP er veldig dyrt og veldig vanskelig å bruke. Dette er nok ikke siste gangen vi hører 
om dette probleme og kostnadene på det. Det er høy brukerterskel, og du kan det du 
bruker, men det er vanskelig å sette seg inn i noe annet. Det er et kompleks system.  

• Dyrevelferd, dette blir viktig å tenke på når man snakker om innsparing. Dette er viktig 
for samfunn og forbrukere. 

• Det er ufattelig at COOP som er et samvirke ikke tar inn Nortura og har avtaler der.  
• Har det kostet Nortura noe for å få rema avtalen? � det skal være en bærekraftig og 

god avtale. Det som er utfordringen er at vi fortsatt har produsenter med miljøbur. 
• Purkeslakt, hvordan blir dette for anleggen og tilførslene? � det er ønsket å fordele 

dette i landet slik at det ikke blir for lite et sted og for mye et sted.  
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Medlemskjøp og sau. Var et tilbud til eiere å kjøpe hel sau. Dette burde vært gitt tilbud 
til flere. Det er ikke lett å finne lam/sau i butikkene. Åpne medlemsbutikkene for vanlige 
folk med to-prissystem. 

• Får beskjed om at sau/lam er sesongvare hos kjedene. 
• Kjedene spekulerer i pris på sau/lam for å kunne drive kampanjer og tjene på det.  
• Hadde det vært bedre for nortura å distribuere og selge selv? � mulig vi skulle vært 

mer kynisk 
• Hadde det vært bedre å fått sendt mat istedenfor penger ved uhjelp ol.  
• Kretsmøter: Er det greit å ta et år på FK åsane og et år på kokstad? � det er bedre kl 

20:00. 
• Hvordan skal vi kutte 30%? � inntransport er det ting å hente på sparing. For få anlegg 

og Bergen som er nest største by har ikke eget anlegg, dette fører til stor transport kost. 
Det er de lokale som greier å forsyne byen med produkter. Dette vinner dem på når det 
er så lokalt.  

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Etter innstilling 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 075 Osterøy – Fellesmøte med 074 Bergen og omland 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Felleskjøpet Haukås, Åsane 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i styret Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Gerd Karin Njåstad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 27 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 23 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kunne vi fått mer for varene våre? Det er snart ikke mer å spare på (spare til fant). � 
det begynner å bli marginalt, og det kan fort bli dyrer å legge ned for mange anlegg. 
Kan fort miste markedsandeler. Enig med deg om pris, men det går fort imot oss da 
kjedene har mye makt der. Så dette er vanskelig. 

• Evanger anlegget, skal det legges ned? � ja, dette legges ned og er veldig vemodig. 
Det er et anlegg med mye historie. Nå ville ikke forsikringen mer og det var ingen 
interesse for flomsikting, så det var ikke mye å gjøre. Produksjonen vil bli flyttet og det 
må være Nortura eid. Det er viktig å ta vare på merkevarene. 

• Malvik hadde problemer, men rudshøgda greide seg. Vi har litt dårlig reservekapasitet. 
Transportører som planla lassene sine før ønsket betaling for dette og det fikk dem 
ikke. Da ble det lagt inn på anleggene og bilene kjører uten full dekning (ikke fulle lass). 
Kanskje lenger avtale tider. Få rabatter/gullerot for å melde inn på nett/gjøre jobben 
selv. Det er for lite handling, og ting tar for lang tid for noe skjer. Anleggstrukturen er 
grei som den er i dag, kan ikke legge ned mer. Løren, flytt ting ut på anleggene og inn i 
lokalene til bondelaget.� enig i det at det er ting å hente, men i hektiske perioder går 
alle annlegg for fult. Løren er solgt og ting skal prøves å plasseres ut på anleggene og 
andre steder. Inntransport er det en del bonden kan bidra med. Ha riktige dyr klar, rydd 
og tilpass vei 

• Det er mange prosjekt som har gått dårlig og det er tapt store summer på dette. Er det 
noen styring på dette? Har styret tatt dette innover seg? � styret har brukt til på 
vurdering og fått eksperter til å vurdere prosjekt. Styret føler dem har handlet riktig i 
forhold til den informasjonen dem har fått. Mye har gått feil, men nå ønske styret 
kontroll og all info på bordet før de gjør for mye.  

• Tap og vinning av prosjektet? � Det tallene viser er at det skal bli en god del sparing 
og inntjening på dette systemet. 
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• SAP er veldig dyrt og veldig vanskelig å bruke. Dette er nok ikke siste gangen vi hører 
om dette probleme og kostnadene på det. Det er høy brukerterskel, og du kan det du 
bruker, men det er vanskelig å sette seg inn i noe annet. Det er et kompleks system.  

