Referat fra møte i Regionutvalg Øst, Quality Grand Hotel,
Kongsberg 1 november 2018

Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste
Leder i AU, Ole R Tala, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2 Orientering fra AU, region Innlandet
Ole R Tala,orienterte om arbeidet i Arbeidsutvalget siden vårens RU-møte. Markedssituasjon,
selskapets økonomiske utfordringer og tørkesommer har preget mye av arbeidet. Våre roller;
Samvirke, kommersiell aktør og markedsregulator
Sak 3 Dyreslagsorienteringer
Fagutvalgsrepresentantene redegjorde om aktuelt i de ulike fagutvalg
• Gris – Hans Ole Erikstein Dyrevelferd, Griseløftet, engangspurker og overproduksjon
• Egg – Lars Vegard Borstad; Markedssituasjonen håndterbar, omstilling miljøburfrittgående
• Småfe – Mina S Klaseie; Markedssituasjon, reduksjon tilleggsytelser, pris på sau
• Storfe – Ole Kai Sørbøl; Tørke, Angusavtale, lansering kjøttdeig.
• Kylling&Kalkun – Ole Johs Egeland; Bruken av "kyllingfondet" (etablert ifm Narasinsak og
konsesjonsgrenseendring). Markedet har tatt seg opp, fart i Proff, industri og
Norgesgruppens salg til forbrukere, ventet 6% vekst. Fjørfekjøtt blir eget resultatområde i
Nortura
• Kalkun -; Endringer; Rema avviklet produksjon, spennende hva som skjer framover,
priskrig kalkun mot jul? Utnytte mulighetene. Dyreslagsprogram revideres
Fagutvalgsmedlemmer, styremedlemmer og regionsjef kommenterte innspill og spørsmål
Sak 4 Årsmelding og regnskap 2017 for Nortura SA samt Drifts- og markedsorienteringer
v/konsernstyremedlem Inger Lise Aa Rettedal
Økonomisk resultat svakt i 1. tertial, i 2. tertial er salget akseptabelt, men marginer er redusert
og resultatet svakt. Balanse presentert, forbedringsprogram gjennomgått, Salgsutvikling;
merkevaresalg reduseres, økning i EMV og Norfersk samt Prof. Fortsatt ikke landet ny avtale
med Coop. Mediebildet gjennom året; tørke, grillforbud, forkrise, importkvoter, storfe & klima,
prognose pr oktober 2018,
Spørsmål og innlegg fra: Talberg, Sørbøl, Ødegård, Tofteberg, Falang, Høidalen, Mjølnerød,
Andvik, Haugo, Haugen, Tala, Sørbøl, Bjoner
• Blåser motvind over næringa, viktig å stå i det og gjøre det beste ut av det. Nationen har
hatt fokus på konkurs i Rogaland, har vi flere slike som lurer, er det lånt ut penger?
• Ny IKT-plattform en formidabel oppgave, står vi overfor en økonomisk bombe på dette?
• Vi bør ikke erte på oss kundene våre (COOP)
• Er vi for redde for å erte kundene, lære å si nei/nok er nok?
• I USA bønder med penger og bønder uten penger. De med, kan vente på bedre tider
• Rykter om problemer med innfasing av SAP i Malvik, er det riktig? I så fall hvilke
merkostnader medføre dette?
• Ber styret kvalitetssikre at transportøravtaler ivaretar bondens og Norturas interesse
• Melkebonden får ikke levert mer melk selv om kua blir bedre, hvorfor skal grisebonden få
levere mer til full pris når purka blir bedre
• Innovasjonsstrategi? Riktig å se framover og komme ut av sumpen
• EMV er ikke lenger billigere enn våre merkevarer. Gildes produkter skal kvalitetsmessig
være bedre enn EMV, kanskje trengs nytt klassifiseringssystem som sikrer vår interesse
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Vi trenger å bli løfta.
Overproduksjon av gris sliter på Nortura økonomisk og er også belastende politisk.
Hvilken tidshorisont ser styret for å få balanse og hvilke tiltak?
Styrerepresentanten får ros for engasjement, ærlighet og vilje til å prøve å finne løsninger
Bruk av konsulenttjenester. Nortura bør tilstrebe å kutte dette helt ut! Vi bør heller utdanne
våre egne folk for å kunne bruke og beholde kompetansen i selskapet
Sau og nisjer: Lokalt oppstått Telemarkslam i Fyresdal, initiativtakere påstår at Nortura
ikke responderte på forslaget om dette og resultatet nå er at ca 1000 lam går fra samvirket
til Jens Eides slakteri. Hvorfor fikk ikke initiativtaker tilbakemelding fra Nortura
Overproduksjon gris. Vanskelig når purke ikke er i reguleringsordning/gul boks
Vi må presse på styret og administrasjonen og fortelle at vi ikke aksepterer så liten
bruttomargin.
Grunn til bekymring over den langsiktige trenden på bruttomargin og resultat. Er det
handlingskraft nok i Nortura til å få økonomien på beina igjen, og FINNES DET EN PLAN
B?
Vi kjemper overfor 3 dagligvarekjeder, egentlig to distribusjonskjeder Rema og ASKO.
Butikk-kjedene tjener pengene sine gjennom grossistleddet og kan hevde at de ikke tjener
på detaljhandelen.
Importkvoter: Import tross nok norsk, hva tenker styret om dette
Angusavtalen synes god for de som har denne, kravene er ikke strenge (rasekrav 50%)
resulterer i avsetning på anguskalv, overskudd av Herefordkalv som oppfattes som
likeverdige

