
  

Protokoller kretsmøter - Region Nord-Norge 2021 
 

001 Øst-Finnmark 

003 Midt-Finnmark 

005 Vest-Finnmark 

 

006 Nord-Troms 

007 Tromsø og Karlsøy 

008 Lyngen 

009 Kåfjord 

 

010 Balsfjord og Storfjord 

011 Midt-Troms 

012 Astafjord 

 

013 Evenes og Tjeldsund 

014 Narvik og Ballangen 

015 Kvæfjord og Harstad  

016 Vesterålen 

017 Andøy 

018 Lofoten 

 

019 Nord-Salten 

020 Midt-Salten 

021 Beiarn 

022 Svartisen 

 

023 Nord-Helgeland 

028 Hattfjelldal 

 

025 Vega 

026 Sør-Helgeland 

027 Bindal 

 

024 Ytre Helgeland 

029 Vefsn og Grane  

 

 

 



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 1. 1 Øst-Finnmark  
3 Midt-Finnmark 
5 Vest-Finnmark 

Dato/tid:  2. mars kl. 16.00 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styremedlem Tone Steinsland 

Konsernledelsen/adm. ledelse:    Anne Marit Panengstuen 

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett  

Ordstyrer:                                     Jan Håland 
 

Frammøtte eiere:              16 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Jan Håland valgt til ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 tatt under ett. 
 
Tone Steinsland og Anne Marit Panengstuen orienterte. 
 
Drifts og markedsorientering 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det ble sagt at vi nå er i mål mht. distribusjon. Er det i f.t. å tilfredsstille 
kjedene? 

• Savner litt mer info om hva SAP er. Synes eierne har fått for lite innsyn i hvorfor 
trenger vi SAP og hva er SAP (forklart på en folkelig måte). 

• Hvorfor skannes ikke dyrene når de blir tatt om bord på dyrebilene?   

• Hvordan ligger vi an i f.t. Coop? Det har det blitt lite Gilde og mye EMV. I 
distriktene er det mye Coop-butikker. 

• Er glad for det gode resultatet. 

• Finnmark er et ytterpunkt geografisk. Er avhengige av samvirket for å kunne 
eksistere som produsenter.  

• Miljø, dyrehelse og ressursbruk sett i forhold til effektivitet blir viktig.  

• Det med samfunnsansvaret er kanskje viktigere i Finnmark enn andre steder. 
Beredskap er et stikkord her. 

• Kanskje lav lønnsomhet bedriftsøkonomisk, men det er mange andre faktorer 
(både politisk og økonomisk) som har betydning. 



  

• En evig kamp for å bekrefte tilstedeværelse i et samfunn som stadig 
effektiviseres.  

• Hvor mye skal til for å få til en regional distribuering av de varer vi kan 
produsere i Nord-Norge? 

• Enorm kjedemakt som bidrar til sentralisering. Men virker ikke så smart å slakte 
lengst i Nord, kjøre slaktet sørover for så å få ferdige produkter det nordover 
igjen. 

• Ofte vanskelig å finne Gilde-produkter i butikken. 

• Ang. dette med "hjem-leveranser" – er Nortura i posisjon til å selge Gilde-
produkter gjennom slike kanaler? Det samme i f.t. "ubemannede butikker"? 

• Ser kjedene at når de presser samvirket – som i ytterste konsekvens kan føre til 
at samvirket og/eller markedsreguleringen forsvinner, og vi risikerer import. Da 
blir selv dagligvarekjedene små sett i et internasjonalt perspektiv. 

• Ber om at det overbringes takk til de ansatte i Nortura som har bidratt veldig bra 
gjennom 2020 

 
Tone og Anne Marit kommenterte og svarte på spørsmål. 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Veldig bra med plansjer som viser utvikling mht. tilførsler over flere år.  
Bekymringsfullt at majoriteten av den nasjonale reduksjonen tas hånd om av 
Nord-Norge (småfe/gris).  Tilsvarende har Nord-Norge ikke tatt del i økningen 
som har vært på storfe i resten av landet. Hvor bevisste er Nortura i f.t. å være 
med å snu denne utviklingen, bl.a. gjennom politisk jobbing? 

• Takker de ansatte (både i adm og sjåfører) i forbindelse med levering av dyr. 
Gode systemer. 

 
 
Innkomne saker 
 
Redegjørelse i f.t. prosessen knyttet til Nortura Målselv 

• Pål-Kenneth redegjorde for dette under sitt innlegg innledningsvis under sak 4. 
 
Uttalelse fra kretsmøtet 

• 3 kretser på Sør-Helgeland vedtok i sitt kretsmøte 22. februar å sende følgende 
uttalelse til styret i Nortura 

o Kretsene Vega, Sør-Helgeland og Bindal ber Styret i Nortura om 
omgående å starte et strategiarbeid for å øke tilførsler av kjøtt og å øke 
verdiskaping i slakteri og industri  i Arktisk område. Det må å bygges en 
arktisk merkevare med utgangspunkt i  den merkvalitet de arktiske 
produktene har. 

• På oppfordring fra kretsleder i krets 3 Midt-Finnmark, Jan Håland, ble samme 
uttalelse sendt til eierne i finnmarkskretsene dagen før kretsmøtet. Eierne ble 



  

bedt om å ta stilling til hvor vidt de kan stille seg bak uttalelsene fra kretsene på 
Sør-Helgeland. 