• Dyrevelferd, dette blir viktig å tenke på når man snakker om innsparing. Dette er viktig 
for samfunn og forbrukere. 

• Det er ufattelig at COOP som er et samvirke ikke tar inn Nortura og har avtaler der.  
• Har det kostet Nortura noe for å få rema avtalen? � det skal være en bærekraftig og 

god avtale. Det som er utfordringen er at vi fortsatt har produsenter med miljøbur. 
• Purkeslakt, hvordan blir dette for anleggen og tilførslene? � det er ønsket å fordele 

dette i landet slik at det ikke blir for lite et sted og for mye et sted.  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Medlemskjøp og sau. Var et tilbud til eiere å kjøpe hel sau. Dette burde vært gitt tilbud 
til flere. Det er ikke lett å finne lam/sau i butikkene. Åpne medlemsbutikkene for vanlige 
folk med to-prissystem. 

• Får beskjed om at sau/lam er sesongvare hos kjedene. 
• Kjedene spekulerer i pris på sau/lam for å kunne drive kampanjer og tjene på det.  
• Hadde det vært bedre for nortura å distribuere og selge selv? � mulig vi skulle vært 

mer kynisk 
• Hadde det vært bedre å fått sendt mat istedenfor penger ved uhjelp ol.  
• Kretsmøter: Er det greit å ta et år på FK åsane og et år på kokstad? � det er bedre kl 

20:00. 
• Hvordan skal vi kutte 30%? � inntransport er det ting å hente på sparing. For få anlegg 

og Bergen som er nest største by har ikke eget anlegg, dette fører til stor transport kost. 
Det er de lokale som greier å forsyne byen med produkter. Dette vinner dem på når det 
er så lokalt.  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 076 Radøy, Austrheim og Fedje 
Dato/tid:  18. februar kl. 20.00 Sted: Smiths Møte og Selskapslokaler 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i styret Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:   
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Frank Kvammen 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 
 

Kvinner: Menn: Referent:  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• NOVA kostnadene, hvor kommet dette? �kommer tilbake til i løpet av presentasjonen. 
• Dyr gjeld 
• Norfersk, kommer det noen kr inn der? � går bra der og ligger på plussiden. Prima lagt 

dårligere.  
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kjedene har for stor makt. Hvor lange er kontraktene med butikkene? �det er 
variasjon, egg-avtalen med rema er på 5 år. Viktig å ha et godt forhold til aktørene for å 
få solgt varene våre.  

• Mye kostnader ut i NOVA �fastpris, men det ender opp med litt lenger tid med 
opprulling. Det er viktig at vi gjør det riktig og ikke risikerer at flere anlegg stopper opp 
pga. dette.  

• Vil nedgang i sortement føre til at flere anlegg vil legges ned? � dette kan være et 
resultat, men dette må dere som eiere ta stilling til.  

• Når man spør på butikken etter varer som ikke er der, får alltid Nortura skylden.  
• Var dårlig med utrulling av SAP på Malvik i lammesesongen. Dette er ingen bra tid å 

gjøre slikt.  
• Det er best inntjenng på gildeproduktene 
• Nedleggelse av Evanger, hva skjer videre der? �skal videreføre alle produkt. Pølsene 

flyttes til Forus. 
• Ikke mye andre endringer på anleggstruktur i dette området. 
• Inntransporttilskuddet dekker ikke våre koster. Nortura henter over alt og dette koster. 
• Dagens samfunn ønsker vel mer kortreist og miljøvennlig, kanskje noe å tenke på. 
• Mye kostnad med transport fra slakteri til foredling. 
• Hvor store er Sandeid i tonasje i forhold til Forus/Egersund? 
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3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Ønsker å ha administrasjon tilstede på kretsmøter. Eneste kommunikasjon vi har til 
anlegg. 

 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endinger i forhold til innstillinger. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 077 Meland, Lindås, Modalen og Eidslandet 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Hagelia Matstove, Knarvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i styret Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Tonje Heggertveit 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Reidar Kallestad 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 24 
 

Kvinner: 
3 

Menn: 21 Referent: Tonje Heggertveit 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Man har ikke kontroll og oversikt over prosjekt som man går inn i Nortura. Vi trenger 
Nortura, men det må bli bedre styring på dette. For dårlig styring av investeringer som 
blir gjort.  