Rettedal svarte på spørsmål og kommenterte innspill
Sak 5
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Høringssak rådgivingstjeneste.
Ole R Tala og Børge Slettebø orienterte kort om saken, 8 kretser har sendt inn uttalelse
og en foreløpig oppsummering av disse ble presentert
Kommentarer:
Enkelte
rådgivingsform
å bli fakturert "bondenytte"

AU Øst behandler innkomne besvarelser, samt det som framkom i ordskifte for en endelig
oppsummering fra regionen til styret
Sak 6 Orientering fra sentral valgkomite
Leder av sentral valgkomite Sigbjørn Aa Rød orienterte om arbeidet i komiteen og
gjennomgikk de funksjoner som er på valg inneværende år
Sak 7 Orientering om tilførselsarbeidet i regionen v/Karin Røhne
Karin orienterte om tilførsler, slakteplanlegging, markedsandeler, bemanningsreduksjoner,
forberedelser til sesong, dyrevelferdsarbeid, griseløft, konsesjonsregelverk-endring,
transportøravtaler og -forhandlinger, kjøre- og hviletidsbestemmelser for dyretransport,
perspektiver framover der fokus på bonden og å holde markedsposisjoner målsettingene. Og
om aktuelt fra fjørfesektoren, kapasitetsutnyttelse 2019, hoveddrivere for volumvekst inn i
neste år, fokusert forretningsområde hvitt kjøtt.
Kommentarer:
• Nasjonalt
• kommunikasjonskanal
• Gudbrandsdal
Sak 8. Eventuelt/Åpen post
Erikstein, Helgestad, Moland, Stensrød
• Kommunikasjon. Oppfordrer til at tillitsvalgte bidrar aktivt på sosiale medier for å tale
Norturas sak. Ingen er tjent med at bønder "dunker hverandre i hodet" på Facebook.
Snakk Nortura og samvirket opp og fram

SPAR Holmestrand vant pris for landets beste SPAR-butikk, begrunnelse; gode på
kjedens egne merkevarer. Det var ikke noe særlig.
• Har svinnet blitt redusert, butikker selger varer sterkt rabattert, er dette pga
distribusjonsløsningene, dette er det Nortura og bonden som taper på.
• Er Hereford på vei ut som rase?
• Avregning/fakturering av foringsdyr har mange mulige feilkilder, Nortura bør over på
elektronisk scanning av individ snarest
Ole Kai Sørbøl, Terje Nilsen og Inger Lise Rettedal svarte ut.
•

RU-leder Ole R Tala takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i regionen lykke
til videre.

