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Generell informasjon
• 16 møter i 20 kretser fra 17.02. til 27.02. 2020
• Av 2228 registrerte medlemmer mot 2340 i 2019 møtte 594 mot 645 

året før.
• Det er 26,7% av antall medlemmer (27,6% i 2019)
• Av disse møtte 13,5 % kvinner mot 16,6% 2019 – 80 mot 107 i fjor.
• På møtene møtte Olav Håkon Ulfsnes fra konsernstyret i uke 8. 

Ingen møtte i uke 9.
• Ellers var det leder og nestleder fra AU som møtte
• Konsernsjef Anne Marit Panengstuen møtte på det store Jær-møtet 

og Visekonsernsjef Hans Thorn-Wittussen møtte på 2 møter i Agder. 
I tillegg var det regional administrasjon som dekket møtene. 
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Saker som gikk igjen under årsmelding og regnskap

Etterlyser strategiplan som også eierne kan bidra til med innspill

Styret må gjøre det som er nødvendig for å sikre god drift og økonomi i selskapet

Utfordringer med kjedemakt, uroa over prisnedgang på kjøtt og dermed pris til bonde

Pensjonerte bønder bør få utbetalt medlemskapital-avsetning

Trenger avkastning av kapital, også renter for å føle at en er på vinnerlaget

EDBITDA og fond – trenger info om dette

Uro over kjedemakt og manglende merkevarer i butikk

Trenger ledere som står frem i Norges største kjøttforedler!
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Drift og marked

• Gjør alle nødvendige endringer. Ingen tid å miste!

• Nortura må drive slik at bonden får bedre betalt

• En del fokus på salg og vareflyt i butikker, i tillegg til leveringsevne

• Markedsandelene er for lave, men om Nortura tjener penger og kan betale bedre for 
slaktet, vil dette ordne seg.

• Dobbel mottaksplikt på kjøtt må ikke godtas

• Ikke mer på tilleggsytelser, men legg påslag på effektivitet. 

• Må få ut positivitet om Gilde som er garantert norsk, i EMV er det ofte importkjøtt

• Spørsmål om Nortura Hå sin fremtid

• Lavere kostnader = større konkurransekraft

• Når prosjekter ikke fungerer, må disse avvikles

• Imponert over at Nortura har holdt oppe prisen ut til tross for at kjøttprisen har gått ned.
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Drift og marked

• Ønske om register på smittsomme dyresykdommer

• Hva koster medlemsorganisasjonen?

• Skal en effektivisere inntransporten må en også se på puljetillegga

• Kjøring til fjells – her må være nok kapasitet

• Ny medlemsbutikk må være åpen for alle 

• Positivt at inntransport effektiviseres

• For høye lønninger i selskapet, ingen konsekvenser for de som tar dårlige 
beslutninger. For dårlig med produktutvikling.

• For dårlig kommunikasjon til eierne

• Hvordan møter Nortura utfordringen med kortreist og lokal mat?
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Andre innspill og Åpen post

• Kan henteuke og hentedag for storfe til slakt komme tidligere?
• Innspill fra Bondelaget om kr. 2 opp i målpris på gris må tas til følge
• Bonden må bli bedre på utlastingsforhold generelt – kan det legges ut standard mål for 

utlastningsramper?
• Bør ha ett anlegg i Sør-Norge for skjæring av storfe!
• Kyllingfondet – hva vil en med dette? Bør avvikles!
• Bjerkreim ønsker Styreleder til kretsmøte 2021
• Henting av slakt til faste ukedager i Sirdal
• Vær mer aktiv mot de som leverer til Fatland!
• Er det nødvendig å levere dyr (smågris) fra det ene fylket til det andre?
• Nortura må bli flinkere til å håndtere situasjoner som f eks Otta.
• Feil farskriterier for kjøttfe, og dermed feil pris for en del dyr.
• Viktig å varsle om smittsomme husdyr-sykdommer 
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Åpen post

• Viktig å merke med slaktedato på returkjøtt

• Må ha åpningstid etter vanlig arbeidsdag på medlemsbutikk i 
Kristiansand – langdag på torsdag er ønskelig. Og være åpen for 
alle som ønsker å handle der!

• Lam i klasse P- bør det ikke betales for.

• Trenger like priser ut for Nortura og Prima for samme vare

• Ikke bra av eiere å oppføre seg slik som det har vært rundt Otta –
mangel på folkeskikk.

7



Andre innspill og Åpen post

SKRYT TIL SJÅFØRENE!

SKRYT TIL INNMELDINGEN! 

SKRYT TIL LIVDYR!               
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