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Protokoller Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland) 
 
89  Forsand, Strand og Hjelmeland 
90  Gjesdal 
91  Klepp 
92  Time 
93  Hå 
94  Sandnes og Sola 
96  Stavanger, Randaberg og Kvitsøy 
97  Bjerkreim 
98  Eigersund, Lund og Sokndal 
100  Sirdal 
101  Kvinesdal og Flekkefjord 
102  Farsund og Lyngdal 
103  Mandal og Marnardal 
104  Audnedalen (Lindesnes, Audnedal) 
105  Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne 
106  Åseral og Hægebostad 
107  Setesdal (Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle,) 
108  Grimstad, Lillesand og Birkenes 
109  Aust i Agder ( Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør, Gjerstad) 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 89 – Forsand, Strand, Hjelmeland 
  
Dato/tid: 23.  februar kl. 19.30 Sted: Holtagården, Tau 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Styreleder Trine Hasvang Vaag 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Odd Finnesand 
Øvrige fra adm.  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Lasse Sagård 
Referent: Ingvill Jørgensen 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 39 Kvinner: 6 Menn: 33 
  

Sak nr. Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent – Lasse Sagård valgt til møteleder. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Hvor mange svarer på medlemsundersøkelsen i prosent av medlemmene? 
Bør ikke være mange alternativer å svare på, helst enig eller uenig. 
Burde det ikke være enkelt å løfte prisene på slakt i Norge når prisøkningen er 
verdensomspennende? 
Hvordan er klimaregnskapet opp mot redusering av anlegg og foredlingssteder? 
Spørsmål om storfe-ringer og når dette kommer.   Fins det rapporter på dette fra der det har 
vært utprøvd? 
Spørsmål om Litra som inntransportselskap – disse har ikke kjørt slaktedyr tidligere. 
Bra jobba på saka rundt GPE – veldig bra!  Både jobben og måten det ble jobba på. 
Spørsmål om den ekstraordinære prisøkningen som kjedene har varslet lenge før prisene har 
økt.  Hva skal vi gjøre med kjedene fremover? 
Hva med inntektene rundt distribusjon av varene våre – er det distribusjonen vi mistet som gjør 
at vi har lavere resultat enn Tine? 
Dere var veldig bra på debatten – og må bruke enkle måter å synligjøre hva bonden egentlig 
sitter igjen med. 
Vi må bruke eierne til å rapportere og gi beskjed til butikkene når de henger ut plakater om at 
Nortura ikke kan levere når vi har høy leveringsgrad!  
Er det kjedene som bestemmer størrelsen på pakningene i diskene? 
Skryt til ansatte som jobbet hele jula og det som også blir gjort for å få det til i etterkant. 
Hva med krigs-situasjonen vi ser – blir det en nett-krig enda mer enn vanlig krig? 
Steinsland-oppkjøpet – hvordan var dette?  Hva med eierne her? 
Velge bort hanekylling-egg og konkurransesituasjonen – hvordan kan dette løses? 
Bør kanskje ta en diskusjon med medlemmene om strategier på oppkjøp fremover. 
Bør informere mer om datterselskaper og bidrag til konsernet fra disse fremover. 
Kretsutvalget vet lite om hva som skjer i Nortura – trenger tettere samarbeid med AU.  
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Viktig at styret tar tak, som å gjøre oppkjøp når det er rett. 
En del spørsmål rundt utskilling av hanekylling-egg opp mot hybridene. 
VI må bruke strategiplanen i arbeidet i det daglige – støtter Nortura i jobben som blir gjort. 
Trenger å tjene penger og så må styret ta de avgjørelsene som gir inntekter også i fremtid. 
Reaksjoner på samarbeidet med salg av Gilde varer i FKA fra kjedene? 
Spørsmål om dyreslaga sine bidrag på bunnlinjen – innsendt. Hvert dyreslag dekker sine 
kostnader er vanlig regel. 
Er det starten på en ny matkjede med å selge mat i FK? 
Hva med nettbutikk fremover? Her må vi være på hugget! 
 