 
 
Vedtak:  
Finnmarkskretsene stiller seg bak uttalelsene fra kretsene Vega, Sør-Helgeland  
og Vega. Dette formidles til styret. 
 
Annet: 
 

• Medlemsbutikken 
o Hadde bestilt 40 kg storfekjøtt på vegne av seg selv og en 

"Norturanabo" 
o Fikk da telefon fra regionsjefen om at han hadde bestilt "for mye" 
o Fikk epost fra medlemsbutikken om at dette var ment som salg til 

medlemmer for eget bruk og ikke til videresalg. 
o Synes dette er uheldig 

 

• Lengdemåling på storfe 
o Har vært feil på noen anlegg. En del har da fått for mye betalt pga. feil 

klassifisering. 
o Hvor store beløp snakker vi om? 
o Har det vært snakk om at dette skal "utlignes" 

 
Kommentarer og spørsmål 

o Har de feilene som ble oppdaget påvirket selve klassifiseringen? 
o Er fornøyd med det nye systemet? 

 

• Har Nortura vurdert konsepter med hjemlevering ala "Adams matkasse"? 
 

• Industrikunde som bestiller en nedskåret sau, kan ikke få dette da det ikke 
finnes varekode. Dette virker veldig merkelig. 
 

• Spørsmål ang. distribusjon fra medlemsbutikken til eiere i Finnmark 
 

• Fårekarbonader etterspurt 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 2. 6 Nord-Troms 
7 Tromsø og Karlsøy 
8 Lyngen 
9 Kåfjord 

Dato/tid:  24. feb. kl. 10.30 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styreleder Trine H. Vaag 

Konsernledelsen/adm. ledelse:     

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett,  

Ordstyrer:                                     Marion Alvestad 
 

Frammøtte eiere:              13 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Marion Alvestad valgt til møteleder 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 ble tatt under ett. 
 
Trine H. Vaag orienterte. 
 
Ingen kommentarer/spørsmål 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og synspunkter 

• Sendes presentasjonene ut i etterkant?  

• Ang. ROS-premiene. De som får disse premiene, gjør vel sannsynligvis mye 
riktig? Overføres kunnskapen fra disse til øvrige småfeprodusenter 

• ROS – det virker ikke som om dette med å få gode resultater ikke nødvendigvis 
gjenspeiler seg i produsentøkonomien. 



  

 
Ang ullproblematikk 

• Det har kommet tilbakemelding om noen uheldige situasjoner som omhandler 
rutiner rundt ullinnsamling og levering av ull 

• Pål-Kenneth Kommenterte og svarte ut dette. 
 
Sammenslåing av kretsene 7 Tromsø og Karlsøy og 8 Lyngen 

• I etterkant av kretsmøtet 2020 ble det lagt føringer for at krets 7 Tromsø og 
Karlsøy og krets 8 Lyngen skulle slås sammen til en krets fra kretsmøtet 2021. 

• Valgkomiteene i de to kretsene har i forkant av årets møte laget innstilling 
basert på at de to kretsene slås sammen til en. 

• Det var ingen innvendinger i kretsmøtet mot forslaget om sammenslåing. 

• Det var fra kretsutvalgenes side foreslått å gi den nye kretsen navnet Ullsfjord. 
Det var ingen motforestillinger mot dette. 

 
Vedtak: 
Kretsmøtet vedtok å slå sammen kretsene 7 Tromsø og Karlsøy og 8 Lyngen, med 
virkning fra kretsmøtet 2021. Den nye kretsen får navnet Ullsfjord krets. 
 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 3. 10 Balsfjord og Storfjord 
11 Midt-Troms 
12 Astafjord 

Dato/tid:  1. mars. kl. 10.30 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styremedlem Bente Roer 

Konsernledelsen/adm. ledelse:    Konsernsjef Anne Marit Panengstuen 

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett, 
Svein Inge Jakobsen,  Einar Risnes 

Ordstyrer:                                     Bernhardt Halvorsen 
 

Frammøtte eiere:              34 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Bernhardt Halvorsen valgt til ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 tatt under ett. 
 
Bente Roer og Anne Marit Panengstuen orienterte. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Jeg håper at TURMAT også kommer i Felleskjøpet! 

• Mht. strategier – savner hva man tenker i f.t. Nord-Norge. Hva med utnyttelse 
av ledig kapasitet, hva ønsker man å satse på osv. 

• Hva med kjæledyrmat? Det er ikke nevnt i presentasjonene. 
o Det ligger under datterselskaper 

• Vil man se på andre muligheter for bruk av anlegget i Målselv i forbindelse med 
utredningen? 

• Klima og klimaplan. Utmarksbeitene våre må tas med på plussida i modellen. 

• Må legges til rette for mer satsing på gris i Nord-Norge. Nord må få ta del i 
veksten på gris. 

• Det snakkes mye om kostnader ved å foredle og skjære i Nord-Norge. En av 
kostnadene er frakt, og da lurer jeg på om det er slik at fraktkostnader i 
forbindelse med transport av slakt fra slakterianlegg til foredling-
/skjæringsanlegg belastes slakterianlegg? Og er det slik at det er Nortura som 
blir belastet fraktkostnad til grossist?  

 



  

Bente Roer, Anne Marit Panengstuen og Svein Inge Jakobsen kommenterte og svarte 
på spørsmål 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Hvor god er vi i Nortura til å ta vare på nye produsenter – spesielt ved 
generasjonsskifte? Har vi fokus? Ser at Nortura får dårlig skår ved 
generasjosskifte. 

