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Sak nr  

1 Konstituering – godkjenning av innkalling og sakliste 
Willy Finnbakk ønsket velkommen.  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Ru-leders orientering: Snakket om utfordringer rundt Covid-19 situasjonen og 
ønske om å kunne samles fysisk.  I tillegg til saker som går i selskapet og økonomien 
som har blitt utfordret i å kunne levere varene som bestilles, sett opp mot 
inntjeningen. 
Når det gjelder dannelse av selskap for inntransport, kunne leder informere om at 
dette er nå klart, mandag denne uken ble det undertegnet avtale mellom Nortura og 
Rundevoll Transport, Reiersen Transport og Rennesøy Transport om å danne 
selskapet Agro Transport A.S. – eid 50/50 mellom Nortura og de tre transport-
selskapene, da med 16,7% eierandel for hvert av disse.  Erling Vaula vil være daglig 



leder.  Vaula presenterte seg i møtet.  I tillegg informerte Einar Risnes ytterligere 
om saken. 
Innspill og spørsmål ble tatt i neste sak. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.   
 

2 Åpen post 
Innspill og spørsmål, disse hadde ordet: Lenita Salte, Kristian Foss, Sven Martin 
Haaland, Sjur Lauvdal, Martin Mæland, Tor Halvard Mosdøl: 

 Veldig flott å få denne informasjonen, og at ting blir gjort. 
 Krageboen og innkjøring i østre deler av Agder til Forus og Egersund, hva skjer her? 
 Leier bil med Reiersen for livdyrkjøring – blir det mulig å gjøre i det nye selskapet? (Ja) 
 Hva skjer vedrørende inntransporten for Prima? 
 Blir det sett på transport av kylling? 
 Daglig leder som har vært ansatt i et av transportselskapene, er det greit? 
 Kragenboen – de er ikke en del av det nye transportselskapet, hvorfor?  
 Uansett transportselskap – må ikke ende opp med utenlandske sjåfører på tunet, vi 

trenger norske ansatte når vi vil at folk skal spise norsk. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering 
 

3 Økonomi pr. 2. tertial og drift 
Trine Hasvang Vaag orienterte om resultatet pr. 2. tertial og den generelle driften i 
selskapet, i tillegg til hva som skjer på salget. 
Innspill og spørsmål fra Tor Halvard Mosdøl, Per Inge Egeland, Martin Mæland, Sven 
Martin Haaland til saken: 

 Merkevare-andel i forhold til EMV – tidspunkt for at nedadgående kurve knekker, hva gjør 
styret her? 

 Det er vel ønsket utvikling at vi må importere ribbe nå? 
 Norfersk AS. – hva er strategien for å få løfte prisen på kjøttet som går inn i produksjonen 

her? 
 Merkevare/EMV – her er det en skremmende utvikling, kan internasjonale avtaler gjøre 

det negativt å kunne levere nok norsk vare med det fokuset som er nå på norsk? Og har 
en styret en strategi på å hindre import når det går dårlig ute i Europa som kan lage 
import-press? 

 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

4 Marked, Helhetlig Industristruktur og Langtidsprognose 
Hans Thorn Wittussen orienterte om Totalmarkedet og prognose ett år fremover, 
om status Helhetlig Industristruktur og om langtidsprognose til 2025. 

 Er det tatt inn i beregningene for gris at det forsvinner ca. 1000 purker hvert år? 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

5 Ny strategiplan. 
Tone Steinsland informerte og la frem saken.  Bærekraftig, offensiv og attraktiv er 
basis for ny strategi. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 



6 Åpen post og flere spørsmål. 
Disse hadde ordet: 
Kari Melhus, Tor Halvard Mosdøl, Sven Martin Haaland, Magnus Grødem, Per Inge 
Egeland, Martin Mæland, Magne Eggebø, Lenita Salte, Ola Sunde, Willy Finnbakk: 

 Hva skjer med utenlandske arbeidere? Er de i karantene? 
 Vedr. nedlegging av anlegg – bør vi sikre at vi har en "Exit-strategi" på både 

anlegg og mot tillitsvalgte/ambassadører i berørte områder? 
 Fokus på klima i strategiplanen, mange selskap skaper et inntrykk av 

klimasatsing, men hva er reelt i dette?  
 Kua er et problem blir det sagt, vil fokus på andre tiltak på klima i selskapet 

overgå negativt fokus på kjøtt? 
 Hvorfor er det planlagt to biogass-anlegg på Jæren, med FKRA i et prosjekt og 

Tine og Nortura i det andre? Dette bør samvirke klare i lag. 
 Transport er rimelig nå, men med norske sjåfører vil dette kanskje bli dyrere; hva 

da sett opp mot struktur-rasjonalisering av anlegg med mer kjøring? 
 Når det gjelder klimasaken, må Nortura ha tett fokus på landbruk opp mot 

myndighetene – vi må beholde antall dyr som i dag. 
 Ser at vi har en strategi opp mot merkevarer/EMV – men vi må også løfte prisen 

på industrisalget slik at en får dekning for kostnadene og få opp inntjeningen for 
mer enn merkevarer. 

 Har Nortura en strategi for videre økonomisk styring etter 2025? Hvor skal vi 
spare inn om økonomisk situasjon er lik om 10 år? 