3 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valg ihht innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 90 - Gjesdal 
  
Dato/tid: 24.  februar kl. 19.30 Sted: Gjesdal Bygdahus 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Geir Oluf Hareland 
Referent: Ingvill Jørgensen 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 29 Kvinner: 6 Menn: 23 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent – Geir Oluf Harestad valgt til møteleder 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Skeptisk til sentralisering av alt til Østlandet når det gjelder industriplanen. 
Hva med dyrevelferd med lang inntransport – dette kan gjelde om nedlegging av Sandeid. 
Er også skeptisk mot strukturrasjonalisering ut frå et lokalt perspektiv, også nisje og lokalmat. 
Kva med omdømmet når en ser avstanden mellom Førde og Jæren? Det er her bonden møter 
blårussen. Kva med eierstyring i dette scenario.  
Ser at kampene for å beholde anlegg veldig ofte er tufta i det lokale og viser seg å være rett i 
etterkant. 
Fins det tall på at avvikling av anlegg er begrunna i rette tall, og at bonden kan få vite dette? 
Nortura har fått klar beskjed om å få bedre lønnsomhet. 
Det viktigste er å bevare flest mulig arbeidsplasser i landbruket, ikke i industrien. 
Hva er det som gjør at Coop ikke bruker mer Gilde og er uten Prior? 
Emballasje som ikke er god vedr. gjenvinning – er det fokus på dette i Nortura?  Slik at plasten 
ikke blir brent i stedet for at den blir gjenbrukt? 
Er skeptisk på om en klarer å levere på full jevnstilling for bonden med industriarbeideren med 
stigende kostnader i tillegg. 
Har fått mye gode lammeprodukter i butikk med Hverdagslam. 
Hva med salg av varene våre i FKA? Hvordan går dette? 
Har Nortura levering til matkasse-selskapene? 
Hva med oppkjøpet av Steinsland & Co A.S., er dette rett? 
Hva med habiliteten til eier i dette firmaet som sitter i konsernstyret? 
Kommentarer på oppkjøp av selskap, kan vi vanne ut samvirke slik? 
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3 Åpen post/lokale saker 
Info om arbeidet i kretsutvalget. 
Og om det er interesse om lokale arrangement. Og ber om innspill til arrangement o l. 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Hva med Bondens Marked og grillprodukter? 
Lokale møter med diskusjon – Nortura pub? 
 
Storfe-ringer – hvor står denne saken? Svar i mars om veien videre. 
 

4 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valg ihht innstilling. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 91 – Klepp – fellesmøte med 92-Time og 93-Hå 
  
Dato/tid: 23.  februar kl. 19.00 Sted: Undheim Samfunnshus 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Kjell S. Rakkenes 
Øvrige fra adm.  Øyvind Hebnes 
Ordstyrer: Frank Tunheim 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 82 Kvinner: 14 Menn: 68 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
OK 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 

 Spørsmål og diskusjon angående Steinsland 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 Samslakting i Agro område. 

 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Alle valg i møtet ihht innstillinger – både 91 – 92 - 93 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 94 – Sandnes og Sola 
  
Dato/tid: 22.  februar kl. 19.30 Sted: Julebygda Grendehus 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Bent Ove Byberg 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 31 Kvinner:5 Menn: 26 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ja 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
1. Ønsker at Nortura fortsetter jobben mot økte bondeinntekter, både industrielt & politisk 
2. Viktig å opprettholde muligheten til retur og nisje etter industriplanen er gjennomført. 

 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Som innstilt. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 96 – Stavanger, Randaberg, Kvitsøy 
  
Dato/tid: 21.  februar kl. 19.30 Sted: Utsyn Misjonssenter, Judaberg 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Hans Thorn Wittussen 
Øvrige fra adm.  Ingvill Jørgensen 
Ordstyrer: Magnus Grødem 
Referent: Ingvill Jørgensen 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 65 Kvinner:6 Menn: 59 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent – Magnus Grødem valgt til møteleder. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
  