• Vi er for lite frampå, nåværende eiere og nye synes de blir for dårlig ivaretatt. 
 
Pål-Kenneth kommenterte og svarte.  
 
Innkomne saker 
 
Nord-Norgestrekket på slakt 

• Forslag til uttalelse på vegne av kretsene sendt ut i forkant 

• Bente Roer tok litt historikk og kommenterte innspillet 
o Tilskudd i landbruket er under kontinuerlig overvåkning fra regjeringen 
o Dersom man nå gjør noe med Nord-Norgestrekket, så kan man forvente 

at det blir fokus på distriktstilskuddet. 
o Fjernes trekket, så rammer det bunnlinja til Nortura 

 
Kommentarer og spørsmål 

• Er det ikke nå tid for å tenke helthetlig i Nortura? Skal vi ha anleggene i Nord, 
så er vi avhengig av at det er bønder som finner det forsvarlig å drive. 

• Stusser på at vi blir møtt med fare for nedtrekk i distriktstilskuddet. Trekket har 
blitt justert ned flere ganger uten at det har påvirket distriktstilskuddet. I tillegg 
sier Landbruksdirektoratet at det ikke er noen kobling mellom trekket og 
distriktstilskuddet. Det er vel også andre anlegg i Nortura for øvrig som heller 
ikke går med overskudd, uten at det påvirker prisen til bønder i det området? 
Mener tida er moden for å gjøre noe med dette nå. 

• Det beste argumentet for å fjerne trekket er den statistikken som nettopp ble 
vist mht. utviklingen på volum i Nord-Norge. 

• Stusser på at man har leieslakting for Prima Jæren. Etter å ha betalt 
leieslaktingen har Prima Jæren likevel økonomi til å betale ut stor bonus til sine 
småfeprodusenter.  

• Nord-Norge står for en stor andel av reduserte tilførsler nasjonalt de siste 
årene. 

• Hvis Nortura mener det er dyrere å drifte så mye i Nord-Norge, så må vel den 
kostnaden kanaliseres til myndighetene. Det er ikke bonden som skal betale for 
at vi skal ha markedsreguleringen. 

• Vi er avhengig av volum for å opprettholde anleggene i Nord, noe som betinger 
bedret økonomi  

 
Ingen motforestillinger mot forslaget fra utvalgene. 



  

 
Vedtak: Uttalelsen fra kretsutvalgene oversendes styret. 
 
Pølseproduksjonen i Målselv 

• Forslag til uttalelse på vegne av kretsene sendt ut i forkant 

• Anne Marit kommenterte dette: 
o Bakgrunnen for utredningen er at det er kostnadskrevende å produsere 

Gilde-pølser på Målselvanlegget. Utgjør en liten andel av total 
pølseproduksjonen 

o Ikke aktuelt å øke produksjonen i Målselv – både fordi vi da må frakte 
ferdigprodukter ut av regionen, og vi må frakte råvarer til Målselv. 

• Svein Inge Jakobsen kommenterte: 
o Utredningen pågår, og vi har ikke så mye nytt å melde før utredningen 

er over. 
o Mener det er mulig å spare "6-gangen" ved å flytte produksjonen 
o Med dagens volum er det utfordrende å skaffe heltidsarbeid til våre 

ansatte. Har ikke full produksjon i dag. 

• Bente kommenterte 
o Alle innspill blir tatt med når styret skal ta beslutninger  

 
Kommentarer og spørsmål 

• I det ene øyeblikket sier vi at vi kjører med full kapasitet på Målselv – og kan 
derfor ikke se på alternativ bruk av lokaliteter og folk. Mens nå er det et 
argument at vi ikke har full kapasitet, og flere ansatte må jobbe deltid. Hvordan 
henger dette sammen?  

• Tillitsvalgte har bedt styret om snu alle steiner – fordi vi må. Nå er det Målselv 
som står for tur, og da får vi se hva utredningen viser. 

• Kjedene har veldig stor makt. Og i dag kjører vi varer til sentrallagre på 
Østlandet og så ut i landet igjen. Gilde og NNS står sterkt i Nord-Norge. 

• Forhåpentligvis kan vi greie å rigge oss slik at råvarene i Nord blir igjen i Nord-
Norge. 

• Vi vet at vi har gode råvarer i Nord og at vi kan produsere veldig gode 
produkter. Vi har hatt flere gode produkter som har blitt fjernet (eks 
middagsfalukorv, og Thulefjord grillpølser) 

• Det er fort gjort å "rive ned", langt vanskeligere å bygge opp.  

• Fjerner vi pølseproduksjonen så vil det trolig redusere etableringslysten på gris i 
Nord. 

• Mht. "å komme med innspill til styret". Hvilke arenaer har eierne til å komme 
med innspill? 

• Tror folk i Nord-Norge er opptatt av pølse – spesielt Gilde-pølser. Vi har 10% av 
befolkningen og bør ha produksjon/foredling som gjenspeiler dette. 

• Bedre røyksmak på pølsene som produseres i Nord. 
 

 
Bente, Anne Marit og Svein Inge kommenterte og svarte på spørsmål. 
 
Ingen motforestillinger mot forslaget fra utvalgene. 
 
Vedtak: Uttalelsen fra kretsutvalgene oversendes styret. 
 
