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Sak nr Sak 

1 Konstituering av møtet 
 

Bjørn-Arne Skoglund ønsket velkommen, og Magne Trondmo foretok opprop. 

 

Det var 40 stemmeberettigede til stede ved møtestart dag 1  

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 

 

 

 

 



 
 side 2 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent.  

 

Lillian Sæterstad og Kent Are Johansen ble valgt til å godkjenne protokoll sammen med 

møteleder  

 

2 RU-leder sin tale 

 
Bjørn-Arne Skoglund snakket om det å føle tilhørighet til Nortura, og hva som skal til for å få 

bonden til å slå seg på brystet og være stolt Norturaeier. Han snakket om hvem sitt ansvar det er 

at vi har egen matproduksjon i Norge. En matproduksjon som er tilpasset landet vi bor i og 

utnytter de ressursene vi har. Han snakket om at AU har hatt konstruktive og gode møter, og at de 

er opptatte av å finne de beste løsningene for hele Nord-Norge. Han snakket om at vi må bli bedre 

på å «framsnakke» hverandre og Nortura, at vi må bli bedre på å formidle at det skjer mye bra i 

nordnorsk landbruk. 

 

3 Tilleggsytelser 
 

Karin Røhne, ansvarlig for tilførsel og rådgivning i Nortura innledet med hovedfokus på 

tilleggsytelser i Nortura. 

 

• Formål med tilleggsytelser, og hvordan de dekkes 

• Hva er rettferdig? 

o En stor produsent bidrar mer til redusert kost pr kg i produksjon for fellesskapet 

og kostnadene er ofte lavere knyttet til blant annet transport. Dette gavner 

fellesskapet. Derfor er kvantumstillegget differensiert på størrelse   

• Mange typer tilleggsytelser 

 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Bernt Skarstad, Kent Are Johansen, Knut Joakimsen, 

Sunniva Skogan, Tone Rubach 

• Kvantumstillegg er konkurransevridende for «små» områder – Nord og Vest. Disse 

områdene blir «loppet» for en del midler. 

• Det er vel ikke angusavtale i Nord. Kunne vi fått dette her? 

• Tjener vi inn igjen økologiske tillegg? 

• Hva er strategisk viktig? Øke kvantumstillegget for de store, eller gi mer til de små? 

• Dette med kvantumstillegg skurrer litt mht. samvirketankegangen. Kunne man heller 

«legge mer» i det som går på innmelding og kvalitet f. eks? Jfr. lammeringer og mer 

effektiv inntransport. Det ligger mye symbolikk i kvantumstillegg   

• Det er tilleggsytelsene som har bidratt til inntektsøkning på småfe, i mindre grad 

kjøttprisen. Vanskelig å hente ut maks på dette med lammeringer i enkelte områder, der 

dette ikke fungerer optimalt. 

 

Karin Røhne og Christer Skreslett svarte og kommenterte. 

 

4 Prisløype småfe 
 

AU- repr og medlem av fagutvalg småfe, Ragnhild Engan, innledet 

 

Er prisløypa rettferdig? 

 

Også vi i Nord greier å få mange av lammene inn i perioder med god pris. 

Vi her helt avhengige av å lykkes i de mest kritiske ukene 
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Prisløypa 

- Skal gi oss en best mulig pris 

- Skal gi en rasjonell drift på slakteriene 

- Skal sørge for at vi får inn slaktemodne lam 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Bernt Skarstad, Marion Alvestad, Tone Rubach, Knut 

Joakimsen 

 

• Hvordan blir prisløypa fastsatt? 

• Er det kjedene som styrer dette? 

• Burde det ikke vært ulike kurver i ulike landsdeler?  

• Hva hjelper det å melde dyr til slakt i uke 32, dersom slakteriet er klar til å ta imot? 

• Har vi noen statistikk som viser hvordan de ulike områdene i landet treffer mht. 

prisløypa? 

• Kunne det vært aktuelt med en todelt prisløype? 

• Vi kan kanskje være flinkere til å ned lammene tidligere og få de tidligere til slakt. Så må 

slakteriet være klar til å ta imot. 

• Mange holder igjen lam av god kvalitet tidlig i sesongen fordi de ikke får utnyttet 

puljetilleggene. Disse lammene blir da levert når de er for feite Vi har konkurrent som 

leverer på dette. 

• Er vi sikker på at vi vil være i det markedet vi er? Eksport? Tenke nye tanker? 

