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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 089 Forsand, Strand og Hjelmeland – fellesmøte med 96 – 

Stavanger, Randaberg, Kvitsøy 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Kjell S. Rakkenes 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 48 
 

Kvinner: 
8  

Menn: 40 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Magnus Grødem valgt til ordstyrer. Innkalling og sakliste godkjent. 
 
Magnus Grødem skrytte av styret og ledelsen for den jobben som er gjort så langt med 
å bedre resultatet og tenke å finne nye måter for inntjening/salg. 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål om fremtidig lønnsomhet i Nord-Gudbrandsdalen om det kommer nytt slakteri 
der. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Hvilke effekter har laget årets resultat?  Hva med at Gilde/merkevaren går tilbake, hva 
er strategien her?   

 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Spørsmål om nye lover kan gjøre noe med prising og måten kjedene 
opererer. 

 Må lage kvalitativ forskjell mellim Gilde og EMV. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Ny krets og nytt navn: 
Forslag til vedtak: Krets 95 og 96 slås sammen til en krets 96-Stavanger, 
Randaberg, Kvitsøy – som er det nye navnet på kretsen. Gjeldende fra 
22.02.2021 
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 Spørsmål om forskjell i industristruktur mellom Nortua og konkurrenter 
 Hva med sårbarhet i kriser ved effektivisering? 
 Savner god kommunikasjon på rett bærekraft-fokus, også med tanke på 

transport og import. 
 Viktig å påvirke politikerne når det gjelder klima/bærekraft og landbruket 

må stå sammen. 
 Skuffet over at Nortura er for moderat i sine krav til 

Jordbruksforhandlingene, dette må heves  
 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Alle valg etter innstilling i begge kretsene 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 090 Gjesdal – fellesmøte med 97-98-100 
Dato/tid:  23.februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Torgeir Lima 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 91 
 

Kvinner: 
20 

Menn: 71 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 
Innkomne saker: Vil matkjedane få større makt etter at Gudbrandsdal Slakteri vert 
etablert, om det vert lettare å presse prisane iogmed at dei får fleire aktører å forhandle 
med? 
 
1. Gudbrandsdal Slakteri, kva har me spart og kva har me mista etter nedlegging på 
Otta? 
2. Nortura anlegg i Egersund og Forus 
3. Er koronapandemien hovudårsak til det gode resultatet? 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

  
4 Åpen post/lokale saker 

 Markedsandeler – gjennomgang muntlig – nedgang på storfe  
Ønske om storferinger  
Forventing om høyere priser på svin og småfe, minst 3 kr inn mot forhandlingen.  
Griseløftet – Vi må slutte med dette tullet.  
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5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 091 Klepp – fellesmøte med 92-93-94 
Dato/tid:  24.februar kl. 18.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen, Karin M. Røhne 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt:  71 Kvinner: 

11 
Menn: 60 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Jone Lende valgt til møteleder – innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Viktig at alle forstår hva som er Nortura sitt samfunnsansvar 
 Bonden må komme først, må ikke betale for andre sine ønsker 
 Viktig å skape den rette kulturen 
 Skrøyt til ansatte for den jobben som er gjort dette året. Og stolt av at samfunnet 

endelig ser at bonden og næringa er samfunnskritisk. 
 Hvorfor var det tidligere krav om 40%EK, når man nå går for 35% som bra nok. 
 Hvorfor legge overskuddet på individuell medlemskapitalkonto og ikke på felles 

egenkapitalkonto?  Og hvor binde "etterbetalinga" i 7 år? 
 
Diskusjon i møtet på egenkapital-ordningen. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Hva med nedlegging av pølseproduksjonen på Forus og også skjæring av gris – hva vil skje om 
vi gjør dette? Vil bonden levere til konkurrent da man mener at slaktet likevel havner der?   
Feil at all produksjon og skjæring skal bort fra Rogaland som er det mest dyretette området. 
Hva med beredskapen med bare ett anlegg for den enkelte produksjon? 
Hva med pengene som er brukt i Kvia? 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Tilførselskampanjen – denne må foregå kontinuerlig. Har vi nok og gode nok folk på 
bygda? Viktig å også pleie de vi har. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Kan vi vente at leveringsbetingelsene i Nortura og Prima blir like? 
 Sentralt Medlemssenter – dette er ikke godt nok.  
 Bør være med videre økonomisk i Forum Ku og Forum Gris slik som 

konkurrenten 
 Blir det arrangert webb-seminar og lignende i tiden som kommer? 