 
 
 
 



  

Kvaliteten på Telesporbjeller 

• Forslag til uttalelse på vegne av kretsene sendt ut i forkant 

• Einar Risnes kommenterte 
o Kvaliteten på en del av bjellene har vært for dårlig. Spesielt 2017- og 

2018 årgangene. Primært handlet dette om batterikvalitet 
o Nyere årganger fungerer bedre. 
o Einar sitter i styret i Telespor. Telespor valgt å si at vi oppdatere bjeller 

fra 2017 og 2018 gratis. Samt opprettet en panteordning for de som 
ønsker å bytte ut med nye bjeller. 

o Bedre bemannet kundeservice 
o Innfører i 2021 Geofence (varsling når dyr beveger seg utenfor definert 

område) 
o Fortsetter jobbing med strømoptimalisering 
o Nye enheter gir tilgang til mange ulike typer mobilnett 

 
Kommentarer og spørsmål 

• Godt svar. Men framover må Nortura svare ut spørsmål som dette noe kjappere 
enn hva som har skjedd her 

 
Deltakerne i møtet oppfattet at tilbakemeldingen fra Risnes var tilstrekkelig 
tilbakemelding, og forslaget til uttalelse sendes ikke til styret. 
 
 
Regnskap Målselv 

• Det var i forkant bedt om regnskapstall fra Målselv spesifikt. Hva går bra, hva 
går mindre bra? 

• Svein Inge Jakobsen kommenterte kort 
o Ikke vanlig å legge ut resultater på enkeltfabrikker 
o Minus 12,6 mill i underskudd i 2020 – før skatt 

 
Kommentarer og spørsmål 

• Er rådgivere, medlemssenter m.v. inne i dette regnskapet? 
 
 
Livkalvproblematikk 
Pål-Kenneth referert til arbeidet med omsetning av livkalv. Vi har ikke vært gode nok 
her, men det satses på dette arbeidet. Dette er viktig for at vi skal få tilførsler i neste 
omgang. Jobber med å få på plass ny livdyrbil. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Vi er for lite flink til å synliggjøre verdien av hunndyr kjøttfe. Hva gjør vi for å 
synliggjøre dette? Her kan de tillitsvalgte også brukes 

 
Pål-Kenneth kommenterte. 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 4. 13 Evenes og Tjelsund 
14 Narvik og Ballangen 
15 Kvæfjord og Harstad 
16 Vesterålen 
17 Andøy 
18 Lofoten 

Dato/tid:  22. feb. kl. 20.00 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Merethe Sund 

Konsernledelsen/adm. ledelse:    Hans Thorn Wittussen 

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett, g 

Ordstyrer:                                     Fred Tore Fagereng 
 

Frammøtte eiere:              44 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Fred Tore Fagereng valgt som ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 tatt under ett. 
 
Merethe Sund og Hans Thorn Wittussen orienterte. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Det har vært negativ utvikling over flere år mht. utviklingen EMV/merkevarer. 
Hvilken strategi har Nortura for å styrke merkevaren og ta en større posisjon i 
dagligvaremarkedet? 

• Det er bra at reguleringslageret er tomt. Risikerer vi da samme utvikling som i 
2015 mht lam. Dvs at det åpnes for import og lageret øker igjen? 

• Ang. rasjonalisering på Vestlandet. Skal det være bare ett anlegg der? 

• Det virker som det blir mindre og mindre produkter fra Thulefjord. Hva skjer 
mht. Thulefjord? 

• Hva er konsekvensen for Nortura med å "omdirigere" 24 t kjøtt til skinkeosten til 
Tine, slik at de slipper å bruke importert kjøtt i skinkeosten med "Nyt Norge" på? 

• Honnør til styret for den jobben som er gjort, og at det ser ut til at vi nå er på rett 
vei. 

 
Merethe Sund, Hans Thorn Wittussen og Pål Kenneth Løvås svarte og kommenterte. 



  

 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Bekymringsfullt at nedgangen på gris og småfe hovedsakelig kommer i Nord-
Norge, samt at Nord-Norge ikke har tatt del i økningen på storfe. 

• Ang. produksjon av Thulefjord. Hentes det noe råstoff fra Bjerka? I så fall – 
hvordan sikrer man da at noe av dette råstoffet ikke kommer fra dyr som 
kommer fra Trøndelag? 

• Bra at det var med lengre historikk på de tilførselstallene som ble vist fram 

• Det snakkes om prosjekt(er) for å løfte produksjonen av gris i Nord-Norge. 
Hvordan ser Nortura på det? 

• Spørreundersøkelser og langtidsprognoser tyder på stor nedgang i antall bruk i 
Nord-Norge. Hvilken strategi legges i f.t. det? Det er viktig at vi "tar dette til oss", 
og ser på hva som kan gjøres, og ikke bare sitte på gjerdet og tenke at det 
kanskje ikke kommer til å skje. 

• Honnør til styre og administrasjonen for resultatet som foreligger. 

• Veldig fornøyd med inntransport, sjåfører, avregning m.v. 

• Vi har i flere år snakket om at vi må få opp salget av Thulefjord. Men kan ikke 
se at det satses noe. Det markedsføres ikke. 

• Dersom pølseproduksjonen på Målselv blir borte, hva da med de lokalitetene 
som frigjøres? Kan det satses mer på nisje ? Det har vært en del utfordringer 
knyttet til nisje, spesielt knyttet opp mot sesong. 