 Info om biogass-anlegg i Hå fra politisk ståsted. 
 Kryss-subsidiering – kan vi få til et fokus på at dette er dårlig handelsskikk? 
 Industrisalget og engrospriser – bør ikke dette endres med tanke på situasjonen 

rundt Covid-19 og merkostnader? Kan dette være en mulighet og ikke bare en 
utfordring? 

 Info om forskjell rundt de to biogass-planene – Tine og Nortura vil bruke gassen 
som kjørbar – FKRA vil sammen med Lyse ta dette inn på nettet ut. 

 Vi må løfte marginene på alt vi selger på alle områder. 
 Bør vi vente med alternative salgskanaler til 2023 i den situasjonen vi har nå?  

Bør starte med en gang! 
 Bekymret over forventa nedgang i småfe-antall i nord og nordvest. Dette må ikke 

skje om vi skal ha politisk goodwill – også opp mot forbrukere. 
 Import av kjøtt og skjæring av dette – kan virkelig ikke Nortura ta inntektene av 

dette når det likevel må inn på grunn av importavtaler og mangel? 
 
Vedtak: Saken tatt til orientering og tas videre til Arbeidsutvalget 
 

7 Hva skjer i Medlem/Tilførsel – Tilførselskampanjen 
 
Siri Kvam Haugland orienterte om dette.  Skryt til tillitsvalgte for å komme med gode 
tips, men skulle gjerne hatt flere å sende ut raskere for å gjøre noe med dette. 
Merk med HASTER når det er tips som bør håndteres og gjøres noe med raskt!.  Tar 
gjerne imot innspill og tips hele tiden, og spesielt nå når det går mot tid med mange 
eiendomsoverdragelser. 
Har fått en ny stor produsent – konkurrerte med alle de andre i området.  
Skal lage en film fra garder i området, dette har blitt utsatt på grunn av situasjonen med 
smitte. 



 
Vedr. Covid-19 – kom med gode ideer som kan løfte bonden ute – og som ikke har en 
smitterisiko.  Trenger info om hva som kan gjøres hvor! 
 
Vedtak: Saken tas til orientering og alle oppfordres til å komme med innspill og 
ideer. 

8 Regionale saker 
Livdyrportalen: Siri orienterte om saka – Kurt Herredsvela informerte om korleis det ser 
ut å bli, han har vært testperson i piloten.   
Innspill: 

 Har Medlem nok ressurser til å følge opp Tilførselskampanjen når så mange er 
involverte i anna? 

 Har en lagt opp til web-side der en kan finne ut hvilke dyr som ligger ute for salg? 
 Salget av livdyr – er portalen bare for internt bruk? Labert med ressurser. 
 Trenger å ha nok ressurser for å ha en tilførselskampanje! 

 
Inntransport: Siri orienterte videre om saken, og at en nå er i gang med å få til digitale 
kjøresedler også for slakt. 

 20 kviger til salgs, Nortura kunne ikke selge disse, men Fatland gjorde det på ei 
uke.  Hva med å slakte disse i stedet og så beholde produsenten i Nortura? 

 
Kretsmøta og andre møter: 
Ingvill orienterte om at kretsmøtene er planlagt, liste er sendt ut og at kretsleder må 
bestille hus, men legge inn at smitte-situasjonen vil avgjøre om møte kan avholdes. 
Arbeidsunderlag til lokale valgkomiteer er utsendt for valgene i 2021. 
Alle fysiske møter nå fremover er kansellerte. 
 
Arbeidet i Regional Valgkomite 
Gunn Svihus – leder i Regional valgkomite, informerte om arbeidet og ba om innspill på 
gode kandidater, det er også lov å foreslå seg selv. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

9 Orientering fra sentral valgkomite 
Sigurd Høyland, medlem i sentral valgkomite orienterte om hvem som er på valg i 2021 
og ba om innspill til kandidater. 
 
Willy Finnbakk ba om innspill vedr. arbeidet i Vedtektskomiteen: 

 Vedr arbeidet i vedtektskomiteen, hva med antallet styremedlemmer? Har en nok 
tid til saker i et så stort styre?  Men bakdelen er at det blir lite representasjon ute 
med et mindre styre. 

 Rundt prosesser med nedlegging av industri – her trenger en representasjon fra 
områdene dette gjelder 

 Viktig å ha god og variert representasjon i styret 
 Krevende med kjappe beslutninger i et stort styre? Men uansett feil tid å endre på 

dette nå, selv om vi trenger et effektivt styre. 
 Kostnaden skal ned – men har vi gode nok folk ute i Regionene? Må ha det styret 

som er best egnet for arbeidet som skal gjøres. 
 



Vedtak: Saken tas til orientering 

10 Eventuelt 
 Skinn bidrar godt – hvor selges det og hvor går inntekten?  

(Svar: Det blir eksportert og inntekt blir lagt på kjøttprisen, men har ikke 
noe med fremforhandlet/vedtatt volumpris å gjøre, blir lagt til utenom dette. 

 
Siv Meling orienterte om utfordringer rundt og tegn på ringorm på storfe. 
 
Tilbakemelding fra møtet:  Positivt og godt møte! 
 

 
 
 