 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 092 Time – fellesmøte med 91-93-94 
Dato/tid:  24. februar kl. 18.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen, Karin Røhne 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 71 Kvinner: 

10  
Menn: 61 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Jone Lende valgt til møteleder – innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Viktig at alle forstår hva som er Nortura sitt samfunnsansvar 
 Bonden må komme først, må ikke betale for andre sine ønsker 
 Viktig å skape den rette kulturen 
 Skrøyt til ansatte for den jobben som er gjort dette året. Og stolt av at samfunnet 

endelig ser at bonden og næringa er samfunnskritisk. 
 Hvorfor var det tidligere krav om 40%EK, når man nå går for 35% som bra nok. 
 Hvorfor legge overskuddet på individuell medlemskapitalkonto og ikke på felles 

egenkapitalkonto?  Og hvor binde "etterbetalinga" i 7 år? 
 
Diskusjon i møtet på egenkapital-ordningen. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Hva med nedlegging av pølseproduksjonen på Forus og også skjæring av gris – hva vil skje om 
vi gjør dette? Vil bonden levere til konkurrent da man mener at slaktet likevel havner der?   
Feil at all produksjon og skjæring skal bort fra Rogaland som er det mest dyretette området. 
Hva med beredskapen med bare ett anlegg for den enkelte produksjon? 
Hva med pengene som er brukt i Kvia? 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Tilførselskampanjen – denne må foregå kontinuerlig. Har vi nok og gode nok folk på 
bygda? Viktig å også pleie de vi har. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Kan vi vente at leveringsbetingelsene i Nortura og Prima blir like? 
 Sentralt Medlemssenter – dette er ikke godt nok.  
 Bør være med videre økonomisk i Forum Ku og Forum Gris slik som 

konkurrenten 
 Blir det arrangert webb-seminar og lignende i tiden som kommer? 

 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 093 Hå – fellesmøte med 91 -92- 94 
Dato/tid:  24. februar kl. 18.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen, Karin Røhne 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 71 Kvinner:

10  
Menn: 61 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Jone Lende valgt til møteleder – innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Viktig at alle forstår hva som er Nortura sitt samfunnsansvar 
 Bonden må komme først, må ikke betale for andre sine ønsker 
 Viktig å skape den rette kulturen 
 Skrøyt til ansatte for den jobben som er gjort dette året. Og stolt av at samfunnet 

endelig ser at bonden og næringa er samfunnskritisk. 
 Hvorfor var det tidligere krav om 40%EK, når man nå går for 35% som bra nok. 
 Hvorfor legge overskuddet på individuell medlemskapitalkonto og ikke på felles 

egenkapitalkonto?  Og hvor binde "etterbetalinga" i 7 år? 
 
Diskusjon i møtet på egenkapital-ordningen. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Hva med nedlegging av pølseproduksjonen på Forus og også skjæring av gris – hva vil skje om 
vi gjør dette? Vil bonden levere til konkurrent da man mener at slaktet likevel havner der?   
Feil at all produksjon og skjæring skal bort fra Rogaland som er det mest dyretette området. 
Hva med beredskapen med bare ett anlegg for den enkelte produksjon? 
Hva med pengene som er brukt i Kvia? 
 

  

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Tilførselskampanjen – denne må foregå kontinuerlig. Har vi nok og gode nok folk på 
bygda? Viktig å også pleie de vi har. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Kan vi vente at leveringsbetingelsene i Nortura og Prima blir like? 
 Sentralt Medlemssenter – dette er ikke godt nok.  
 Bør være med videre økonomisk i Forum Ku og Forum Gris slik som 

konkurrenten 
 Blir det arrangert webb-seminar og lignende i tiden som kommer? 