 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 5. 19 Nord-Salten 
20 Midt-Salten 
21 Beiarn 
22 Svartisen 

Dato/tid:  25. feb. kl. 10.30 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styreleder Trine H. Vaag 

Konsernledelsen/adm. ledelse:     

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett 

Ordstyrer:                                     Ragnhild Engan 
 

Frammøtte eiere:              25 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Ragnhild Engan valgt som ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 ble tatt under ett. 
 
Trine H. Vaag orienterte. 
 
Kommentarer og spørsmål: 

• Interessant å høre dette med samfunnsansvar. Spesielt det at bøndene også 
utgjør viktige arbeidsplasser. 

• Er det slik at smartteknologi alltid skal medføre at alt må bli større og større og 
mer og mer sentralisert? Kan man se for seg bruk av smartteknologi også i f.t. 
lokale tilpasninger og lokal satsing? 

 
Trine kommenterte og svarte på spørsmål. 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 
 
 
 
 
 
 



  

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Nord-Norge står for en veldig stor del av den nasjonale nedgangen på gris og 
småfe, og står tilsvarende for en liten andel av den totale økningen på storfe. 

 
Innkomne spørsmål/saker 
 
Hvilke avtaler vi har som er landsdekkende og hva skal til for at angusavtalen  og 
kvigeavtalen og eventuelt andre tilleggsavtaler på storfe skal gjelde også i  
Nord-Norge ? 
 
Fred Tore Fagereng fra AU svarte ut dette 
 
Gilde taper plass i hyllene på grunn av EMV, det er ofte snakk om dette. Men er alt 
negativt? Hvor er bristepunktet for vår Gilde og Prior produkter? Jeg vet dette har vært 
tatt opp i RU flere ganger, men dette er tydelig noe som våre eiere er opptatt av. 
Hvordan er utviklingen? En enkel oppdatering kunne vært greit.  
 
Trine H. Vaag svarte ut dette i sin presentasjon under sak 2/3. 
 
 
Astrid Tove Olsen kom med forslag til uttalelse fra de 4 kretsene 

• Refererte til temaer som NN Landbruksråd har tatt opp ang. dette med Arktiske 
produkter 

• Vi burde kunne hatt en arktisk merkevare i Nord og få definert denne på en god 
måte. Det vil kunne ha stor betydning for regionen.  

• Forslag til uttalelse fra de 4 kretsene: 
 
Siste års utvikling i industri- og lagerendringer i Nord-Norge gjør at kretsene 
Nord-Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen er bekymret for utviklingen av 
tilførsel av kjøttråvarer i nord, og videre verdiskapingen i slakt- og 
foredlingsindustrien i nordområdene. Vi vil være en positiv bidragsyter med våre 
råvarer inn til Nortura og ønsker å bidra til å opprettholde verdikjeden for 
matproduksjon fra jord til bord i regionen. Vi anser oss bønder og industrien 
som en viktig part i framtidig matberedskap i nord. 
 
Kretsene Nord-Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen ber styret i Nortura om 
omgående å starte et strategiarbeid for å øke tilførsler av kjøtt og å øke 
verdiskaping i slakteri og industri i Arktisk område. Det må å bygges en arktisk 
merkevare med utgangspunkt i den merkvalitet de arktiske produktene har. 
 
Kretslederne i Nord-Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen 
 

• Ingen innvendinger mot forslaget. Det ble dermed vedtatt og oversendes styret i 
Nortura 
 
 
 
 



  

Vedtak: 
Kretsmøtet i kretsene Nord-Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen sender følgende 
uttalelse til styret i Nortura: 
 
Siste års utvikling i industri- og lagerendringer i Nord-Norge gjør at kretsene Nord-
Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen er bekymret for utviklingen av tilførsel av 
kjøttråvarer i nord, og videre verdiskapingen i slakt- og foredlingsindustrien i 
nordområdene. Vi vil være en positiv bidragsyter med våre råvarer inn til Nortura og 
ønsker å bidra til å opprettholde verdikjeden for matproduksjon fra jord til bord i 
regionen. Vi anser oss bønder og industrien som en viktig part i framtidig 
matberedskap i nord. 
 
Kretsene Nord-Salten, Midt-Salten, Beiarn og Svartisen ber styret i Nortura om 
omgående å starte et strategiarbeid for å øke tilførsler av kjøtt og å øke verdiskaping i 
slakteri og industri i Arktisk område. Det må å bygges en arktisk merkevare med 
utgangspunkt i den merkvalitet de arktiske produktene har. 
 
 
Kretsaktivitet 
 
Ragnhild Engan refererte til kretsaktiviteten i krets Nord-Salten i året som har gått 

• Ett arrangement – vellykket julelunsj – med rådgivere som deltok via Teams 

• Ellers ingen aktivitet pga. pandemien 
 
Jørn Ellingsen refererte til kretsaktiviteten i krets Svartisen i året som har gått 

• Hatt et avlivingskurs 

• Ellers ingen aktivitet pga. pandemien 
 
Øvrige kommentarer/spørsmål 

• Nord-Norgestrekket – er dette riktig? Har hørt at bakgrunnen for at dette ble 
innført er relatert til nedlegging av anlegg i Finnmark for mange tiår siden. 

