
Referat fra felles møte i Regionutvalg Øst og Regionutvalg 
Innlandet, Sundvolden Hotell, 5. �  6. november 2019 

 
 
Sak 1 Opprop, godkjenning av innkalling og saksliste  
Leder i AU, Jon Lilleslett, ønsket velkommen til møtet og Børge Slettebø foretok opprop. 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Sak 2. Orientering om styrets arbeid. v/Styreleder Trine H Vaag. 
Trine H Vaag orienterte om arbeidet for å styrke Norturas konkurransekraft og hvordan sikre at 
Nortura er med inn i framtida. 

 
Sak 3 Orientering om status i endring av inntransport for region Innlandet og region 
Øst v/regionsjef Karin Røhne 
Karin Røhne orienterte om inntransportprosjektet i Nortura generelt, status i de ulike landsdelene og i 
samarbeid med RU-lederne Braastad og Tala ble det gitt orientering om status og tiltak i region 
Innlandet og Øst  
Innspill og kommentarer fra: Børre Rogstadkjærnet, Jarle Bækkevold, Hans Trøstheim, Per Frøislie, 
Bente Roer, Erling Mysen, Stein R Hålien, Truls Ødegaard, Johannes Stikbakke, Martha Mjølnerød, 
Harald Bøhnsdalen, Elling Ruggli, Stein R Hålien, Stig Nerødegaard, Erling Luseter, Torkel Holje, 
Erling Mysen 

• Mål Vurderes det å legge andre transportørers materiell inn i Notra? 

• Takk til de tillitsvalgte som har bidratt til å løse inntransportfloken 

• Inntrykk av frafall av tilførsler i Ringsaker, hvor stort er dette eventuelt? 

• Takker for innsatsen, informasjonen om utviklingen må ut til medlemmene, rykter om strid og 
spådommer om utenlandske sjåfører verserer på bygda 

• Viktigheten av å ha de tillitsvalgte når vanskelige saker som denne skal gjennomføres 

• God orientering. Takk til Ole R Tala. Er det vanskelig å få på plass vaskekapasitet for 
dyretransport i Østfold. 

• Inntransport har vært en verkebyll, orienteringen i dag er oppklarende og innhold i plansjeserie 
bør sendes ut til eierne for å slå tilbake støyen 

• Trues med å bytte varemottaker på Toten, mye fokus på innsparingsmål om kr 0,30 

• Glad for at det synes å komme på plass avtale i Østfold 

• Det som høres på bygda virker ikke så tilforlatelig som det vi hører i dag. Våre eiere er 
fornøyd med sjåførene og disse har vært ambassadører for selskapet. Rådgivere må følge 
med og fange opp signaler om evt misnøye med nye sjåfører/transportører. Uheldige episoder 
sprer seg raskt, avvik må varsles straks til berørte. 

• Vi må lande dette og komme oss videre. Vi må ikke miste dagens sjåfører og det er 
utfordrende å skaffe nye som er gode nok. Vaskehall i Sarpsborg har vært i bruk for 
dyretransporter før og dette må kunne brukes fortsatt. Hvem skal kjøre livdyra i det nye 
opplegget?  

• Nye sjåfører må gjennomføre en opplæringspakke for å få kjøre 

• Hvor mye kapital har Nortura skutt inn i Notra? Hvordan kan vi forvente at beitekjøring blir 
med Notra som transportør? 

• I Nord-Gudbrandsdal har det vært en del turbulens om inntransporten. Viktig at sjåførene er 
kjent. Det har gått bra nå i høst og håper dette fortsetter 

• Innsparingsmål på kr 0,30 høres ambisiøst ut, spennende å se regnskapstallene for Notra 
etter hvert. 

• Vektlegges miljøutslipp i vurderingene ved innkjøp av nytt inntransportmateriell? 