 

Ragnhild Engan og Christer Skreslett svarte og kommenterte. 

 

5 Hva styrer pris til produsent? 

 
Karin Røhne innledet rundt hva som styrer pris til produsent, og hadde 3 hovedoverskrifter: Priser 

og volummodell, marked og import. 

 

• Volummodell vs målpris 

• Om PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris).  

• Marked, kjøttforbruk, prognoser, lagerutvikling 

• Framtidsscenarioer 

 

Spørsmål/kommentarer fra følgende: Ole Ingar Johansen, Knut Joakimsen, Hans Elling Angell, 

Marianne Hauan, Tone Rubach, Bernt Skarstad 

 

• Hvorfor blir det påslag på skjæring når råvareprisen øker? 

• Prognose 2022. Hva får en til å tro at saueslaktingen ikke skal øke ytterligere i 2022? 

• Hvorfor er det ikke en «eksportdel» i Nortura? 

• Har Nortura gjort en god jobb mht. småfe de siste årene? 

• Må vi ha «fri import» når det åpnes for import? 

• Prognosert nedgang i forbruket framover. Finnes det andre markeder enn det norske? 

• Det burde vært en bedre gradering av avvik fra Mattilsynet. I dag blir alle avvik vurdert 

som like alvorlige. 

• Lite rom for økning av produksjon på storfe og småfe. Det er behov for å styrke 

økonomien i disse produksjonen – med fare for overproduksjon. Hva tenker Nortura i f.t. 

det? 

• Vi må få et system for produksjonsregulering. 

 

Karin Røhne og Merete Sund svarte og kommenterte. 
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6 Brød, gull og ære, vi har alle noe å lære 

 
Lars Kolsrud, mangeårig lege ved Olympiatoppen, holdt et motivasjonsforedrag. Han forsøkte å 

illustrere hva som skaper en vinnerkultur og hva som gjør enkeltutøvere til vinnere. Mye av det 

han snakket om er direkte overførbart til andre miljøer og til enkeltindivider. 

 

7 Gruppearbeid 

 
AU delte tidligere i høst inn 7 grupper på tvers av Nord-Norge, bestående av ledere og nestledere 

i kretsene og AU-representanter. Det ble avholdt gruppemøter på Teams tidligere i oktober. 

Målet med dette arbeidet er å forsøke å sammen finne mulige løsninger/tiltak for å snu den 

negative trenden som hersker blant bønder i Nord-Norge. 

 

De samme gruppene snakket sammen også under gruppearbeidet i RU-møtet. RU-leder 

oppfordret gruppene til å ta med seg noen av tankene til Lars Kolsrud (sak 6) inn i gruppene. 

 

Tanken er at man skal fortsette å jobbe i disse gruppene også framover.  

 

Det ble ikke foretatt noen gjennomgang/oppsummering i plenum. AU vil imidlertid oppsummere 

hva som kom ut av gruppearbeidet i neste AU-møte. 

 

8 Aktivitet i kretsene 

 
Org. leder Magne Trondmo innledet. 

 

• Alle kretser oppfordres til å ha minst en sosial og eller faglig aktivitet for eierne i kretsen 

før jul. Man kan gjerne legge mest vekt på det sosiale 

• Det enkelte kretsutvalg bør etter hvert lage en plan (handlingsplan) for aktiviteter i 2022. 

• Kretsmøter i uke 8 og 9 i 2022. 

• Magne vil ha dialog med kretslederne rundt dette. 

• Kretsutvalgene oppfordres til å tenke nytt, og gjerne tenke «utenfor boksen» for å gjøre 

kretsmøtene mere attraktive. Kretsmøtene MÅ ikke gjennomføres slik de alltid har blitt 

gjort. 

• Kretsleder/kretsutvalg oppfordres til å ha jevnlig kontakt med AU-representanten som har 

kretsen som sin ansvarskrets. 

 

9 Hva skjer på Nortura Målselv 

 
Bjørn-Arne Skoglund refererte innledningsvis til styrevedtaket fra april, der det ble vedtatt å flytte 

pølseproduksjonen fra Målselv. I den forbindelse ble det gitt en del lovnader i f.t. øvrige planer på 

Nortura Målselv. AU hadde utfordret konserndirektør Lars Gunnar Johnsen til å si noe om dette. 