• Framsnakking av Tone Rubach som leder i Nord-Norsk landbruksråd. 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de fire kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 6. 23 Nord-Helgeland 
28 Hattfjelldal 

Dato/tid:  25. feb. kl. 20.00 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styreleder Trine H. Vaag 

Konsernledelsen/adm. ledelse:     

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett 

Ordstyrer:                                     Kjell Magne Sandmo 
 

Frammøtte eiere:              27 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Kjell Magne Sandmo valgt til ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 tatt under ett. 
 
Trine H. Vaag orienterte. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Er reg. lagrene tomme pga økt salg/etterspørsel, eller er det et "spill" for å få 
åpnet for import? 

• Tomme lagre har virket positivt på økonomien. Hva vil kostnaden være ved å 
fylle opp lagrene til ønsket nivå. 

• Tanker rundt det nye slakteriet i Gudbrandsdal.  Hva har det å si for Nortura? 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 
 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
 



  

Kommentarer og spørsmål 

• Et par spørsmål angående Andslimoen Bardufoss.  
o Lurer på hva som er klima og miljøgevinsten blir for Nortura med å legge 

ned pølseproduksjonen/foredlingen på Anslimoen Bardufoss er? 
o Kan vel heller ikke være økonomisk lønnsomt å ha kjøtt i nord for å kjøre 

det sør for så å kjøre ferdig   nord igjen? 

• Labre utsikter på småfe og delvis på gris i Nord. Gjøres det noe i f.t. det? 

• Nedgang i leveranser på småfe. Ser det ut til at rovdyrproblematikken begynner 
å vises i tilgangen av råvarer? 

 
 
Pål-Kenneth, Christer og Trine kommenterte og  svarte på spørsmål 
 
 
Info fra Nortura Bjerka 
Rådgiver Christer Skreslett orienterte fra Nortura Bjerka.  
 
 
Øvrige kommentarer/spørsmål 

• En annen utfordring er også kampanjer om kjøttfrie dager på offentlige 
institusjoner samt at vegetarianer/veganer ideologien er på sterk frammarsj. 
Hva gjøres der? 

• Hva med storfetilgang med tanke på løsdriftskrav? Investeringskostnader og 
økonomi. Innspill politisk? 

 
Trine svarte og kommenterte. 
 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de to kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 7. 25 Vega 
26 Sør-Helgeland 
27 Bindal 

Dato/tid:  22. feb. kl. 10.30 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Styreleder Trine H. Vaag 

Konsernledelsen/adm. ledelse:     

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Svein Inge Jakobsen, 
Christer Skreslett og Tor Olav Brandtzæg 

Ordstyrer:                                     Bernt Skarstad 
 

Frammøtte eiere:              32 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Bernt Skarstad valgt til ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 ble tatt under ett. 
 
Styreleder Trine H. Vaag orienterte. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Utrolig viktig at vi "vant" dette med dobbelt mottaksplikt 

• Ønsker utdyping i f.t. status Otta – herunder dette med planlagt nytt slakteri 

• Hva er Norturas viktigste våpen i kampen om hylleplassen? 

• Nortura stod i fare for å måtte stenge et stort anlegg pga. Corona. Det må man 
ha i bakhodet i forbindelse med rasjonalisering. 

• Bekymret i f.t. utviklingen på EMV. Er det noen mulighet til å gå tilbake til 
"gammel ordning" mht distribuering? Virker som EMV prioriteres fra de som 
distribuerer nå? 

• Ang. medlemskapitalkonto. Hva skjer når man slutter, blir pengene da utbetalt 
eller må det fortsatt rulleres i 7 år? 

• Medlemsbutikkene. Langt til Bjerka – åpent 2 dager i uka. Virker som om ingen 
sjekker hvor vidt man er medlem. Endrer åpningstider hyppig. Kunne man fått til 
en ordning "ala isbilen" – og kunne ikke ordningen vært slik at "alle" kunne 
handle. AU ble oppfordret til å ta med seg dette  

• Fikk tilbud om grossist-varer på nett før jul. Kan man videreføre den ordningen? 



  

• Finnes det tall på hvor mye vi har spart det siste året mht. 
medlemsdemokratiet? 

• Hvor stor belastning og ansvar tåler den norske bonden? Tror vi er på en 
smertegrense mht. økonomi – og det er fortsatt steiner som må snus. 
Kostnadene må lengre ned. 

• Virker ikke veldig naturlig at det er bonden som skal ta ansvar for de lokale 
arbeidsplassene.  

• Vi må bli bedre på å kommunisere hvorfor vi gjennomfører ulike tiltak. 

• Hvorfor er det slik at det meste av rasjonalisering medfører satsing i de mest 
befolkningsrike områdene?  

• Mht. tilleggsytelser. Her premieres "de store". Tar man igjen dette sett i f.t. 
kost/nytte? 

• Kostnadsjakt og inntjening skal være et kontinuerlig arbeid i enhver 
bedrift/konsern! Og det har tidligere vært problemer med "topptunge" 
administrasjoner. Denne erfaringen har vi allerede, og det bør/skal unngå på 
nytt. Dette må være konsernstyrets ansvar, som skal ha den totale oversikten 
på vegne av alle eiere. 

• Vi skal ta med oss at samfunnet rundt oss reagerer på de tiltak som Nortura 
gjennomfører. Det betyr at vi har betydning i distriktene.  

• Takhøyden internt må være høy. Eierne må kunne være uenige og uttrykke 
misnøye. 

