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PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

110, 111, 112 og 113 Telemark

Dato/tid: 2. mars kl. 19.00
Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder: Styremedlem Ole Reino Tala
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Jon Søli
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
48
Børge Slettebø
Sak nr Sak
Saksliste:

1
2

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)
Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
•

Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:
•
S Kjellemo:
Vi fikk drahjelp av lav strømpris i fjor, men det hjelper oss ikke i år
Erikstein: Forventning om renteavkastning på medlemskapital
Søli: Savner statuistikk på skadde/døde dyr ifm transoport. Tror dette er viktig å ha med som
dokumentasjon

Drifts og markedsorientering
Kommentarer og synspunkter:
Ivar Meen:
EMV og Norgesgruppen, Hva er årasaken til at NG nå vil ta inn Gildemerket
Stensrød: Er Ungt kjøttfe på veg i og hva satses det da på?

3

Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
Kommentarer og synspunkter
• J Midtbø: Kan differensiering på pris ift avstand til anlegg bli aktuelt
• Kjellemo: Hva forventes av gevinst på omlegging inntransport

4

Åpen post/lokale saker
Ivar Meen: Klassifisering av storfe, er lengdemåling korrekt ift slakteutbytte?
Riis-Johansen: Lov om god handslesskikk , politisk vilje og utvikling
Torhild Sisjord presenterte ROS-vinnere i Telemark

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
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PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

114 og 115 Vestfold

Dato/tid: 3. mars kl. 20.00
Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder: Styreleder Trine Hasvang Vaag
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Hans Thorn Wittussen
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Per Asbjørn Andvik og Nils Henry Haugen
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
58
Børge Slettebø
Sak nr Sak
Saksliste:

1
2

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)
Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
•

Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:

I Andreassen: Gevinsten ved lagerreduksjon og redusert arbeidsgiveravgift fikk vi bare
i 2020, dette hjelper oss ikke i år.
T Aanestad: Kemymring ift risiko ved få slaktelinjer og lange avstander

Drifts og markedsorientering
Kommentarer og synspunkter:
H Lie: Årsak Gildeframgang i NG med reduskjon i EMV
H H Kirkevold: Nortura kan ikke bære alt på sine skuldre, jfr distriktspolitikkk og
arbeidsplasser
Andvik: Transportørene er viktige knutepunkt og ambassadører. Foreslår en foreløpig
evaluering av transportomlegging dette året for å kunne justere og unngå å feile på
kristiske suksessfaktorer
•

3

Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
Kommentarer og synspunkter
EIHogstad: Fokus på grensehandel, avgiftsnivå og importvern
HH Kirkevold: Vi pålegges stadig oppgaver ifm satsing (notering og rapportering ifm
helsegris, velferdsgris mv), men vurder om noen oppgaver kan fjernes også
Andvik: Bekymring for at Brexit-kvoter kommer i tillegg til EU-Kvoter.
Hva er brukt på tilførselskamåpanje og hva har det gitt oss?
Vi må ikke bare fokusere på store bønder og store anlegg
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Å FGineid: Viktig å synliggjøre dyrevelferdsmessige sider ifm industriplan
•

4

Åpen post/lokale saker
•
•

5

R Heum: Tilførselskampanje; Hvilke forpliktelser er knyttet til å komme til
Nortura fra konkurrent
Dilemma at Tine og Nortura ikke har samsvarenhde markedsbehov; Tione vil ta
vare på kua for å få mer melk, men Nortura vil slakte for å få ,er kjøtt

Presentasjon av resultatene fra valgene

Side 1 av 1

PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

116, 117 og 118 Hallingdal og Numedal

Dato/tid: 23. februar kl. 20.00 Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder: Styreleder Trine Hasvang Vaag
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Hans Thorn Wittussen – Ingrid Medhus
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Else Horge Asplin
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
70
Børge Slettebø
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
•

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:
• T Dalseide: Førnøyd med bedring av resultat, men: Etablering av nytt slakteri i

Gudbrandsdalen er en skuffelse, var nedlegginga av Norturas anlegg på, Otta
en feilvurdering? Hvordan påvirker nyetableringen Norturas satsing på nye linjer
på Rudshøgda? Er det mulig å flytte Norturas produksjon på Otta til andre
anlegg?