• Prøve å tenke framtidsrettet. Gilde salget går ned. Kan man lage butikker selv og selge 
ut, eller blir vi forhindret på grunn av avtaler? �dette kan være lite populært for 
butikkene. En mulighet kan være å ha medlemsbutikkene med rabatter for medlemmer 
og høyere pris for dem som ikke er medlem/ansatt. 

• Medlemsbutikken i området må flyttes og personalet må endres. 
• God ide å få plassert butikk en god plass og inn normale folk i butikken. Da må det også 

være mulig å kjøpe hele slakt. Denne muligheten finnes ikke mange steder lenger.  
• Uforutsigbar leverings evne: hva går dette ut på når det er råvarer på lager? 

�samarbeid med kjedene er nøkkelen og bedre forutsigbarhet. Håper på gevinst ved 
bruk av SAP. 

• Samhandling med kjedene, er det blitt bedre avtaler/betingelser for salg/samarbeid. 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Markedsregulatorprisene, er det ikke lett å utnytte dette ved å stjele produsenter å få 
hele kjeden. For stor risiko og belastning på Nortura. �bonden har garanti for å få 
levert. Men flere negative plikter som ikke passer seg. Hvis kjedene får egne 
produsenter bør ikke leveringsplikten til nortura gjelde. 

• Slakteriene må ikke lenger under enn hva de er i dag. Det er allerede for langt unna og 
for lang transport for dyr som skal til slakt. 

•  Fastpris på 6 mill? � bokført på 600 i årsmeldingen.  
• Tar levrandøren noe belastnig for at dette ikke går som planlagt? Alt stå på Nortura.  
• SAP er kjemesystem, men tungrodd system, «slow and painfull». Hvilke erfaringer har 

man høstet fra andre bedrifter som har tatt dette i bruk. �det var eksperter (folk som 
kjente til systemet og tatt det i bruk) som kjente til systemene på forhånd som ga 
anbefalinger. 
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• Få beskjed hvis dyr blir skyvd ut av avtale. Hadde vært greit å få beskjed litt før når det 
blir henting.  

• Er det planlagt noe forandring på sau? Hvordan bli kvitt den? Må ikke bli som 
situasjonen med høns.  

•  
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Få animalia til knarvik og snakk om klassingen. Oppfattning om at det gjøres bedre på 
sandeid.  

• Ullkvalitet�bedre klasse på sandeid og de private. 
• Medlemsbutikkens plassering og personalet. 
•  

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 078 Voss og Vaksdal – Fellesmøte med 079 Eidfjord, Ulvik, 

Granvin 
Dato/tid:  25. februar kl. 20.00 Sted: Park Hotell Vossevangen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Guro Sofie Gjelland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 46 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 41 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Konsernet går ikkje bra og IT satsinga har heller ikkje gått bra. Er det andre konkrete 
ting som er utfordrande og som me taper peng på? 

• Er kr 12000 i EK tapt? Er det våre eller Nortura sine penger? Har fått vite i Førde at det 
er årsmøte som skal bestemme om han skal få ut pengane sidan han avslutta 
samdrifta(Kjetil Skjervheim). Kan dette stemme? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Mykje fokus på å spare kostnader, men me må jo kunne auke inntektene også. Det er 
lite å finne i butikkane. Korleis kan me ta ut ein meirpris? Har me ekstra kvalitet ift 
konkurrentane? Volum og-/eller mangforld. Finn ikkje spekter i butikkane heile året. 

• Kva kostar det å lande egg-avtalen med Rema? Har det betydning for Gilde-varer 
også? 

• Kva er planen for vaksne sauer framover? Skal dei destruerast? Mister i så fall 
motivasjonen. 

• Fårepølse har liten andel får, og meir storfe. Har dette med skjærekostnaden å gjere? 
Kan de ta dette opp og prøve å selje meir sau? 

• Det er tregt med sau i markedet. Det kling ikkje. Kan me heller kalle ungsau for 
fjordlam? 

• Sel me meir ungsau enn sau? 
• På julemøte spurde me styrefomannen om prisen på kjøttfe og om me kan få selt meir 

av det. Eit par dagar etterpå gjekk prisen ned. Har Nortura prøvd nok ift å selje? Det er 
jo kalvar som har gått med mor si, slik at omdømme til produktet bør vera bra. Spelar 
me nok på det? 

• Kan de ikkje selje heil sau til medlemmene billig om hausten eller når de slakter sau? 
 
 
 



 Side 2 av 2 

 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Kva krav skal me stille til ny konsernsjef? 
- Mediepolitisk, kunne fronte Nortura utad, ha god greie på økonomi. 