Spørsmål om Steinsland & Co og oppkjøpet av 67% av dette.  En del innspill på både 
prosessen og hva som vil skje i fremtiden rundt hanekyllinger og konkurrent til Steinsland. 
Det kan være problematisk at en har styremedlemmer som er eiere i oppkjøpt selskap, er dette 
rett når en ser på habiliteten. 
Burde hatt en prosess som lik den som var rundt oppkjøpet av Prima. 
Har en kjøpt katta i sekken når det gjelder nytt datasystem? At det er enklere å hacke 
systemet? 
Neste møte må vi ha info om korleis Nortura vil stå på for at bonden får bedre økonomi. 
Rekkefølge rett?  Mye rykter blant ansatte på Forus om en blir uten jobb rundt intensjonsavtalen 
for salg av anlegget. 
Hvordan kan vi tjene mer penger på sauen uten å få overproduksjon?  
Ikke feitt å ha drive med gris de siste årene.  Men hetsen og filmingen gjør dette vanskelig å 
fortsette med, men også lynnet til grisen nå er vanskelig. Dette må det gjøres en jobb på når det 
gjelder avl.  Men ingen kan bygge i dag med de prisene som er på, derfor er det liten fare for 
overproduksjon. 
Flotte reklamer nå som går på Gilde. Veldig bra! 
Spørsmål om slaktekyllingskapasiteten og styringen av denne.  
Dyrevelferd og turbokylling – hvorfor går Nortura inn i dette nå?  Nye trender som Nortura bør 
følge med på? Hva med grasfora storfe? 
Mener Nortura og DSH har en stor jobb å gjøre for å profilere den hybriden som en har i dag. 
Dyrevelferd – program for gris og for storfe, småfe kommer. Dette er en revisjon av en selv.  
Hvorfor har organisasjonene våre sagt ja til at vi bønder skal revidere oss selv i stedet for at  
Mattilsynet skal gjøre jobben sin? 
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Mottaksplikt, dette er viktig å ta vare på. 
Hva med nybygging på egg? Noen nye nå? 
Ta godt vare på dyrebilsjåførene, de er viktige! 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valg ihht innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 97 – Bjerkreim 
  
Dato/tid: 21.  februar kl. 19.30 Sted: Bjerkreim Samfunnshus, Vikeså 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Noralf Herikstad 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner: 1 Menn: 21 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
ok 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
1.Transport av kylling i fra Ørsdalen, Ønsker å kunne levere hele året, brøyting vil bli utført 
2. Pulje tillegg på Lam bør over på kg i stedet for stk. Prima kommer bedre ut (9 kr pr kg?) 
3. Avklare spørsmålet om slakteringer / naboslakting, forventer avklaring 9 mars 2022 
 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 98 – Eigersund, Lund, Sokndal 
  
Dato/tid: 22.  februar kl. 19.30 Sted: Helleland Grendehus 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Stian Espedal 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Kari Johanne Melhus 
Referent: Stian Espedal 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 31 Kvinner:8 Menn: 23 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
9. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
10. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
11. Åpen post – lokale saker 
12. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

 Er dere bekymret for overproduksjon med tanke på økte priser? 
 Er det forskjell på bønder som leverer til Nortura og Klf-slakteri når det gjelder å begrense 

produksjon når det er overproduksjon? 
 Blir det slakteri i Gudbrandsdalen? 
 Er det på grunn av overkapasitet på Rudshøgda at skjæring Egersund ble nedlagt? 
 Flere syns det er tidkrevende å flytte på sauer og lam i lammeringene. 
 Det ønskes tydeligere merking på produktene våre når det gjelder bærekraftig produksjon. 
 Hvilke krav stilles til bonden når det gjelder bærekraft? 
 Håper Nortura er tøffe nok til å forklare matkjedene ang. dyrevelferd og bærekraft. 
 Hvordan går salget av varene våre hos felleskjøpet? 

 

 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
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5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Cecilie Sørbø trekte seg dagen før møtet – 1 vara Sophie C.Gjermestad valgt til utsending for 2 
år.  Resten av vara opp en plass, og Jan Tore E. Gystøl valgt til 5. vara.  Ellers etter innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 100 – Sirdal 
  
Dato/tid: 22.  februar kl. 19.30 Sted: Kommunestyresalen, Tonstad 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Willy Finnbakk 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Inghild Håverstad 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 8 Kvinner: 2 Menn: 6 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ok 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
1. Ønsker å få tilbake antall slaktet dyr hittil i år på avregning, ikke bare kg. 
2. Økt kvalitet i Gilde produktene (pinnekjøtt ++) bør betale bonden bedre for høyere 

kvalitet. 
3. Ønsker at puljetilleggene avvikles på Storfe 

 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 101 – Flekkefjord og Kvinesdal 
  
Dato/tid: 3. mars kl. 19.30 Sted: Torvløbakkan Gard, Kvinesdal 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder AU Tor Arne Frivold 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Ole Helle 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 15 Kvinner: 1 Menn: 14 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ok 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Ønsker raskere avklaringer på saker som dukker opp. 
Fokus på å besøke nye bønder. 
Burde fange opp medlemmer som ikke leverer lengre.  
Jobbe mot avtalepartene ifht jordbruksoppgjøret. 
Fokus på kvinneandel i kretsutvalgene. 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
1. Ønsker flatere prisløype på lam på høsten ( bør jobbes mer mot kjedene )  
2. Meldinger til produsenter ved leveranse av livdyr mangler.. 