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
• Sigvat Morken; Ønker info om hva som er gjort lokalt i forhold til
anleggstruktuirdiskusjonen siden oktobermøtet i fjor
• Anlegg som slaketer rødt kjøtt har store sesongmessige svingninger, er
det mulig å utnytte ledig sesongkapasitet bedre
• TINE har gjennom strukturdebatter stoppet planer om nedlegging av
anlegg, dette bør Nortura også merke seg som en mulighet
• OK Sørbøl: Et evt nytt anlegg i Gudbrandsdalen kan ta markedsandeler i
både Gudbrandsdalen og Hallingdal, hva vil dette evt bety for Norturas
framtidige industriplan?
• NPUndebakke: Spent på utfallet for anlegget på Gol. Koronautbruddet i
høst, hva har det lært oss om beredskapsbehov, hva om utbruddet
hadde kommet tidligere i høgsesong?
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•

4

T Dalseid: Nortura bør se større del av Sør-Norge samla, både Sandeid
og Gol bør ses under ett og virkning av evt etablering av anlegg på Otta
må tas med
Åpen post/lokale saker
•

Presentasjon av resultatene fra valgene
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PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

119 og 120 Søndre/Nedre Buskerud

Dato/tid: 24. februar kl. 20.00 Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder:
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Kjell Gunnar Gravningen
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
51
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
•

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:
• BK Bråthen: Er Norturas resultat påvirket av de reduserte reguleringslagrene?

Drifts og markedsorientering
Kommentarer og synspunkter:
Leif Ove Sørby Forrentning? Kan det være mulig å løfte prisene som følge av økt etterspørsel
under Covid?
• BK Bråthen: Hvor stor reduksjon i tilførslene har vi hatt i krets 119?
• H Kr Teien: Hvordan ser progosene ut etter at koronasituasjonen er over?

3

4

Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
Kommentarer og synspunkter
• BK Bråthen: Skal Gol legges ned i 2023? Det må tas kontakt med alle
som ikke lenger leverer til Nortura
•
Åpen post/lokale saker
Toril Helgerud: Rådgiveres telefonnr ser ut som mobilnr, men det er det ikke og det kan ikke
sendes sms til disse. Bør informeres om eller endres på
Fatland påstås å drive subsidiert beitekjøring
Vi det bli satset på sommerlam i Nortura i 2021

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
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PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

121, 122, 123 og 124 Østfold og Follo

Dato/tid: 4. mars kl. 18.00
Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder: styreleder Trine Hasvang Vaag
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Lisbeth Svendsen
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Lars Talberg
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
65
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
•

2

Gjennomgang av årsmelding og regnskapfor Nortura SA
Kommentarer og synspunkter:
• OBS EBITDA-% på plansje er feil, skal være 3,5 (fra 3,2 i fjor)
• H Nummestad: Bra resultat, godt at kapital rulleres og hyggelig at Gildeandelen i NG
øker. Klarer vi satsingene på svin? Hva er avskrivingstida på SAP-investeringene?
• E Ruggli: Resultatet er bra, hva med renetr på medlemskapital?
• H Emmerhoff: Bra at det effektiviseres og rasjonaliseres.
• Det registreres nedgang i antall leverandører og jvantum gjennom seneste 4-5 år ar det
fordi vi ikke har vært konkurransedyktige?

Drifts og markedsorientering
Kommentarer og synspunkter:
Jens Otterstad: Bekymret for økonomi/inntjening i kyllingproduksjone,. Bonden sitter igjen med
mindre enn minsteløpnnssatsen for innleid ekstrahjelp!
E Ruggli: Bra at det satses på gildevarene, håper det er tilsvarende satsing og nyhetsbilde på
PRIOR-området også
H Emmerhoff: Smågrisprisen burde vært løftet nå som markedet er åpent

3

Nortura er på offensiven! Eksempler som viser at Nortura leverer på formålet
samtidig som selskapet rigger seg for framtida.
Kommentarer og synspunkter
• LE Kvisler: Når et klimakalkulator for kyllingproduksjon klar? (planlagt
2022)
• SA Uvaag: Bra at selskapet trimmes
• E Ruggli: Gode innspill til jordbruksforhandløinene, Nortura bør gi gass
med å gjennomføre industristrukturplanen
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•

4

H Nummestad: Hva gjør Nortura for å følge med i utviklingen i trender
som vegetarianere&veganere
Åpen post/lokale saker
J Randem: Hvordan satses det på småfe framover
L Talberg: Koronaen kom 12 mars i fjor, hvordan takler vi dette når det er over og grenser
gjenåpnes?