 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 094 Sandnes og Sola – fellesmøte med 91-92-93 
Dato/tid:  24. februar kl. 18.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen, Karin Røhne 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Jone Lende 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 71 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 61 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Jone Lende valgt til møteleder – innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Viktig at alle forstår hva som er Nortura sitt samfunnsansvar 
 Bonden må komme først, må ikke betale for andre sine ønsker 
 Viktig å skape den rette kulturen 
 Skrøyt til ansatte for den jobben som er gjort dette året. Og stolt av at samfunnet 

endelig ser at bonden og næringa er samfunnskritisk. 
 Hvorfor var det tidligere krav om 40%EK, når man nå går for 35% som bra nok. 
 Hvorfor legge overskuddet på individuell medlemskapitalkonto og ikke på felles 

egenkapitalkonto?  Og hvor binde "etterbetalinga" i 7 år? 
 
Diskusjon i møtet på egenkapital-ordningen. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Hva med nedlegging av pølseproduksjonen på Forus og også skjæring av gris – hva vil skje om 
vi gjør dette? Vil bonden levere til konkurrent da man mener at slaktet likevel havner der?   
Feil at all produksjon og skjæring skal bort fra Rogaland som er det mest dyretette området. 
Hva med beredskapen med bare ett anlegg for den enkelte produksjon? 
Hva med pengene som er brukt i Kvia? 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Tilførselskampanjen – denne må foregå kontinuerlig. Har vi nok og gode nok folk på 
bygda? Viktig å også pleie de vi har. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 Kan vi vente at leveringsbetingelsene i Nortura og Prima blir like? 
 Sentralt Medlemssenter – dette er ikke godt nok.  
 Bør være med videre økonomisk i Forum Ku og Forum Gris slik som 

konkurrenten 
 Blir det arrangert webb-seminar og lignende i tiden som kommer? 

 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 096 – Stavanger, Randaberg, Kvitsøy – fellesmøte med 89-

Hjelmeland, Strand, Forsand 
Dato/tid:  22. februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaaå 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Kjell S. Rakkenes 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 48 
 

Kvinner: 
8  

Menn: 40 Referent:Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post – Nytt navn på kretsen etter sammenslåing med Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, 
Rennesøy. 

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Magnus Grødem valgt til ordstyrer. Innkalling og sakliste godkjent. 
 
Magnus Grødem skrytte av styret og ledelsen for den jobben som er gjort så langt med 
å bedre resultatet og tenke å finne nye måter for inntjening/salg. 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Spørsmål om fremtidig lønnsomhet i Nord-Gudbrandsdalen om det kommer nytt slakteri 
der. 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Hvilke effekter har laget årets resultat?  Hva med at Gilde/merkevaren går tilbake, hva 
er strategien her?   

 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Spørsmål om nye lover kan gjøre noe med prising og måten kjedene 
opererer. 

 Må lage kvalitativ forskjell mellim Gilde og EMV. 
4 Åpen post/lokale saker 

 
Ny krets og nytt navn: 
Forslag til vedtak: Krets 95 og 96 slås sammen til en krets 96-Stavanger, 
Randaberg, Kvitsøy – som er det nye navnet på kretsen. Gjeldende fra 
22.02.2021 
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 Spørsmål om forskjell i industristruktur mellom Nortura og konkurrenter 
 Hva med sårbarhet i kriser ved effektivisering? 
 Savner god kommunikasjon på rett bærekraft-fokus, også med tanke på 

transport og import. 
 Viktig å påvirke politikerne når det gjelder klima/bærekraft og landbruket 

må stå sammen. 
 Skuffet over at Nortura er for moderat i sine krav til 

Jordbruksforhandlingene, dette må heves  
 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Alle valg etter innstilling i begge kretsene 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 097 Bjerkreim – fellesmøte med 90-98-100 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Torgeir Lima 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 91 
 

Kvinner: 
20 

Menn: 71 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 
Innkomne saker: Vil matkjedane få større makt etter at Gudbrandsdal Slakteri vert 
etablert, om det vert lettare å presse prisane iogmed at dei får fleire aktører å forhandle 
med? 
 