 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
6 vara Rune Harbo innstilles igjen. 
Medlem i kretsstyre heter Ståle Haukelid ( må rettes )  
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 102 – Lyngdal og Farsund 
  
Dato/tid: 2. mars kl. 19.30 Sted: Vestheim, Lista Fly og Næringspark 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Bengt Egil Elve 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Øyvind Vågsvoll, Tor Hustoft hadde sykefravær. 
Referent: Bengt Egil Elve 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 18 Kvinner: Menn: 18 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Ok. Merknad fra administrasjon: vanskelig å vise presentasjon, lerret langt inne på scenen, 
kanskje dårlig prosjektor? 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Det ble stilt spørsmål ved strategien for oppkjøp av Steinsland AS. Det ble 
videre stilt spørsmål/etterlyst informasjon om Strategi for oppkjøp av andre 
selskap. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Nortura må bli bedre på livdyromsetning. Både mer aktiv på formidling, tidligere hadde det vært 
vanskelig å få til et godt samarbeid med formidlere. (historisk) 
En produsent var også misfornøyd med kvalitet på avlsokse, klauver og størrelse. 
 
Forskjell i vilkår på Prima/ Nortura, diskusjon frem og tilbake om det var forskjell. Men det ble 
gjort tydelig fra salen at de var irritert på at det i praksis var forskjell på krav til avlsokse, og at 
Prima ikke stilte krav til kåring/stambokførte dyr eller semin. 
 
Det ble uttrykt irritasjon over at Prima gav fullt puljetillegg som slaktering og gav fullt tillegg for et 
dyr. Noen ser på det som fordel andre syns det er urettferdig. 
 
Det ble stilt spørsmål om ny innmeldingsløsning på storfe var logisk oppbygd. Det ble svart med 
å vise ordning, salene mente at dette skulle de finn ut ved å prøve. 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
OK 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 103 – Mandal, Marnardal 
  
Dato/tid: 3. mars kl. 19.30 Sted: Kloster Holum, Holum 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Bengt Egil Elve 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Nils Moland, Sjur Lauvdal hadde sykefravær. 
Referent: Bengt Egil Elve 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner: 3 Menn: 19 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
5. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
6. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
7. Åpen post – lokale saker 
8. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Ok 
Merknad: lokalene var lite egnet, trangt, dårlig luft. Det hadde ikke vært plass til tort flere. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Rasjonalisering av selskapet må fortsette, vi har ikke råd til å la vær. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Det ble spurt om hva som gjøres for å beholde tilførslene. Det ble svart at kretsen må være 
aktiv for å lage aktivitet og oppmerksomhet. 
Sjåfører må ikke stresse under lasting av dyr, enkelte eller av og til så stresser de og lastingen 
tar lenger tid.  
Noen bønder var veldig fornøyd med våre rådgivere, noen mente at vi var for passive. 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
OK 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 104 – Audnedalen 
  
Dato/tid: 2. mars kl. 19.30 Sted: Vigmostad Bedehus, Vigmostad 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Medlem AU og leder fagutvalg storfe Martin Mæland 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Børge Helliesen 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 23 Kvinner: 3 Menn: 20  
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
9. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
10. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
11. Åpen post – lokale saker 
12. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Ok. 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
1. Fornøyd med eierbrevene på e-post. 
2. Arbeide med likhetsprinsippene. 
3. Slakteringer må ryddes opp i. 
4. Ønsker raskere beslutninger, slutte med beslutningsvegring. 

 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 105 – Kristiansand og Vennesla 
  
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30 Sted: Finsland Bedehus, Finsland 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder AU Tor Arne Frivold (Willy Finnbakk) 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Tor Olav Brandtzæg 
Øvrige fra adm.  Marit Elise Smith Eidet 
Ordstyrer: Inger Liv R. Thoresen 
Referent: Marit Elise Smith Eidet 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 28 Kvinner: 4 Menn: 24 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
13. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
14. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
15. Åpen post – lokale saker 
16. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: (svar i parentes).  
 