5

Presentasjon av resultatene fra valgene
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PROTOKOLL KRETSMØTE–NORTURA– 2021
Krets

125 og 126 Nedre og Øvre Romerike

Dato/tid: 4. mars kl. 18.00
Sted: Teams
Til stede fra:
Konsernstyret/RU – leder: Styremedlem Ole Reino Tala
Konsernledelsen / Administrativ ledelse: Hans Thorn Wittussen – Karin Røhne
Øvrige fra administrasjonen:
Ordstyrer: Harald Bøhnsdalen
Frammøtte medlemmer
Totalt:
Kvinner: Menn:
Referent:
33
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
• Harald Bøhnsdalen foreslås og velges som ordstyrer.
• Innkalling og saksliste godkjent

2

Årsmelding og regnskap
Kommentarer og synspunkter:
• Torunn Kvarme Aurstad: Tap av tilførsler tilknyttet Otta saken. Hva er status her? Syns
det er underlig og burde vært mulig å unngå at kretsmøtet kolliderer med kretsmøte til
andre samvirke org i området. Forventer at dette ikke gjentar seg neste år.
• Kim Wiggo Weiby: Også spm vedrørende tilførsler og tap av tilførsler i tilknytning til Otta
området. Har ledelsen gjort seg noen erfaringer far situasjonen i Gudbrandsdalen.
Kunne man gjort noe annerledes? Har man gjort alt for å beholde medlemmer? Hva
med slakterikapasitet fremover?
• Brita Skallerud: Hva trenger Nortura av politiske virkemidler fremover for at anlegget på
Gol skal bestå?

Drifts og markedsorientering
Kommentarer og synspunkter:
• Kim Wiggo Weiby: Er det rom for ytterligere differensiering på produktsiden i forhold til
storfe? Produktutvikling på storfe? Høyere pris i marked? Nye produkter innenfor
spesialisert storfeproduksjon?
• Håvard Ringnes: Ros til Ole for godt fremlagt årsresultat. Spm vedr rullering av
medlemskap, tidligere har det blitt utbetalt renter. Hvorfor er det ikke tatt stilling til dette i
år? Bra at helhetlig plan for anleggsstruktur er fremlagt i sin helhet. Positiv til at denne
gjennomføres i sin helhet har tillit til at Nortura tar de rette avgjør3elsene til det beste for
felleskapet her.
• Bjørn E Baadshaug: Kylling i Trøndelag, hva hindrer leieslakting hos andre aktører
dersom dette koster mindre og er lønnsomt?
• Gry Heidi Ruud Wethal: Bra å se bedra resultater! Har Nortura gjort seg noen
vurderinger av situasjonen når verden forhåpentligvis normaliserer seg og det åpnes for
for eksempel grensehandel igjen? Er Nortura forberedt på å møte dette for eksempel
knyttet til økte etterspørsler i horeka markedet?
• Harald Bøhnsdalen: hvordan ligger man an i forhold til tidligere oppgitte mål for
besparelser innenfor transport?
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•
•
•

Ole Jørgen Kolstad: Gledelig å høre at våre merker selger bedre. Viktig å huske at her
har vi alle en viktig jobb og oppgave med å gjøre våre merker aktuelle ved å spørre
etter de og omtale de slik at det legges merke til.
Harald Bøhnsdalen: Samarbeid med FK i forhold til salg av våre merker i bla deres
butikker?
Torunn Kvarme: Overproduksjon på egg, Hva skjer med overskuddsproduktet her,
hvordan nyttes dette? Bra å høre Nortura sin versjon i forhold til Tine og bruk av Nyt
Norge merke på smøreost med importert råvare. Dette vil også bli tema på Tine sin
eiersamling positivt å høre at Nortura tok initiativ å kom med tilbud/forslag ovenfor Tine.
OPPFORDRING: Ordet «Kjøttskam» blir dessverre et stadig tilbakevendende fenomen
og virker å være et begrep som har kommet for å bli. Ønsker at Nortura også aktivt
forholder seg til dette og fokuserer på aktiv kommunikasjon og kunnskapsspredning i
forhold til reele fakta knyttet til klima og bærekraft innenfor knyttet til våre
husdyrproduksjoner.

4

Åpen post/lokale saker

5

Valg ( her noteres endringer i forhold til innstilling)