1. Gudbrandsdal Slakteri, kva har me spart og kva har me mista etter nedlegging på 
Otta? 
2. Nortura anlegg i Egersund og Forus 
3. Er koronapandemien hovudårsak til det gode resultatet? 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

  
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Markedsandeler – gjennomgang muntlig – nedgang på storfe  
Ønske om storferinger  
Forventing om høyere priser på svin og småfe, minst 3 kr inn mot forhandlingen.  
Griseløftet – Vi må slutte med dette tullet.  
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5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 098 Eigersund, Lund og Sokndal- fellesmøte med 90-98-100 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Torgeir Lima 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 91 
 

Kvinner:
20 

Menn: 71 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 
Innkomne saker: Vil matkjedane få større makt etter at Gudbrandsdal Slakteri vert 
etablert, om det vert lettare å presse prisane iogmed at dei får fleire aktører å forhandle 
med? 
 
1. Gudbrandsdal Slakteri, kva har me spart og kva har me mista etter nedlegging på 
Otta? 
2. Nortura anlegg i Egersund og Forus 
3. Er koronapandemien hovudårsak til det gode resultatet? 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

  
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Markedsandeler – gjennomgang muntlig – nedgang på storfe  
Ønske om storferinger  
Forventing om høyere priser på svin og småfe, minst 3 kr inn mot forhandlingen.  
Griseløftet – Vi må slutte med dette tullet.  
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5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 100 Sirdal – fellesmøte med 90-97-98 
Dato/tid:  23. februar kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Anne Marit Panengstuen 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Torgeir Lima 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 91 
 

Kvinner: 
20 

Menn: 71 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 
Innkomne saker: Vil matkjedane få større makt etter at Gudbrandsdal Slakteri vert 
etablert, om det vert lettare å presse prisane iogmed at dei får fleire aktører å forhandle 
med? 
 
1. Gudbrandsdal Slakteri, kva har me spart og kva har me mista etter nedlegging på 
Otta? 
2. Nortura anlegg i Egersund og Forus 
3. Er koronapandemien hovudårsak til det gode resultatet? 

 
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

  
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Markedsandeler – gjennomgang muntlig – nedgang på storfe  
Ønske om storferinger  
Forventing om høyere priser på svin og småfe, minst 3 kr inn mot forhandlingen.  
Griseløftet – Vi må slutte med dette tullet.  

 



 Side 2 av 2 

 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 101 Kvinesdal og Flekkefjord – fellesmøte med 102 – 103 – 

104 – 105 - 106 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner:
10  

Menn: 45 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
 

4 Åpen post/lokale saker 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 102 Farsund og Lyngdal – fellesmøte med 101 – 103 – 104 -

105 - 106 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 45 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
 

4 Åpen post/lokale saker 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 103 Mandal og Marnardal – fellesmøte med 101 – 102 – 104 

-105 - 106 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner: 
10 

Menn: 45 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
  

4 Åpen post/lokale saker 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 104 Audnedalen – fellesmøte med 101 – 102 – 103 – 105 - 

106 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner:
10  

Menn:45 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
  

4 Åpen post/lokale saker 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 105 Kristiansand og Vennesla – fellesmøte med 101 – 102 – 

103 – 104 - 106 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner:
10  

Menn: 45 Referent: Siri Kvam Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post – Nytt kretsnavn etter kommunesammenslåing 

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
  

4 Åpen post/lokale saker 
 
Sak om endring av navn krets 105 til Kristiansand, Vennesla 
 
Forslag til vedtak: Kretsmøtet endrer navn på krets 105 til Kristiansand og Vennesla. 
Endringen gjelder fra 3.03.2021. 
Vedtatt. 
 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
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5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
 



 Side 1 av 1 

PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 106 Åseral og Hægebostad – fellesmøte med 101 – 102 – 

103 – 104 - 105 
Dato/tid:  3. mars kl. 20.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styremedlem Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Einar Risnes 
Øvrige fra administrasjonen:  Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Sjur Lauvdal 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 55 
 

Kvinner:
10  

Menn: 45 Referent: Siri K Haugland 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 En engasjert gjeng som fikk svar på det meste.  
 