Hvilke intensjoner hadde de som sto bak dataangrepet? (gjøre skade, kriminalitet).  
 
Tall på hvor mye som er tjent inn på transportomlegging? (25 mill i løpet av 2021).  
 
Fikk Einar Risnes solgt matriseskriveren? (nei, heldigvis). 
 
Hvorfor er ikke prima med i transporten/omleggingen? (vil foreløpig ha sine egne biler).  
Hva om det er dårligere økonomi at Prima har sin egen transport?  
Vil ha prima på sine biler, men Nortura vil ha sitt navn på bilen.  
Burde stått Nortura på bilene.  
 
Lik pris på nødslakt mellom prima og nortura? (ja, i hvert fall i Agro).  
 
Rammevilkår for landbruket. Effektivitetskrav i jordbruksforhandlinger. Bestiller mer mat/økt 
andel. Hvordan skal vi klare det? Noen må slutte, men andre skal springe fortere.  
Vil ha mer mat, markedsregulator og tine, den skal selges, må ha trykk på salget.  
 
Nettsider til Prima – 1100 per uttrykning nødslakt. Det er forskjell fra Nortura på 
medlemssidene. Ikke bra at det er forskjell. (feil på siden?).  
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Fordeler med å være i Nortura? Stolt av selskap. Ikke så lett å selge Nortura til andre 
produsenter. Betyr mye at resultatet er bra i bunnen. Føle at man er på et vinnerlag. Trine får 
skryt.  
 
Markedsandeler på storfe i kretsen – har mistet mye de tre siste årene. 10%. Hvor blir de av? 
(har for dårlige systemer til å fange det opp, jobber med at det skal være enklere å finne ut av 
det).  
 
Angusavtale er ikke likt mellom prima og Nortura. (skal være likt, bedt produsent sendte 
avrekning til Øyvind Hebnes så skal det regnes på og finne ut av om det er feil).  
 
Avhengig av data, angrep vil kunne skje igjen. Er det noen manuelle backupsystemer? (alt 
stopper ikke opp, alt av interne systemer var ikke berørt. Utfordringen er at vi må ha kontakt 
med omverdenen, husdyrregister f.eks. Må kunne kommunisere med andre. Tar med 
midlertidige systemer som er laget denne gangen, hvis det skulle skjedd en gang til). 
 
Hvordan klarte hackere å komme seg inn? (ikke helt sikker, men bakvei).   
 
Rettsaker om plagiat emballasje/etikketter. Er det helt greit at andre kopierer Nortura? (ikke helt 
greit at andre legger seg tett opp til våre etiketter, men kommer alltid produkter som ligner de vi 
har). 
 
Påstand fra bedrifter om at EVM fører til mangfold. Ikke riktig.  
 
Markedsandeler i butikk, prosent. Kan vi se hvor mye kvantum gildeprodukter ligger på? Går det 
opp i antall kg? (tonnasje har gått ned, men mindre enn totalmarkedet).  
 
Hva er grunnen til at de tar inn nye pølser i dagligvarebutikkene? Er grunnen at de skjønner vi 
ikke kan bli herset med lengre? (handlemønsteret til folk er endret, butikker tør ikke å skyte ned 
prosjekt som gildeprodukter inn i FK butikker).  
 
Burde bli bråk hvis dagligvare nekter at vi kan selge til FK. (kan gjøre det indirekte – vi tar ikke 
inn den varen f.eks.).  
 
Hvilke varer selges i FK butikker? (standard og en del produkter som vi sliter med å få god 
hylleplassering på).  
 
Vi har måttet lete etter gildeprodukter i butikker i mange år. (sammenheng med fall i 
markedsandel. EMV opp).  
Har kanskje ikke mye å frykte med å satse på å selge i FK butikker.  
 
Skylde på hvem vi vil, men rådgivere har hatt for stor jobb. Det er ikke menneskelig det 
rådgivere skal rekke over. Produsenter mister mellomleddet, og det er produsenters jobb å ta 
kontakt med rådgivere. Burde være flere rådgivere til å rekke over og være kontakt ut til 
produsenter. (redusert bemanning siste år, merkes i hele systemet).  
 