 
Sak 4 Økonomi-, drifts- og markedsorientering v/styremedlem Bente Roer 
Bente Roer orienterte om økonomi, drift og marked basert på status etter 2. tertial. 
Spørsmål og innlegg fra: Hans Ole S Erikstein, Erlend Røhnebæk, Anita Høidalen, Marta I Mjølnerød, 
Erling Mysen, Elling Ruggli, Per Asbjørn Andvik, Even Erlien, Øystein Mysen 

• Forbedringsprogrammet inneholder nedtrekk i tilleggsytelser for å bedre egenkapital, nedtrekk 
i 2016 lovet betalt og utbetalt i 2017, ikke skjedd senere. Når vi bruker nedtrekk i pris for å 



bedre vår økonomi så gir vi også tilsvarende handlingsrom for konkurrentene. Når planlegger 
styret å gi oss de ca 200 mill som er tilbakeholdt. 

• Utviklingstrekk for råvarekost senere år? Endringer i leveringsbetingelser særlig for 
"langsomme" produksjoner som f.eks storfe, skjer med mye støy og store konsekvenser for 
dem som blir rammet. Styret må se framover, beregne økonomiske konsekvenser, 
produsenter kan tilpasse seg men må få tydelig beskjed tidlig nok. 

• Bekymret for administrative kutt i tiltakspakke, føler at dette rammer livdyr og fagtjeneste slik 
at konkurrent lettere kan ta leveranser. Vi behøver de rådgiverne vi har, særlig med det økte 
fokuset på dyrevelferd. 

• Glad for at vi er på rett veg. Behov for styrking av økonomien også hos bonden. Styrets mål er 
å komme tilbake til 2016-nivå for økonomisk overskudd i bedriften. Opplever eneklte ulogiske 
handlinger; vask av dyrebiler. Ansatte har hatt lønnskutt, det har også eierne hatt. Kan det ses 
på størrelse på demokratiet i Nortura? 

• Situasjonen med overskudd av gris i Rogaland, hvem/hvordan løses dette? Hvordan kan 
Nortura la seg lure for 30 mill (Noridane) 

• Bedre resultat enn i fjor, men ikke bedre enn det må. Eierkapitalen må rulleres og vi må 
utbetale alt av kapital til produsenter som har avviklet. 

• Ros til styret, godt utført oppdrag og tillit til styret og administrasjon. Det digitaliseres mye om 
dagen, husk at det er vanskelig å reversere dette. Dere må ikke kutte mer på det 
relasjonsbyggende leddet ut mot eierne, da glipper tilførslene 

• Opptatt av at Nortura skal levere god drift og lønnsomhet. Grense for hvor mye som kan 
kuttes. Vi bør se på nye muligheter innen både drift og mulige nye salgskanaler. Siste beskjed 
i høst om prisnedgang for å unngå overnotering er vanskelig å forstå for storfeprodusenter 

• Prisene på fjørfekjøtt må følge kostnadsvekst og konsumprisindeks! Vi som er eiere må også 
tenke på pensjonen vi skal ha når vi gir oss. 

Bente Roer og Karin Røhne svarte ut spørsmål og kommentarer 

 
 
Sak 5. Oppsummering høringssak i kretsutvalgene v/Regionutvalgsledere og Børge 
Slettebø 
Børge Slettebø presenterte en kort oppsummering av innkomne høringsuttalelser. På bakgrunn av 
innkomne besvarelser og det som framkommer i ordskiftet i regionutvalgsmøtet vil Arbeidsutvalgene 
oversende saken til konsernstyret, helst med en anbefaling. 
Innspill og kommentarer fra: Ole en 

• , andelseiere og medlemmer i komiteens forslag? 
• også innføres vararepresentanter for fagutvalgsmedlemmene (samme som er vara til AU) 

 
Sak 6.  Orientering fra fagutvalgsarbeid: 

• Saker fra fagutvalg kylling. Fortsatt  

• Fagutvalg gris. 2017 

• Fagutvalg storfe. Tilførsler  

• Fagutvalg kalkunkjøtt: Lagersituasjonen  

• Fagutvalg småfe: Leveringsvilkår  

• Fagutvalg egg. Burinnredning. 
 