Det personlige plan er viktigast og må kunne gi gode innspel til 
jordbruksforhandlingane 

- Viktig å ha fokus på daglig drift 
- Salg er viktig, me har berre tre kundar og personen må ha rett 

personlege egenskapar for å kunne kommunisere med dei. 
- Viktig å kunne takle media. Det er stor hets om at kjøttforbruket skal 

ned. 
• Kva tidsperspektiv er det på ansettinga av ny konsernsjef? 
• Me må ikkje ta i mot dyr som ikkje er rett merka. 
• Når det gjeld transport kan me ikkje ha "småkongar" i øst som gjer at me 

får ekstra kostnadar. 
• Kva med styret ift SAP? Er det styret eller adm som har handa på rattet? 
• Styret må tole å få litt kjeft. 

4 Åpen post/lokale saker 
• Evanger har vore vurdert fleire gongen. Vil no oppmoda styret om å vera positiv til å få 

til noko i området her for å produsere desse varene som er så spesielle. Kanskje det 
skal vera eit eige slskap? 

• Ønske om å ha eget møte ift klassefisering storfe 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som valnemda føreslo 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 079 Eidfjord, Ulvik og Granvin – Fellesmøte med 078  Voss, 

Vaksdal 
Dato/tid:  25. februar kl. 20.00 Sted: Park Hotell Vossevangen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kåre Olai Solheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 46 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 41 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• ok 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Konsernet går ikkje bra og IT satsinga har heller ikkje gått bra. Er det andre konkrete 
ting som er utfordrande og som me taper peng på? 

• Er kr 12000 i EK tapt? Er det våre eller Nortura sine penger? Har fått vite i Førde at det 
er årsmøte som skal bestemme om han skal få ut pengane sidan han avslutta 
samdrifta(Kjetil Skjervheim). Kan dette stemme? 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Mykje fokus på å spare kostnader, men me må jo kunne auke inntektene også. Det er 
lite å finne i butikkane. Korleis kan me ta ut ein meirpris? Har me ekstra kvalitet ift 
konkurrentane? Volum og-/eller mangforld. Finn ikkje spekter i butikkane heile året. 

• Kva kostar det å lande egg-avtalen med Rema? Har det betydning for Gilde-varer 
også? 

• Kva er planen for vaksne sauer framover? Skal dei destruerast? Mister i så fall 
motivasjonen. 

• Fårepølse har liten andel får, og meir storfe. Har dette med skjærekostnaden å gjere? 
Kan de ta dette opp og prøve å selje meir sau? 

• Det er tregt med sau i markedet. Det kling ikkje. Kan me heller kalle ungsau for 
fjordlam? 

• Sel me meir ungsau enn sau? 
• På julemøte spurde me styrefomannen om prisen på kjøttfe og om me kan få selt meir 

av det. Eit par dagar etterpå gjekk prisen ned. Har Nortura prøvd nok ift å selje? Det er 
jo kalvar som har gått med mor si, slik at omdømme til produktet bør vera bra. Spelar 
me nok på det? 

• Kan de ikkje selje heil sau til medlemmene billig om hausten eller når de slakter sau? 
 
 
 



 Side 2 av 2 

 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• Kva krav skal me stille til ny konsernsjef? 
- Mediepolitisk, kunne fronte Nortura utad, ha god greie på økonomi. 

Det personlige plan er viktigast og må kunne gi gode innspel til 
jordbruksforhandlingane 

- Viktig å ha fokus på daglig drift 
- Salg er viktig, me har berre tre kundar og personen må ha rett 

personlege egenskapar for å kunne kommunisere med dei. 
- Viktig å kunne takle media. Det er stor hets om at kjøttforbruket skal 

ned. 
• Kva tidsperspektiv er det på ansettinga av ny konsernsjef? 
• Me må ikkje ta i mot dyr som ikkje er rett merka. 
• Når det gjeld transport kan me ikkje ha "småkongar" i øst som gjer at me 

får ekstra kostnadar. 
• Kva med styret ift SAP? Er det styret eller adm som har handa på rattet? 
• Styret må tole å få litt kjeft. 

4 Åpen post/lokale saker 
• Evanger har vore vurdert fleire gongen. Vil no oppmoda styret om å vera positiv til å få 

til noko i området her for å produsere desse varene som er så spesielle. Kanskje det 
skal vera eit eige slskap? 