 

Konserndirektør Lars Gunnar Johnsen innledet (via Teams) 

 

• Mål om å erstatte tapt produksjon på pølser i Målselv med annen aktivitet. Ivareta Nord-

Norske råvarer 

• Nord-Norsk kjøttdeig er lansert 

o Avtale med Norgesgruppen. Enerett i år. 

o Fra 1. feb 2022 åpnes det opp for andre. Dvs at også Rema og coop kan selge 

denne 

o Snitt på hhv 50% på kjøttdeig og 40% på karbonadedeig i NG så langt. Men er 

fortsatt bare i den spede begynnelse. 
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• Thulefjord blir Nord-Norsk 

o Omprofileres til Gilde Nord-Norsk – med den Nord-Norske råvaren 

o Lanseres fra 1. februar på alle kjeder i Nord-Norge 

o Pinnekjøttet lanseres også nasjonalt  

o Rullene – går over fra nett til tarm 

• NNS-pølsa 

o Har hatt i sortimentet og kjørt på aktivitet i Rema 

o Prøvd å få dette inn i fast sortiment i alle kjeder. Dette har ikke nådd fram 

foreløpig. Kan likevel være en mulighet på Rema – jobber videre med det 

• Salgssjef i Nord-Norge knyttet til Thulefjord. 

o Ikke ansatt noen, og heller ikke noe som er konkret planlagt 

o Det bør likevel ikke være noen tvil om at dette blir fulgt godt opp 

 
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Kristin Andreassen, Knut Joakimsen, Bernt Skarstad, Jørn 

Gunnar Ellingsen, Bente Borgen, Ola Johansen, Asbjørn L. Hansen, Trine H. Vaag, Marion 

Alvestad,  

 

• Kystbacon er borte. Bacon i bit er vanskelig å få tak i, og er dessuten et langt dårligere 

produkt. 

• Prisen på den Nord-Norske karbonadedeig/kjøttdeig – hvordan er den i f.t. «vanlig» 

kjøttdeig? 

• Det har lenge vært sagt at Thulefjord ikke har noen identitet. Har vært snakket om en 

arktisk strategi over lang tid (bl.a. mange forskningsprosjekter). Litt overrasket i Nortura 

ikke går om bord i den «arktiske båten». 

• Storkjøkken. Satses det på Nord-Norske råvarer også der? Har inntrykk av at det ikke 

satses så mye der. 

• Ble snakket om at det skulle utlyses en navnekonkurranse i f.t. «nye Thulefjord». Synes 

det er rart at man hoppet bukk over dette?! 

• Arktisk framstår som et fremmed begrep – men Nord-Norsk er noe folk umiddelbart 

identifiserer seg med. 

• Blir sagt at det er en jobb å gjøre. Håper det settes av nok ressurser til å ta seg av dette. 

• Positivt at dette legges under Gildemerket 

• Kunne vært lurt å ta en runde med eierne i Nord i f.t. navnet  

• Er det nok råvarer/kapasitet til å få dette ut i alle kjeder samtidig? 

• Nord-Norge vs Arktisk – snakker vi om samme geografi i f.t. begge navnene? 

 

10 Status i selskapet 

 
Styreleder Trine H. Vaag innledet 

 

• Økonomi og hovedtrekk 2. tertial. Mål om å stabilisere resultatet på et akseptabelt nivå 

• Råvaresituasjonen 

• Utvikling i døtre 

• Balanse og nøkkeltall 

• Status salg 

• Gilde turmat 

• PROFF 

• Vi bygger framtidens Samvirke 

• Industriplanen 

• Det jobbes med andre ting enn industriplanen 

• Landbruksløftet 

• Nord-Norgestrekket 

o Jobbet med SP i f.t. rammevilkår i Nord 
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o Det er ikke glemt og det jobbes videre med saken.. Jobber for å løse dette politisk 

 
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Marion Alvestad, Ola Johansen, Roger Simonsen, Asbjørn 

L. Hansen, Bjørn-Arne Skoglund, Bernt Skarstad, Knut Joakimsen, Kent Are Johansen, Kristin 

Andreassen, Willy Andre Wold, Laila Agersborg, Hans Elling Angell, Jørn Gunnar Ellingsen, 

Peter D. Nicolaisen jr, Sunniva Skogan, Lene Borgan 

 

• Hva er bakgrunnen for økt bruttomargin? 

• Hva legges i «god utvikling» mht tilleggsytelser? 

• Hvor stort er det nye kyllingslakteriet til Rema? 

