
 
 

 Møtereferat 
 
 
Møte: AU Nord   

Tid/Sted: Teams – Torsdag 22. april kl 09.00 – 10.00  

Til stede: Bjørn Arne Skoglund, Ola Johansen , Ragnhild Engan, Fred Tore 
Fagereng, Bente Børsheim, Sissel H. Johansen, Håvard Knygh, 
Tone Rubach, Hans Thorn Wittussen, Lisbeth Svendsen, Pål-
Kenneth Løvås og Magne Trondmo.  

 

Forfall:   

Kopi til:   

Referent: Magne Trondmo Malvik 22.04.2021 
 

 
Sak nr. Emne Ansvar 

1 Orientering i forbindelse med vedtak ang. Nortura Målselv 
 
Hans Thorn orienterte om styrevedtaket som ble gjort i går. 
 
Presentasjonen, samt en "Q&A" legges ved referatet 

 
 

Spørsmål/kommentarer: 
 Positivt at vi beholder deigproduksjonen og at den Nord-Norske oppstrømmen 

beholdes i Nord og positivt med Nord-Norsk merking av kjøttdeig 
 Vil det være aktuelt å kjøre råvarer fra Bjerka til Målselv? 
 Ofte kommer kjedene og skal ta sin del av rasjonaliseringsgevinsten. Har man 

noen plan for å hindre det nå? 
 Vil vedtaket kunne påvirke tilførslene i Nord 
 Virker som det er gjort en ryddig og ordentlig vurdering rundt denne saken. 
 Flytte ansvar for salg, PU og markedsføring til Nord-Norge. Positivt. MEN må 

gjøre det ordentlig – gå "all in". Jfr det som skjedde på Vega-grisen 
 En mer positiv konklusjon enn man kunne fryktet 
 Kan utløse en debatt mht. situasjonen på gris i Nord 
 I og med at ansatte blir berørt, kan det bidra til negativ vinkling i media til tross for 

en del positivt i dette. Håper Nortura har en god mediestrategi. 
 Vil det bli avsatt midler/ressurser i f.t. satsingen på lokale produkter? 
 Vil det være mulig å få produktene inn i andre kjeder enn Norgesgruppen? F. eks 

Coop? 
 Viktig at AU og øvrige tillitsvalgte blir tatt med på prosessen. 
 Må legge inn en innsats i f.t. gris framover 
 Det er vel lite trolig at pølseproduksjon i noen som helst grad vil bli tilbakeført til 

Nord. Hvorfor skal man da stimulere til økt satsing på gris? 
 Vil kunne komme en debatt i media i f.t. grisen framover (jfr de 2 perspektivene 

over). Viktig at vi er samkjørte. Er det tenkt på noen vinkling rundt dette? 
 Nedlegging av pølseproduksjonen er en irreversibel prosess. 
 
 
Lisbeth og Hans Thorn kommenterte og svarte 
 

 

   

 