• Ønske om å ha eget møte ift klassefisering storfe 
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som valnemda føreslo 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 080 Odda og Ullensvang 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.00 Sted: Hardanger Hotell, Odda 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Helene Sejersted Bødtker 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Per Landa 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Helge J. Reisæter 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 16 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 12 Referent: Per Landa 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Ordstyrer Helge J. Reisæter 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Medlemstilfredsen blei avklart at det er medlemmer som svarer 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kommentar at det var veldig enkelt å melde inn på minside 
• Sommerlam kommentar at det var bedre å fore lam på gras ikkje kraftfor. Ingen problem 

å kutte ut sommerlam 
• Spørsmål om Gilde skulle vore på dyrebiler? 
• Ikkje nok Gilde produkter i butikken 
• Evanger spørsmål om dette var vedtatt nedlagt 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen forandringer frå innstillinga. 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 081 Jondal og Kvam 
Dato/tid:  21. februar kl. 19.30 Sted: Tørvikbygd Bedehus 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Olve Neteland 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 29 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Godkjent 

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er det rett at det er eit utenlandsk selskap som har ansvaret for tilsetjing av ny 
konsernsjef 

• Svinn og tap .. er det Nortura som må ta heile tapet? 
• Kjemp kampen mellom Gilde/Prior og EMV 
• Når var avtalane skrive? 
• Kan avtalar justerast i avtaleperioden på produkter 
• Rett merking av produkt-opprinnelse må vera rett - Norsk er Norsk 
• Kven betalar tiltaka Nortura setter i kraft? 
• Jevnare slakting.. teljedato.. er den uheldig.. 
• Er det aktuelt og utvide 5 vekersavtalen 
• Kva med feil på bygging/endring i Nortura - lærer me aldri? Får det konsekvenser ? 
• Kvifor oppdagar ikkje min side og stenges for innmelding veker fabrikker er stengt? 
• Kvifor ikkje spørreundersøkelse kva me bønder tekjer om framtida 
• Rett kostnad for feil merking av slaktedyr 
• Ikkje gå i fella med transportørar slik som Tine og FK 
• Meir effektiv transport/opplastingstid..  
• Bli meir tydleg på bruk av pisk/gulrot.. 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

 



 Side 2 av 2 

 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 

• Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 082 Fusa, Samnanger, Tysnes, Ølve, Varaldsøy og 

Hatlestrand 
Dato/tid:  18. februar kl. 20.00 Sted: Helland Hogst, Heiane industriområde, 

Eikelandsosen 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Hålkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Stein Olav   Hauge 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 20 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent Ordstyrar Stein Olav Hauge 

•  
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• Spørsmål om distribusjon, svinn .. pris 
• Stopptid hos produsent.. betongbilprinsippet.. betal for ekstra stopp 
• Ut med god info om rett levering .. synleggjer kostnad. 
• Premiering av innmelding på nett.. 
• Legg ned Løren .. flytt folka ut på anlegge 
• Sjå på skyvetillegget.. er det nokon som planlegger opp mot dette? 
• Sjølvkost på retur må det vara… 
• Svarar Nortura Gunnhild? 
• Strekk i laget.. er politikken og skapa avstand mellom stor og liten.. 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Klassifisering av storfe.. kva skjer nå.. får me betalt for dei som ligger onder 
 
 
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
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5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 

• Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 083 Kvinnherad 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Omvikdalen Skule 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karluf Håkull 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Kjetil Mehl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 12 
 

Kvinner: 
1 

Menn: 11 Referent: Karluf Håkull 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Smart industri betyr det nedlegging av anlegg? 
• Ikkje rør Sandeid det vil få store følger 
• Rett merking.. ote er merke til småfe satt feil i og dermed faller ut før slakting 
• E kipp under huden på storfe som sikkerhetsmarker Spørr Animalia 
• Effektiv samlasting 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

•  
 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

 
• Medlemsbutikkane går dei godt? 
• Bør Nortura få medlemsbutikk i lag med den nye FK butikken i Rosendal? 
• Rekoring.. kva er det? 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 084 Etne og Vindafjord 
Dato/tid:  19. februar kl. 19.30 Sted: Kantina, Sandeid-anlegget 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i AU Helene Sejersted Bødtker 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Britt Randi Stokkevåg, Erling Eggebø 
Ordstyrer: Norleif  Fjeldheim 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 58 
 

Kvinner: 
4 

Menn: 54 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• 5 personar har ikkje fått innkallinga som var sendt på mail. Truleg pga at mailadressa 

ikkje ligg inne. 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• Ser stor aktivitet med Norturabilar på vegen, og det er stort volum til Sandeid, og bra 

drift der. Rart at det ikkje går betre i Nortura. 
• Går medlemskapitalen rett inn i egenkapitalen til Nortura? 
• Det vert ikkje renta på kapitalen i år. 
• Kor mykje av det me har betalt inn i år er av auken i eigenkapitalen? Har ikkje selskapet 

bidratt med noko, eller er alt frå eigarane? 
• Egne merkevarer har vore ein diskusjon i Nortura lenge. Me har holde på for lenge med 

at me kun skal ha eiget merke. Me taper no mot konkurrenten då dei klarer å få ut 
volum. Kjedane prisar opp våre merkevarer, slik at det øydelegg vårt sal. 