 
Trine H. Vaag, Svein Inge Jakobsen og Tor Olav Brandtzæg kommenterte og svarte på 
spørsmål. 
 

3 Drifts og markedsorientering – Leverer Nortura på formålet ? 
 
Ble tatt sammen med sak 2. Se over. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Medlem/tilførsel: 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra region Nord, supplert av Svein Inge 
Jakobsen og Christer Skreslett. 
 
Svein Inge hadde en kort presentasjon – i hovedsak knyttet til utredningen som pågår 
rundt Nortura Målselv. 
 
Kommentarer og synspunkter 

• Det kan være en skummel ekstremøvelse å legge opp til uten videre å fjerne 
NN-trekket.  

• Ut fra det Svein Inge sier, framstår det som om det er for dyrt å ha landbruk i 
Nord-Norge. Det er bekymringsfullt. 

• Sprangene mellom puljetilleggene (gris) virker å være veldig store. Greier vi å 
ta igjen det i markedet? 

• Vi kjører mye opp og ned landet. Det klinger ikke så godt i f.t. klima. Vi må 
passe oss for ikke å bli klimaversting 

• Positivt at dette med NN-trekket tas opp. Viktig at vi bruker god tid på dette. Må 
gjøres på "riktig måte" 

• Det ble framsatt eksempler på puljetillegg. Påstanden er at vi har blitt "jaget" (av 
konkurranse) til å gi de største produsentene mer betaling enn det vi greier å ta 
igjen. 

• Har styret noen kontroll på hvordan sammenhengene med kost/nytte i f.t. 
puljetillegg er? Ser styret på noe "regnskap" i f.t. dette? 



  

• Det samme gjelder også mht. etterbetaling. De store tjener mye her i f.t. de 
små. 

• Kan styret sjekke hvor vidt man har lov til å "trekke inn" distriktstilskudd? Mener 
kontrollkomiteen har sett på dette tidligere.  

• Ang. transport av smågris. Mye penger som ikke tilfaller Nortura – pga. at en 
del av de store produsentene organiserer transporten selv – med samme 
apparat som utfører transporten for Nortura. 

• Tilførselskampanjen – hva er status? Hva koster denne kampanjen? 

• MNS betaler ut ca samme pris til prod på Helgeland som Nortura gjør? Hvordan 
går dette an? 

• Thulefjord lammerull – opplever ofte at det er tomt før jul ! Har noe å gå på der. 
Kanskje ei gul innpakning til påske? 
 
 

Pål-Kenneth, Svein Inge og Trine kommenterte og svarte på spørsmål. 
 
 
Innkomne saker: 
 
Uttalelse fra kretsmøtet 

• Kretslederne i de 3 kretsene hadde i forkant av møtet sendt ut følgende forslag 
til uttalelse:  

o Kretsene Vega, Sør-Helgeland og Bindal ber Styret i Nortura om 
omgående å starte et strategiarbeid for å øke tilførsler av kjøtt og å øke 
verdiskaping i slakteri og industri  i Arktisk område. Det må å bygges en 
arktisk merkevare med utgangspunkt i  den merkvalitet de arktiske 
produktene har. 

• Det var ingen motforestillinger til forslaget. 
 
Vedtak: Uttalelsen fra kretsutvalgene oversendes styret. 
 
4 spørsmål fra Roy Helge Dahle 

• Hvorfor blir ikke vedtaket om legge om distribusjonen tatt opp til vurdering? Vi 
taper penger på denne omleggingen og jeg mener det må være lov å innrømme 
av vi har gjort en feil og reversere dette og samarbeide med Tine om 
distribusjonen. 
 

• Vil Nortura gjøre det som kan gjøres for å berge videreforedling i Nord Norge? 
Ved å ta vekk videreforedling fra NN så kan vi ikke i ettertid slå oss på brystet 
og si at vi skal være med i miljøkampen og redusere utslipp. Å slakte dyr i NN 
og frakte kjøttet til Østlandet for videreforedling for så å sende ferdig produkter 
nordover igjen , det vil bare føre til enda hardere motstand mot å drive med 
kjøttproduksjon. 
 

• Kjøttfe/puljetilegg, det som Nortura betaler ut i puljetillegg/kjøttfetillegg, klarer vi 
å hente den prisen igjen i markedet? og da tenker jeg på hele skrotten ikke bare 
stykningsdeler? Jeg vil ha en sak på at alle puljetillegg tas vekk og at prisen 
økes pr kg på alle dyreslag, det er det samvirketanken bygger på ikke et virvar 
av puljetillegg og fordeler for enkelte. 
 

• I Nord Norge får vi en krone mindre pr kg på utbetalingsprisen, er dette 
samvirke? Nå får bønder nord i Namdalen og opp til Saltfjellet redusert 
frakttilskudd på kraftforet, som vil føre til dårligere økonomi for bonden, jeg ber 



  

om at styret behandler og innstiller til kretsmøtene om at det skal være lik 
utbetalingspris i hele Nortura sitt område. 

 
Trine og Pål Kenneth kommenterte og svarte på spørsmål. 
 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de tre kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 
Kommentarer og synspunkter 

• Det ble rettet kritikk mot at det ikke ble referert  til valgdeltakelse og avgitte 
blanke stemmer ved valget. Dette var ikke tilgjengelig under møtet, men ble 
lovet sendt ut til eierne i kretsene i etterkant. 