• Hvordan jobber Nortura i f.t. å få tak mer kylling/rugeegg? 

• Hvordan går prosjektet med FKA som salgskanal for våre produkter? 

• Hva sier kjedene når vi selger varer gjennom FKA? 

• Tanker rundt råvaresituasjonen i Nord? 

• Hvorfor har salget av ullblandinger gått så mye opp? 

• Hvorfor måtte vi ta opp nye obligasjonslån? 

• Avtalen med Capgemini. Kan de om 2-3 år øke prisen på tjenester? 

• Hva er «skyreisen»? 

• Kan turmaten være aktuell for eksport? 

• Litt uheldig at bildet på turmatpakken (pasta bolognese) ikke stemmer med innholdet 

(pastaskruer på bildet – ikke i posen) 

• Hva er status ut mot offshore? 

• Økte byggekostnader – er det tatt med i kalkylene i f.t. investeringsplanen? 

• Hvordan ser «miljøregnskapet» ut i f.t. vedtaket om å samle skjæring av gris? 

• Hva er «flowpack»? 

• En del er kritiske til denne nye flowpacken - er litt uhåndterlig 

• Utfordring at det er «fri import» når det åpnes opp. Vi burde hatt bedre styring på dette. 

• Krav om tydelig merking av opprinnelsesland vil kunne bidra til mindre import 

• Vi må få på plass et kvotesystem på gris 

• Forutsetningene har vel aldre vært bedre enn nå for å få på plass reguleringssystemer for 

å balansere markedet 

• Hvorfor skulle man evt ha regionale kvoter på gris, dersom alt likevel skal sendes til 

Tønsberg? 

• Det er viktig for bonden at vi får tatt ut mye av inntektsøkningen gjennom markedet. 

• Uenig i dette – vi skal ikke være redd for å få økte subsidier 

• Hva er det i Hurdalsplattformen som framstår mest relevant for oss i f.t. inntektsløft? 

• Er det kun de innenlandske kjedene som er vårt potensielle marked? Vi selger 

kongekrabbe til høy pris til utlandet? Kan vi finne andre markeder også på kjøtt? 

• NN-trekket. Tatt opp ofte og lenge uten at det har skjedd noe. Vi må ha en 

avklaring/presisering på «hva er NN-trekket» og forholdet NN-trekket/distriktstilskudd. 

• NN-trekket utgjør 20 mill kr. Dvs «småpenger» i den store sammenheng. I så måte må 

man bare få dette fjernet, også om det medfører at det må tas på bunnlinja til Nortura og 

ikke kan løses politisk. 

• De som har vedtatt at vi skal ha landbruk i hele landet må ta regningen for det. 

• Rent prinsipielt oppfattes det feil at vi skal ha et trekk fordi vi bor i Nord-Norge 

• Skjønner ikke at Nortura kan anse det som juridisk korrekt å gjennomføre dette trekket. 

• Er det rettferdig at den Nord-Norske bonden på ubestemt tid skal sitte å vente på en 

politisk løsning på NN-trekket? 

 
Vedtak: 

Regionutvalget tar gjennomgangen fra styreleder til orientering 
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11 Status fra tilførsel, rådgivning og livdyr 

 
Tilførselsleder i Nord-Norge, Christer Skreslett, innledet 

 

• Bemanningen i Nord 

• Hva gjør vi på rådgivning/tilførsel 

• Samhandling mellom leddene i Nord 

• Slakteutvikling på de ulike anleggene i Nord siste 10 år 

• Slakting hittil i år 

• Ullinnsamling i Finnmark 

• Nødslakteordningen 

• Det enkelte dyreslag 

 
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Sissel H. Johansen, Maren Sandvoll, Marion Alvestad, Jørn 

Gunnar Ellingsen, Kent Are Johansen, Frøydis Forsmo, Grete E. Arntzen, Lene Borgan, Ola 

Johansen, Leif Kåre Halvorsen, Kåre Gjesbakk, Peter D. Nicolaisen jr., Knut Joakimsen 

 

• Enkelte produsenter har drevet i mange ti-år, uten å ha blitt kontaktet av rådgiver i 

Nortura. 

• Hva gjør dere mot nybrukere, ut over å dele ut kjeledress? 

• De fleste medlemmene savner den personlige kontakten – det at de blir kontaktet uten at 

de har bedt om det. 

• De tillitsvalgte må være flinke til å formidle inn til adm. hvis man hører om noen som 

ikke blir fulgt opp. 