• Det blei sakt i fjor at det skulle bli betre i år. Kan me få det meir konkret kva som gjorde 
at det ikkje gjekk godt i fjor? 

• I Malvik har dei no funne ut at det ikkje er behov for ekspedisjon, det er 3000m2 som er 
bygd som me ikkje har bruk for. Kva styring er slikt?? 

• Kva står NOVA for? 
• Er det verkeleg slik at når eit produkt ikkje sel, så produserer me det likevel, elles hadde 

det vel ikkje vore nødvendig å fjerne så mange produkt? I andre selskap måtte styret 
gått i liknande situasjonar.  

• Det var eit årsmøte i fjor som valde at styret skulle vera slik som det er. Også folk frå 
denne kretsen var med på det. 

• Er det vanleg at store bedrifter innfører slike system som SAP for å effektivisere? Kva 
er SAP? Kva skal det vera godt for? 

• Selskapet som skulle levere SAP skulle levere til eit grensesnitt, og Nortura skulle 
overta. Hadde ikkje selskapet ansvar for at det virka? 

• Dårlig økonomi er ikkje noko nytt. Selskapet har gått dårleg lenge. Ikkje skuld det på 
bøndene(vart sakt når Einar forklarte nødvendigheitene av presisjon ift. SAP) 
 

Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Min side 

• Ikkje alltid det verkar 
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• Er det viktig å gi beskjed om endringar i innmelding? 
• Kor lenge kan eg endre det som er meldt inn  

 
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
• Korleis kan eg stille dei rette spørsmåla når eg ikkje får innsyn i tall og 

økonomi? 
• Einar Risnes  har møte med alle RU leiarane før kvart styremøte. 
• Effektivisering har det vore snakk om i alle år. Eg har ikkje sett effekten av 

dette. Folk kan ikkje eta særleg meir kjøtt, då me ikkje vil ha kundar til det. Det 
vert produsert for mykje. Me har data på kva tid dyra er født og me må kunne ta 
ut data og regulere marknaden på bås. Volumet må regulerast med pris i 
forhold til kva som marknaden har behov for til ei kvar tid. 

• Det er ikkje mottaksplikt på smågris, likevel slaktar me det. 
• Kor mykje reknar Sandeid med å redusere ved å innføre SAP? 

4 Åpen post/lokale saker 
• Det har vore sakt fleire gonger at me skal redusere bemanning. Er det gjort? 
• Styret er ikkje profesjonelle nok. Det må stillast spørsmål om me bør ha eit par stk 

profesjonelle personar i styret. 
• Skuffa over at me skal bruke 4 år på å snu økonomien 
• Når me har mista så stor marknadsandel til kjedane bør me ikkje lura på om det er 

nødvendig å gjera noko med gildemerket. Me må tåla å ha kjeda sitt namn og 
gildemerke på varene. 

• Du får aldri Coop med på å ha gildemerket med på Coop sine varer. Er me heldige kan 
me få forbrukar tlf nr. vårt på pakningane. 

• Me må ta vare på Gilde merket. Dersom me har Gilde med på coopvarene, vil det bli 
starten på slutten. 

• Kva med å bytte ut Nortura på dyrebilane med Gilde. Det er det me må reklamere for. 
• Eigarbrev aukar alltid opp når det er dårlige tider. Det er meiningslaus klaging, når 

forbrukarane ikkje får tak i fårikål om hausten. 
• Distrubierings måten vår er eit problem for oss. 
• Me var lovde renta på 12000,- innskuddet. No har me mista rentene i to år. 

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

Valresultatet vart slik som valnemda foreslo 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 085 Indre Ryfylke 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.30 Sted: Ryfylke Fjordhotell, Sand 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Magne Haug 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner: 
6 

Menn: 28 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
• Magne Haug las dikt som kona hadde skrive – om våren og endring i landbruket. 
• Magne Haug vald til ordstyrar. 
• Innkalling og sakliste godkjent. 

 
2 Årsmelding og regnskap 

Kommentarer og synspunkter: 
• For å få Nortura på rett kjøl igjen, må vi gjere det same som i 2010 

 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 
• Politisk aktør – overproduksjon på alt – kva haldning har Nortura til dette?  Å måtte 

levere smågris til slakt er lite godt. Og dette vil gå utover distriktsgrisen. Spørsmål om 
kompensasjon i prisen mellom slakt og livdyr til selgar.  

