
Referat fra møte i Regionutvalg Innlandet, Nortura Rudshøgda,  
30 oktober 2018 
 
Sak 1  Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste  
Leder i AU, Hans Amund Braastad, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop. 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Sak 2  Orientering fra AU, region Innlandet 

Hans Amund Braastad 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 �  Einar Myki; Dyrevelferd, Griseløftet, engangspurker og overproduksjon 
• Egg �  Jon Einar Høystad; Markedssituasjonen håndterbar, omstilling miljøbur-frittgående 
• Småfe �  Hilde Stokke Odden; Markedssituasjon, reduksjon tilleggsytelser, pris på sau 
• Storfe �  Stein R Hålien; Tørke, Angusavtale, lansering kjøttdeig. 
• Kylling �  Lars Bryhni; Bruken av "kyllingfondet" (etablert ifm Narasinsak og 

konsesjonsgrenseendring). Markedet har tatt seg opp, fart i Prof, industri og 
Norgesgruppens salg til forbrukere, ventet 6% vekst. Fjørfekjøtt blir eget resultatområde i 
Nortura 

• Kalkun - Hanna Guåker; Endringer; Rema avviklet prod, spennenede hva som skjer 
framover, priskrig kalkun mot jul? Utnytte mulighetene. Dyreslagsprogram revideres 

Fagutvalgsmedlemmer, styremedlemmer og regionsjef kommenterte innspill og spørsmål 
 
Sak 4 Økonomi-, drifts- og markedsorienteringer v/konsernstyremedlem Jon Lilleslett  

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: Nerødegård, Stikbakke, Næss, Botilsrud, Finden, Krogsti, Guåker, 
Lie, Odden, Hålien, 
• Hotellkjeder merker rødt kjøtt som klimanegativt 
• Status distribusjon og papp? Hva er/var alternativet? 
• Permanent overproduksjon på gris, slakting av smågris ift purkeslakting 
• Ny salgsdirektør har høge ambisjoner om merkevaresalg 
• Begrepet "gavepensjon" uheldig i regnskapspresentasjon 
• Hvem bærer kostnadene med papp nå 
• Er Nortura/Gilde leveringsdyktige til grossist 
• Nortura bør bruke positive norske tall i klimadebatten for å framheve våre fordeler, der 

våre motstandere bruker internasjonale 
• Tillitsvalgte møter påstander fra butikker om at Nortura ikke er leveringsdyktige, hvor kan 

tillitsvalgte henvende seg for å sjekke ut om det er vår skyld eller om det er butikkens, evt 
grossistens skyld 

• Plakat i Jokerbutikk i Mars: "Gilde klarte ikke å levere, derfor har vi tatt inn fra vår lokale 
slakter� .." 

• Omsetningsråd vedtok uttak av 1000T sauekjøtt, drar vi dette problemet med oss inn i 
2019? 

• Årets resultat er så langt ikke slik vi skulle ønsket, har vi måttet iverksette 
forbedringsprogrammet fordi vi har inngått for dårlige avtaler der vi tar all risiko og 
kostnad? Tar styret lærdom av det som er gjort eller har våre kunder så stor makt at vi 
bare må føye oss 

• Hvordan er resultatet hittil i forhold til styrets budsjett? 
 
Lilleslett og Røhne svarte på spørsmål og kommenterte innspill  
 



Sak 5 Høringssak rådgivingstjeneste. 
Hans Amund Braastad og Børge Slettebø orienterte kort om saken, 10 kretser har sendt 
inn uttalelse og en foreløpig oppsummering av disse ble presentert  

 Kommentarer: Krogsti, Erlien, Nerødegård, Guåker, Raddum, Alm, Erlien  
• Enkelte produksjoner har sjelden besøk av rådgiver/veterinær eller andre som kan 

forebygge/unngå dyrevelferdssaker/tilsv, særlig ammeku og småfe 
• Tilgjengelighet og kompetanse er viktig for en velfungerende rådgivingstjeneste 
• Basisrådgiving i bunnen, de som trenger mer kan betale for dette. Det må være god 

kvalitet på det som bys fram, og det må brukes effektivt 
• Etablering av "grupper" som driver med samme produksjon i noenlunde samme omfang 

kan være en effektiv rådgivingsform, dette krever en pådriver som holder fjøsmøtene i 
gang 

• Melkeprodusenter har ikke sett en Norturarådgiver på ca 20 år, kjenner ikke til at det 
finnes samarbeidsavtale mellom Tine og Nortura. Denne avtalen må markedsføres 

• TINE-medlemmer risikerer å bli fakturert for telefonisk spørsmål, er avtalen god nok, hva 
med tinemedlemmer som leverer til andre. Rådgiving bør være samvirkebasert og 
resultatet bør være "bondenytte" 

 
Sak 6   Orientering fra sentral valgkomite 

Leder av sentral valgkomite Ole Næss 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 og Ola-Bjørn Haugbråten 

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. 
Arne Frogner kommenterte om livdyromsetning, Erling Skurdal kommenterte om småfe, Ola-
Bjørn orienterte om aktuelt fra fjørfesektoren, kapasitetsutnyttelse 2019, hoveddrivere for 
volumvekst inn i neste år, fokusert forretningsområde hvitt kjøtt. 
Kommentarer: Raddum, Nerødegård, Erlien, Bjørke 

• Nasjonalt medlemssenter, fortsatt føles det rart å få svar fra medlemssenteransatte fra andre 
deler av landet, særlig når de ikke kan hjelpe  

• Lammeringer er en god kommunikasjonskanal, burde etableres noe lignende for 
storfekjøttprodusenter også 

• Saueprodusenter i Midt-Gudbrandsdal undres over hvorfor det ikke kunne slaktes sau en uke 
ekstra på Rudshøgda framfor å transporteres sau over lange avstander for slakting 

 
 

Sak 8.  Eventuelt/Åpen post 
 Frøislie, Erlien, Engeloug 

• Radiobjeller fra Telespor holder ikke mål. Hvis Nortura eier selskapet må det tas tak 
(gjelder nye orange bjeller, ikke de tidligere modellene) E Skurdal svarte ut: Feil ved 
komponent i denne serien, send tilbake 

• Det må stilles krav til tillitsvalgte og ledere med den situasjonen selskapet har kommet 
i, ber valgkomite ha dette i tankene. Mange av problemene vi har hatt gjennom 
seinere år kan kanskje over tid tilsi at tabbekvoten er full. Valgkomiteen må skaffe oss 
nye og offensive ledere 

 
RU-leder Hans Amund Braastad takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og de tillitsvalgte i 
regionen lykke til videre.    
 
 