 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 
Grill ribbe av nakke – villeder forbrukeren. Navnet bør skiftes.   
Større Norsk flagg på Gilde Pakkene.  
Samfunnsansvar å få ned matsvinet. Er Nortura bedre i dag enn i 2017?  
 
 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Nortura må bedre prisen på kviger.   
  

4 Åpen post/lokale saker 
Innkomne saker er svart ut. Ser fram til Medlemsbutikken i Kristiansand blir åpnet.  
MKI – ble en diskusjon. Jon Leif Eikås informerte at saken ble tatt opp i Fagutvalget. 
Dette går vi ikke med på. Klar melding spesielt på gris. Her må noe gjøres.  
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 107 Setesdal – fellesmøte med 108 - 109 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karolina G. Henriksen 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen, Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Tor Hallvard Mosdøl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner: 
8 

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Tor Hallvard Mosdøl valgt til møteleder – Innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Er 73 mill ny avsetning til medlemskapital? 
 Hva med utbetaling av medlemskapitalen til de som er gått ut av næringen? 
 Hva med renter på pengene som står inne? 
 Er det rett å fortsette med individualisert medlemskapital? Bør ha felles egenkapital. 
 Og vil en se endring av innflytelse mot at de som har store beløp innestående? 
 Vil heller ha etterbetaling i gode år. 
 Hva er etterbetalingsfondet og når betales dette ut til produsentene? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Skryt til Helhetlig Industriplan og åpenheten rundt dette 
 Skryt til Nortura for jobben som er gjort på småfe – men hva med at en kunne fordele 

slakting av lam mer utover enn bare fokus på høst-slakting?  Trenger ikke bare 
Fårikålens dag, men Fårikålens måned! 

 Trenger å få lov til å ha både Gilde og Prior på klær og caps for bonden, ikke bare 
Nortura. Ha på oss i butikken! 

 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Vanskelig for oss med gris i Agder med mye delt rådgiving – hvor skal vi 
høre til? Dette må ryddes opp i! 

 Vi må få et fokus på kviger og kvigekalver for å kunne produsere med 
storfekjøtt. Kanskje endre betingelsene her? 

 Det er veldig dårlig økonomi i ammekuproduksjonen, mange sliter tungt 
og vurderer hvordan en kan drive gården videre når en mangler betaling 
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for arbeidet en legger med hver dag. Og en må se på hva en legger inn i 
driftsplanene som Nortura regner ut, disse viser seg å være urealistiske 
og bakgrunnstall endrer seg hele tiden.  Det er umulig å øke volumet av 
produksjonen når en arbeider hele dagene, og en må derfor få en 
bærekraftig modell for storfekjøtt-produksjonen. En må ta inn 
arbeidskapasitet når en regner på planer og økonomi. Rådgivere må bli 
bedre på dette. 
 

Orientering om Medlemsbutikken i Kristiansand som nå endelig er under 
bygging, over et år forsinket. 

Det ble også svart på spørsmål vedrørende Matkjedeinformasjon som er 
nytt pålegg/krav fra Mattilsynet fra årsskiftet 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Press fra dagligvare-kjedene og nye kanaler for salg, bør vi se på 

muligheter som f. eks. FK-butikkene? 
 Livdyrkjøp – mye rot og dyr som ikke holder det som er lovet – hva slags 

kontroll har Nortura med kvaliteten på dyr som selges?  Dette er kostbart 
for bonden og må endres, håper dette kan bli bedre med ferdig 
livdyrportal.  Ser også at dekningsbidragene ikke stemmer med det som 
blir regnet ut. 

 Ros til livdyr og nødslakt i Nortura, men også ros til innlegget til Karolina 
og jobben som blir gjort på salg og marketing. Slakting og transport er 
også veldig godt ivaretatt. 