• Differanse i rekneskapen når ein ikkje har betalt ut medlemskapital – kor mykje. 
• Pris på kjøt i butikk går ned, dette er ikkje slik det skal vere. Spørsmål om svinn, kven 

har ansvaret her på grossistlaget, er det enno Nortura?  Her trengs det å få inn Lov om 
God Handelskikk. 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

• 96 millioner til gavepensjon – er det lurt at en ber folk slutte ved 62 år?  
• Mange konserndirektører har fått stor bonus når dei har gått av, er dette rett? Burde dei 

ikkje kunne disponera løna si og kunne leve av den uten å få sluttpakkar? 
• Distribusjon og reklame – vi treng kanskje å sjå på distribusjonen i samhandling med 

Tine? Og med reklame på bilane? 
• Feilmerking av dyr – bør vi kunne forhandle med Mattilsynet for å få vekk den klypa 

som må brukast for å ta bort elektronikken – bør kanskje få til same system for merking 
på småfe som på storfe? 

• Køyre og kviletid – korleis vil dette slå ut på inntransporten? 
• Kva er problemet i dette med inntransporten? 
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• Småfe – kan melde inn dette fritt sjølv no på vinteren. Er det effektivt nok? 
• Rådgivarar – må ikkje be folk om å satse, når dei ikkje tek ansvar for overproduksjon 
• Korleis er kommunikasjonen mellom Nortura og Innovasjon? 
• Styret – meiner ein at ein har rett person på rett plass? 
• Reklamen – her bør ein halde seg til verkelegheita. Dette vil skape feile haldningar, 

Problemet er kanskje at det er for mange som trur at det er slik. 
• Sommerlam 

 
•  

4 Åpen post/lokale saker 
• Sumarlam – kva skjer her? 
• Samvirke – vi treng opplysning til heile næringa. 
• Importen – først var det storfe til konkurrent så var småfe i Nortura – dårlege svar men 

at Nortura har eit samfunnsansvar på dette, er gale. Informasjonssjef har sagt at det var 
så lite at det ikkje gjorde noko.  Styret må instruere kva som kan seiast. 

• Stian er en god mann – må takast vare på. 
• Medlemsbutikken bør vere for alle som press på kjedene 
• Må ha større fokus på NORSK – at Gilde er garantert norsk. 

 
 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 086 Bokn og Tysvær – Fellesmøte med Ytre Haugaland 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Per Landa 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Erling Lønning 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 72 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 62 Referent: Per Landa 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lang tid på å snu skuta 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvantumstillegg burde senkes.(gris) 
• I målsetting: Selge meir Gilde produkter enn Emv produkter 
• Burde ikkje vera mulig å være styremedlem hvis ein har eigarpart i kunde hjå Nortura 
• Få inn i utdannelse meir informasjon om samvirke tanken(spesielt i økonomistudier) 
• Dårleg att det ikkje blir betalt ut renter på medlemskapitalen. 
• Må få meir Gilde produkter ut i butikken 
• God dialog mellom styreleder og medlemmene 
• Blei gitt ros til styreleder for mykje god informasjon 

 
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
•  

4 Åpen post/lokale saker 
•  

 
5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 

 
 
Alle valg som innstillinga. 
 
Anne Karin Røssbø sin mailadresse: akrossbo1@hotmail.com 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 087 Ytre Haugaland – Fellesmøte med 086 Tysvær, Bok n 
Dato/tid:  18. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Per Landa 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Erling Lønning 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 72 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 62 Referent: Per Landa 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Lang tid på å snu skuta 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kvantumstillegg burde senkes.(gris) 
• I målsetting: Selge meir Gilde produkter enn Emv produkter 
• Burde ikkje vera mulig å være styremedlem hvis ein har eigarpart i kunde hjå Nortura 
• Få inn i utdannelse meir informasjon om samvirke tanken(spesielt i økonomistudier) 
• Dårleg att det ikkje blir betalt ut renter på medlemskapitalen. 
• Må få meir Gilde produkter ut i butikken 
• God dialog mellom styreleder og medlemmene 
• Blei gitt ros til styreleder for mykje god informasjon 

 
 

3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 
Kommentarer og synspunkter 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

•  
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
 
Alle valg som innstillinga. 
 