Følgende hadde ordet:  

• . 
Følgende hadde ordet:  
Erling Luseter, Anita Høidalen, Erlend Røhnebæk 
Spørsmål:  
� Knytte kjøttfetillegg opp mot lojalitet? 
� HC. Ikke hatt problemer ifm opplasting og transport, kan ha med transportørens dyktighet å 

gjøre? 
� Klassifisering/lengdemåling. Burde være det som henger på kroken som avgjør, ikke hvem 

som er mor og far til slaktet� � . 
� Utfordring å få omsatt kviger til framforing. Må gjennomføres nedskjæringsforsøk 
 
Sak 7. Konsernsjefens time v/Anne Marit Panengstuen. 



Følgende hadde ordet:  
Hans Ole S Erikstein, Erling Luseter, Erling Mysen, Erlend Røhnebæk, Hanne Guåker, Per Asbjørn 
Andvik� � .. 

• Hvordan skape nye bestselgere i et tøft marked, få noe tilbake for innovasjon og nyskaping 

• Inviterer konsernsjef til Otta før beslutning om industristruktur tas 

• Klimamerking, når får vi CO2-merking på kjøtt 

• Analyserer vi markedet, i Akershus ser vi strømmen av handlende som reiser til Sverige uten 
tanke på klima miljø osv. Premissgiverne for debatt er ikke nødvendigvis de som kjøper kjøttet 
vårt�  

• Hjertesukk; dreining senere år til større fokus på store volum, håper Nortura med ny ledelse 
kan bli mer fargerik. Fornøyd med intensjon om tettere dialog med forbrukere. Gleder seg til et 
større mangfold 

•  

•  
 

 
Sak 8. Presentasjon av Eierløftet v/Andreas Våge 
Andreas Våge orienterte om Eierløftet i Nortura, -en ny arbeidsform. Hva blir de første steg i denne 
prosessen (utvikling av App som skal forenkle ordninger for dyrevelferd). 
Innspill og kommentarer: Even Erlien, Tore Opsahl-Haugerud, Per Asbjørn Andvik, Erlend Røhnebæk, 
Martha Irene Mjølnerød, Harald Bøhnsdalen, Karin Røhne, Bjørn W Lognvik, Anita Høidalen, Elling 
Ruggli 

• Hva slags beredskap har vi i organisasjonen for uventa/uønska hendelser 

• Bra å ha en App, men holdning er det viktigste. Gjør noe med holdningen ikke bare lag 
styringssystem. 

• Bønder har gode holdninger, men det er ikke godt nok. Kombiner verktøy med kompetanse og 
krav om kompetanse. 

• Må være konsekvenser for uønska adferd. 

• Ikke fornøyd med presentasjon, presentasjonen føles fortsatt uklar 

• Vil vi få med alle ved å lage/tilby App? 

• App er ikke tilstrekkelig, selv med utsjekking i App kan inspeksjon fra Mattilsyn resultere i 
avvik; "hva er tilstrekkelig strø/lun trekkfri liggeplass" 

• Hjelpemidler som er lett tilgjengelig fungerer i hverdagen, dette virker logisk og fornuftig. 

• Nysgjerrig på hva Appen kan brukes til, kan den på noen måte brukes "motr" bonden 

• Innføring av nytt system for Norturamedlemmene bør erstatte eksisterende, f eks KSL-
revisjon/kontrollen 

Karin Røhne orienterte kort om beredskapen i Nortura og planen er at denne skal automatisk 
overføres mot KSL-systemet 
 

Sak 9. Orientering fra sentral valgkomite v/Ole Næss. 
 

 
Sak 10. Framtidig industristruktur v/konsernstyremedlem Johan Narum. 
Johan Narum orienterte om konsernstyrets arbeid med framtidig industristruktur i Nortura. 
 

 
Sak 11. Åpen post. 
 
 
 
RU-leder Hans Amund Braastad og Ole Reino Tala takket for et godt og aktivt møte og ønsker RU og 
de tillitsvalgte i regionen lykke til videre. 