 Veldig flott med SMS om behov for slakt for å unngå import. 
 Trenger å komme inn på skolene og snakke om bærekraft fra vårt 

ståsted. 
 Innlegg om at den yngre garde er opptatt at at en kun kjøper Gilde når en 

skal ha grillpølser. 
 Takk fra møtet til Ingvill som går av som organisasjonsleder etter påske 
 

 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 108 Grimstad, Lillesand og Birkenes – fellesmøte med 107 - 

109 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karolina G. Henriksen 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen, Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Tor Hallvard Mosdøl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner:
8  

Menn: 26 Referent:  Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Tor Hallvard Mosdøl valgt til møteleder – Innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Er 73 mill ny avsetning til medlemskapital? 
 Hva med utbetaling av medlemskapitalen til de som er gått ut av næringen? 
 Hva med renter på pengene som står inne? 
 Er det rett å fortsette med individualisert medlemskapital? Bør ha felles egenkapital. 
 Og vil en se endring av innflytelse mot at de som har store beløp innestående? 
 Vil heller ha etterbetaling i gode år. 
 Hva er etterbetalingsfondet og når betales dette ut til produsentene? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Skryt til Helhetlig Industriplan og åpenheten rundt dette 
 Skryt til Nortura for jobben som er gjort på småfe – men hva med at en kunne fordele 

slakting av lam mer utover enn bare fokus på høst-slakting?  Trenger ikke bare 
Fårikålens dag, men Fårikålens måned! 

 Trenger å få lov til å ha både Gilde og Prior på klær og caps for bonden, ikke bare 
Nortura. Ha på oss i butikken! 

 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Vanskelig for oss med gris i Agder med mye delt rådgiving – hvor skal vi 
høre til? Dette må ryddes opp i! 

 Vi må få et fokus på kviger og kvigekalver for å kunne produsere med 
storfekjøtt. Kanskje endre betingelsene her? 
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 Det er veldig dårlig økonomi i ammekuproduksjonen, mange sliter tungt 
og vurderer hvordan en kan drive gården videre når en mangler betaling 
for arbeidet en legger med hver dag. Og en må se på hva en legger inn i 
driftsplanene som Nortura regner ut, disse viser seg å være urealistiske 
og bakgrunnstall endrer seg hele tiden.  Det er umulig å øke volumet av 
produksjonen når en arbeider hele dagene, og en må derfor få en 
bærekraftig modell for storfekjøtt-produksjonen. En må ta inn 
arbeidskapasitet når en regner på planer og økonomi. Rådgivere må bli 
bedre på dette. 
 

Orientering om Medlemsbutikken i Kristiansand som nå endelig er under 
bygging, over et år forsinket. 
  Det ble også svart på spørsmål vedrørende Matkjedeinformasjon som er      
nytt pålegg/krav fra Mattilsynet fra årsskiftet 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Press fra dagligvare-kjedene og nye kanaler for salg, bør vi se på 

muligheter som f. eks. FK-butikkene? 
 Livdyrkjøp – mye rot og dyr som ikke holder det som er lovet – hva slags 

kontroll har Nortura med kvaliteten på dyr som selges?  Dette er kostbart 
for bonden og må endres, håper dette kan bli bedre med ferdig 
livdyrportal.  Ser også at dekningsbidragene ikke stemmer med det som 
blir regnet ut. 

 Ros til livdyr og nødslakt i Nortura, men også ros til innlegget til Karolina 
og jobben som blir gjort på salg og marketing. Slakting og transport er 
også veldig godt ivaretatt. 

 Veldig flott med SMS om behov for slakt for å unngå import. 
 Trenger å komme inn på skolene og snakke om bærekraft fra vårt 

ståsted. 
 Innlegg om at den yngre garde er opptatt at at en kun kjøper Gilde når en 

skal ha grillpølser. 
 Takk fra møtet til Ingvill som går av som organisasjonsleder etter påske 
 

 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
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PROTOKOLL  KRETSMØTE–NORTURA– 2021 
Krets 109 Aust i Agder – fellesmøte med 107 - 108 
Dato/tid:  2. mars kl. 19.00 Sted: Teams 
Til stede fra: 
Konsernstyret/RU – leder:   Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Administrativ ledelse:  Karolina G. Henriksen 
Øvrige fra administrasjonen:  Ingvill Jørgensen, Siri Kvam Haugland 
Ordstyrer: Tor Hallvard Mosdøl 
Frammøtte medlemmer 
Totalt: 34 
 