Anne Karin Røssbø sin mailadresse: akrossbo1@hotmail.com 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2019 
Krets 088 Ytre Sunnhordland 
Dato/tid:  20. februar kl. 19.40 Sted: Grand Hotell, Leirvik 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Nestleder i styret Per Heringstad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra administrasjonen:   
Ordstyrer: Lars Ove Rimmereid 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 21 
 

Kvinner: 
5 

Menn: 16 Referent: Britt Randi Stokkevåg 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Prosjekt "Snuoperasjon 2021" 

• Presentasjon av handlingsplanen 
4. Åpen post – lokale saker 
5. Valg.  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
•  

2 Årsmelding og regnskap 
Kommentarer og synspunkter: 

• Kor mykje tid bruker styret til å redda stumpane i staden for å tenka framtidsutvikling? 
• Kva med renta på kapitalen? Betyr det at me taper penger i år? 
• På spørsmål om kor kynisk styret skal vera i forhold til å legge ned fabrikkar kom desse 

svara: 
- Nei, ikkje legg ned fabrikkar 
- Må tene penger, slik at om det er nedlegging som skal til må det vurderast opp i 

mot auka transportkostnadar og dyrevern. 
- Kan ikkje verne for mykje om fabrikkar dersom det er gevinst ved å legge dei ned. 

Det forsvinn mange bønder kvart år. 
- Skal me ha landbruk over heile landet må me ta omsyn til det og då må me ha ein 

del slakteri over heile landet. 
- Me sit i eit svakt landbruksområde ift Jæren og Trøndelag, det er då viktig for oss å 

ha eit lokalt slakteri. 
- Kva med samslakting med private. Det er viktigare for oss å ha eit slakteri enn at 

me må eiga det aleine. Korleis går det med slik slakting i Malvik og Prima? 
• Køyre og kviletid gjer lang transport enda dyrare. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

• Korleis skal det bli i framtida når det er lite volum i eit område, og transporten bli endå 
dyrare. Det er jo berre Nortura som køyrer å hente dei, og har då ikkje dekning for 
kostnadane.  

 
3 Prosjekt "Snuoperasjon 2021"- Presentasjon av handlingsplanen 

Kommentarer og synspunkter 
• Kva type produkt skal vekk? 
• Hugs at ikkje alle gardsvegar tåler ein semitrailer 
• Viktig med god planlegging av transporten med større bilar. Må også ha matebilar. 
• Bøndene er også forbrukarar. For mange bønder som kjøper anna enn Gilde/prior. Må 

spørje etter varer som ikkje er i butikken. 
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• Vil ha sms om flytting av dyr, og ikkje telefon. 
• Nortura er årsaken til overproduksjon pga tilleggsytingar til dei store.Det er for stor 

forskjell på store og små puljer på gris. Tidlegare stod det at det skal vera like vilkår, 
men no står det konkurransedyktige prisar. Dette gjeld ein stor del av bøndene. Dette er 
ei sak for fagutvala å utjevne dette. Det er verst for dei mellomstore. 

•  
4 Åpen post/lokale saker 

• Kor rigid er avtalen kjedane har med Nortura? Kiwi var tomme 1.des for Gilde 
pinnekjøtt, og sa at dei ikkje fekk meir, då dei ikkje hadde bestilt meir tidleg. Kan dette 
stemme? 

• Lokal Sparbutikk klager over at han må bestille varer seinast 14 dagar før. Det er ikkje 
lett å vite kor mykje grillmat som går. Vanskeleg å få hjelp av Gilde når butikkane treng 
hjelp. 

• To nye eigarar på Fitjar som har fått besøk av Nortura og er fonøyde, men det er ein 
som ikkje har hatt kontakt med Nortura etter han kom inn. Han melde inn dyr, og fekk 
då spørsmål om kvifor han ikkje hadde ku/kalv avtale. Dårlig at han ikkje hadde fått vist 
noko om det på førehand. 

• Betre kommuniksjon ift livdyr er nødvendig. Får ikkje vite før dagen før levering/henting. 
På slakt er  dette mykje betre. 

• Prisløype på storfe har for store svingningar både mot sommar og mot teljedato. Dette 
fører til at storfe blir slakta før eller etter dei var slaktemodne. 

• Klassefiseringa med lengdemåling har ført til ferre dyr i O+. At tilvekst betyr mykje for 
klassen vil sei at me må fare med meir kraftfor. Det betyr at det ikkje vil lønne seg med 
grasfora dyr og me får ikkje nytta utmarksbeite slik som før. Dette opplegget er ikkje 
bra. 

• Er det teke omsyn til bein andelen i dyret, det varierer ift rase. 
 

5 Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valresultatet vart slik som valkomiteen føreslo. 

 