 

  



  

PROTOKOLL  KRETSMØTE  NORTURA  2021 
 

Krets 8. 24 Ytre Helgeland 
26 Vefsn og Grane 

Dato/tid:  26. feb. kl. 10.30 Sted: Digitalt møte (Teams) 
 

Til stede fra: 

Konsernstyret:  Olav Håkon Ulfsnes 

Konsernledelsen/adm. ledelse:    Anne Marit Panengstuen 

Øvrige fra adm.:                            Magne Trondmo, Pål-Kenneth Løvås, Christer Skreslett 

Ordstyrer:                                     Frode Bjørnå 
 

Frammøtte eiere:              12 

Referent:                                      Magne Trondmo 
  

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 valgresultater (valget er gjennomført elektronisk på forhånd) 

  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 

• Frode Bjørnå valgt til ordstyrer 

• Innkalling og saksliste godkjent 
 

2 Gjennomgang av årsmelding og regnskap for Nortura SA 
 
Sak 2 og 3 tatt under ett. 
 
Olav Håkon Ulfsnes og Anne Marit Panengstuen orienterte. 
 
Kommentarer og synspunkter: 

• Veldig fornøyd med det som skjer i Nortura for tiden. 

• Savner Nortura litt i debatter på fb – spesielt knyttet til debatter rundt Otta. 
Oppfordrer styret og andre til å øke innsatsen der.  

• Utfordrende med informasjonsflyt. Tror det er "plass" for mer informasjon ut til 
bonden. 

• Lavere reisekostnader i 2020. Vil det legges opp til mere digitale møter også 
framover – etter Corona – for å holde reisekostnadene nede? 

• Slaktes det ikke småfe på Rudshøgda nå?    

• Når gildeprodukter har kommet inn på grossistlager. Hvem er det som eier 
varen da? 

• Produktet "one-pot". Kunne man ikke funnet et mere norsk navn? 

• Er dette med at noen kjeder nå øker andel Gilde litt spill for galleriet? – i f.t. å 
ivareta dette med "god handelsskikk? 

• Lite Gilde og Prior på Coop – som er en kjede som delvis dominerer i 
distriktene. Ønsker en endring i f.t. det. 

• Hva er status mht. halalprodukter i Nortura? 

• Gilde/Prior-merket har en stor fordel i f.t. dette med "garantert norsk". 



  

• Hvor stor er Norturas markedsandel i totalmarkedet? Og hvor er smertegrensen 
her i f.t. dette med markedsreguleringen? 

• Merkes det noen nedgang i markedsandel på bakgrunn av det som har 
skjedd/skjer i Gudbrandsdalen? 

• Er det mulig for tillitsvalgte eller eiere å få en "link" som kan brukes på fb 
(garantert norsk e.l.) – kan brukes på profilbildet på fb f. eks !? 

 
Olav Håkon og Anne Marit svarte og kommenterte. 
 

3 Drifts- og markedsorientering - Leverer Nortura på formålet? 
 
Tatt samtidig som sak 2. Se over 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Tilførsel/Medlem 
Tilførselsleder Pål-Kenneth Løvås orienterte fra Medlem/Tilførsel i Nord, supplert av 
Christer Skreslett. 
 
Kommentarer og spørsmål 

• Tilførselsarbeid gris går i hovedsak mot konkurrenten vi har i Nord-Norge. 
Bekymret for nedgangen i Troms. Jobbes det i politisk retning for å få opp 
svineproduksjonen i Troms? 

• Er det gehør i Nortura for at rådgivere i Nord kan være "påtrykkere" i f.t. å få økt 
svineproduksjonen? 

• Har hatt litt "tradisjon" for at vi i Nord-Norge har sittet på gjerdet og latt andre 
deler av landet tatt veksten. Viktig at vi blir mer offensive i Nord-Norge. 

 
Pål-Kenneth, Christer og Olav Håkon kommenterte og svarte.  
 
 
Innkomne spørsmål 
 
4 spørsmål fra Sigurd Langfors: 
- Hvor mange utmeldte medlemmer er det pr. dato som har innestående 

medlemskapital? 
- Hvor mye egenkapital står inne på utmeldte medlemmer? 
- Er det diskutert i styret å foreta engangsutbetaling av all innestående 

medlemskapital til utmeldte medlemmer? 
- Blir det innstilling fra styret på at vanlig rulleringsplan for utbetaling følges for 

utbetaling i år? 
 
Olav Håkon svarte ut dette. 
 
Spørsmål fra Mari B Mikalsen: 
- Hva skjer med Norturas anlegg i Målselv - og hvorfor? 
 
Dette ble svart ut gjennom presentasjonen til Pål-Kenneth 
 
Kretsaktivitet det siste året 

• Både Ytre Helgeland og Vefsn/Grane har hatt lite aktivitet pga. Corona 
 
 
 



  

 
 
Øvrige kommentarer/spørsmål 

• Burde fått tall på hvor mye råvarer som kjøres nordover – men det kommer 
kanskje fram gjennom utredningen? 

• Burde det vært vurdert annet navn/annen profilering på Thulefjord-produktene. 

• Begrepet Gilde NNS er et begrep som fortsatt står sterkt i Nord. 

5 Presentasjon av valgresultater 
 
Org. leder Magne Trondmo orienterte kort om prosessen rundt de gjennomførte 
valgene, og presenterte kretsutvalgene i de to kretsene. 
 
Alle valgresultater var i hht. innstillingene. 
 

 