Kvinner:
8  

Menn: 26 Referent: Ingvill Jørgensen 

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
3. Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet samtidig som 
selskapet rigger seg for framtida.                     
4. Åpen post  

5. Presentasjon av resultatene av valgene (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 
  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 Tor Hallvard Mosdøl valgt til møteleder – Innkalling og sakliste godkjent 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA 
Kommentarer og synspunkter: 

 Er 73 mill ny avsetning til medlemskapital? 
 Hva med utbetaling av medlemskapitalen til de som er gått ut av næringen? 
 Hva med renter på pengene som står inne? 
 Er det rett å fortsette med individualisert medlemskapital? Bør ha felles egenkapital. 
 Og vil en se endring av innflytelse mot at de som har store beløp innestående? 
 Vil heller ha etterbetaling i gode år. 
 Hva er etterbetalingsfondet og når betales dette ut til produsentene? 

 
Drifts og markedsorientering 
Kommentarer og synspunkter: 

 Skryt til Helhetlig Industriplan og åpenheten rundt dette 
 Skryt til Nortura for jobben som er gjort på småfe – men hva med at en kunne fordele 

slakting av lam mer utover enn bare fokus på høst-slakting?  Trenger ikke bare 
Fårikålens dag, men Fårikålens måned! 

 Trenger å få lov til å ha både Gilde og Prior på klær og caps for bonden, ikke bare 
Nortura. Ha på oss i butikken! 

 

3 Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet 
samtidig som selskapet rigger seg for framtida. 
Kommentarer og synspunkter 

 Vanskelig for oss med gris i Agder med mye delt rådgiving – hvor skal vi 
høre til? Dette må ryddes opp i! 

 Vi må få et fokus på kviger og kvigekalver for å kunne produsere mer 
storfekjøtt. Kanskje endre betingelsene her? 

 Det er veldig dårlig økonomi i ammekuproduksjonen, mange sliter tungt 
og vurderer hvordan en kan drive gården videre når en mangler betaling 
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for arbeidet en legger med hver dag. Og en må se på hva en legger inn i 
driftsplanene som Nortura regner ut, disse viser seg å være urealistiske 
og bakgrunnstall endrer seg hele tiden.  Det er umulig å øke volumet av 
produksjonen når en arbeider hele dagene, og en må derfor få en 
bærekraftig modell for storfekjøtt-produksjonen. En må ta inn 
arbeidskapasitet når en regner på planer og økonomi. Rådgivere må bli 
bedre på dette. 

 
Orientering om Medlemsbutikken i Kristiansand som nå endelig er under 
bygging, over et år forsinket. 
Det ble også svart på spørsmål vedrørende Matkjedeinformasjon som er 
nytt pålegg/krav fra Mattilsynet fra årsskiftet. 

 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Press fra dagligvare-kjedene og nye kanaler for salg, bør vi se på 

muligheter som f. eks. FK-butikkene? 
 Livdyrkjøp – mye rot og dyr som ikke holder det som er lovet – hva slags 

kontroll har Nortura med kvaliteten på dyr som selges?  Dette er kostbart 
for bonden og må endres, håper dette kan bli bedre med ferdig 
livdyrportal.  Ser også at dekningsbidragene ikke stemmer med det som 
blir regnet ut. 

 Ros til livdyr og nødslakt i Nortura, men også ros til innlegget til Karolina 
og jobben som blir gjort på salg og marketing. Slakting og transport er 
også veldig godt ivaretatt. 

 Veldig flott med SMS om behov for slakt for å unngå import. 
 Trenger å komme inn på skolene og snakke om bærekraft fra vårt 

ståsted. 
 Innlegg om at den yngre garde er opptatt at at en kun kjøper Gilde når en 

skal ha grillpølser. 
 Takk fra møtet til Ingvill som går av som organisasjonsleder etter påske 

 
 

5 Presentasjon av resultatene fra valgene 
 
Valg etter innstilling 
 
 

 