• De tillitsvalgte kan også bidra her mht. å besøke/kontakte nye brukere. 

• Den enkelte bruker må ta ansvar selv også. 

• Må ha dialog mellom rådgivning og kretslederne  

• Skryt til rådgiverne for jobben og samhandlingen med tillitsvalgte 

• Når de tillitsvalgte melder fra til adm om saker som bør følges opp – må adm ta ballen. 

• Som nybruker, synes jeg det er vanskelig å «få tak i» rådgivere. 

• Tjener Nortura mye på ull? 

• Ullhåndteringen på Helgeland fungerer bra 

• I Finnmark snakker vi fort om 5-6 timer responstid på nødslakt. Ikke holdbart sånn 

dyrevelferdsmessig 

• Mht. nødslakt – kunne man kurset en del bønder e.l. som kunne avlive og vomme ut, og 

så kommer bilen og henter slaktet i etterkant? 

• Økte kostnader på nødslakt de siste årene, mye pga krav fra Mattilsynet 

• Lojalitetstillegg har vært tatt opp tidligere. Kan det være aktuelt? 

• Dersom vi får over småfeprodusenter fra Horn, for så å begynne å skyve, så mister vi fort 

produsenten igjen. Må kanskje være obs på dette i de mest aktuelle områdene. 

• Horn slår oss solid på fleksibilitet 

• Hvordan fungerer dette med livdyr og småfe? 

 

12 Orientering fra sentral valgkomite 

 
Tormod Nilsen, fra sentral valgkomite, orienterte om at valgkomiteen er i gang med arbeidet. Det 

ble foretatt en gjennomgang av hvem som er på valg i forbindelse med årsmøtet 2022. Nilsen 

oppfordret møtedeltakerne til å komme med innspill på gode kandidater. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 side 8 

13 Lokale saker/åpen post 

 
Spørsmål/kommentarer fra følgende: Knut Joakimsen, Marion Alvestad, Hans Elling Angell, Leif 

Kåre Halvorsen, Ola Johansen, Anne Brit Hanstad, Marion Alvestad, Lillian Sæterstad, Frøydis 

Forsmo, Trine H. Vaag 

 

• Horn betaler mye mer for ull enn det vi gjør. En produsent sier han vil tape ca 10.000 kr 

på å levere ull til oss vs Horn. Det sies at Horn betaler en flat pris på ull pr sau, mens vi 

betaler pr kg. Er det noe vi kan gjøre noe med? 

• Ble referert til et forsøk i «gamle Gilde» på 90-tallet. Det var sannsynligvis i AGRO. Her 

kjørte man en periode med en fast pris på ull pr lam. Dette gav en høyere kostnad på 

avregnet ull, men samtidig sparte man en god del på håndtering, da man ikke måtte knytte 

ulla opp mot den enkelte produsent. Kunne dette vært aktuelt å sett nærmere på igjen?  

• Fatland har fleksible henteordninger til bedre pris (ull) – gjør hverdagen lettere for 

bonden.  

• Alle ansatte i Nortura bør ha en positiv innstilling. Bonden bør ikke føle at han/hun er en 

belastning. 

• Bra at vi har hatt fysisk RU-møte igjen. Mange er imidlertid ikke her. Burde vi framover 

lagt til rette for at andre kan møte via Teams? Vi må imidlertid legge opp til at flest mulig 

kan delta fysisk. 

o Mulighet til digital deltakelse kan være bli en «sovepute» for en del.    

o Vi må ikke ha «a»- og «b»-tillitsvalgte. Synes det bør være repr fysisk til stede 

fra alle kretser 

o Tror vi skal være forsiktige med å gi muligheten til å velge fysisk eller digitalt. 

Vi risikerer at en del velger «den lettvinte løsningen». Kan være bedre å kjøre 

RU-møtene fysisk, men heller kjører andre møter som er heldigitale. 

• Utfordring for lokal valgkomite at det er så få å velge i. Da blir det fort valgt inn folk som 

egentlig ikke er motivert og som ikke vet helt hva de blir valgt til. 

• De som velges inn må vite hva de er valgt til 

• Går det an å lage en «uformell» regel om at den kretslederen går av gir noe informasjon 

til den nye? 

 

 

Bjørn-Arne Skoglund   Lillian Sæterstad  Kent Are Johansen 

(sign.)     (sign.)    (sign.)  

 