Når Prima var i skuddet, fikk ikke produsenter ut info til å kunne forsvare Nortura. Lite åpenhet. 
Samme som oppkjøp av Steinsland nå. Savner åpenhet. Vanskelig å forsvare påstander.  
Prima ble kjøpt i 2014, ble sagt at for at dette skal gå greit så skal det gå 2 år før Prima er inne i 
Norturasystemet. Dette har ikke skjedd, fremdeles ikke like priser.  
Var mye hemmelighold i Nortura i prosessen med kjøp. 
(svart ut).  
 
Kjøper ikke at det var en avtale mellom rådgivere i Prima og Nortura at vi ikke skulle ta kunder 
til hverandre. Men Prima går på Norturaprodusenter for at de skal gå over til Prima, og få 
naboer til å levere til Nortura. Dette er ikke greit. Da kan også vi kunne gå på Primaprodusenter. 
Dette må det bli slutt på. (Må gi klare tilbakemeldinger på at fokuset må være 
Fatlandprodusenter).  
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Motortype på lastebiler. Euro 6 i Nortura, men Prima kan kjøpe de som går på Euro 5.  
Den daglige kontakten er med dyrebilsjåfører – ambassadører. Ikke rett at Prima ikke skal ha 
samme standard.  
 
ROS analysen på sau. (den kommer ut etter hvert).  
 
Julemøte – Trine var på skjermen. Inne på om vi skulle begynne å markedsføre at kjøtt i 
produserer i Norge er antibiotikafritt. Men det er litt farlig – fort å bli arrestert hvis man sier at 
noe er helt fritt. Heller fremstille forskjeller med andre land, og at det er veldig lite i Norge. 
(kommer nok ikke til å kalle det antibiotikafritt).  
 
Veldig bra å ha fått medlemsbutikk.  
Diskusjoner om hvor åpen den skal være for folk utenom bønder.  
 
Matsvinn – hva skjer, blir det delt ut til veldedighet? (prøve å redusere varer med utgått liggetid).  
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 

5 Valg 
 
Valg ihht innstiling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 106 – Åseral og Hægebostad 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 19.30 Sted: Nostalgilåven, Eiken 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Øyvind Hebnes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Oddmund Ljosland 
Referent: Øyvind Hebnes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 15 Kvinner: 3 Menn: 12 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
17. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
18. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
19. Åpen post – lokale saker 
20. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
OK 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
1. Er Prima med i KLF ?  
2. Ønsker bedre utvalg i medlems-butikken i Kristiansand. 
3. Fortsett med de gode reklame filmene som profilerer landbruket. 
4. Ønsker mer Gilde varer i Joker på Eiken. 
5. Ønsker bedre merking om at maten er Norsk. 

 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Lik innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 107 - Setesdalen 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 19.30 Sted: Revsnes Hotell, Byglandsfjord 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder AU Tor Arne Frivold 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Atle Gysland 
Øvrige fra adm.  Stian Espedal 
Ordstyrer: Tor Hallvard Mosdøl 
Referent: Stian Espedal 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 20 Kvinner:3 Menn: 17 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
21. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
22. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
23. Åpen post – lokale saker 
24. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Godkjent 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 

 Flott at Nortura fikk løftet prisen utenom PGE, men fortsatt for lave priser på sau/lam og 
ammeku. 

 Altfor dårlig markedsføring og produktutvikling på sau/lam. 
 Kyllingproduksjon, er den like bærekraftig som produksjon av beitedyr? 
 Synd prisen på lam alltid går ned når sauer og lam kommer heim fra fjellbeite. 
 Nortura må også påvirke/stimulere til storfeproduksjon der dette blir naturlig og kornproduksjon 

der det er naturlig. 
 Det må opparbeides verktøy til å regulere produksjon så vi i mindre grad ikke havner i disse 

overproduksjon situasjonene. 
 Er det bærekraftig at matkjedene skal bestemme når lammene er slakteklar? 
 Er det mulig med en egen klassifisering på lette kuraser? 
 De som jobber på innmelding, får masse skryt for håndteringen både før og spesielt etter 

dataangrepet. 
 Er det mulig å få delta på kurs for tillitsvalgte bønder i kretsene? 
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 Hvorfor har returslakt kostnadene steget så mye siden 90 tallet? 
 Stor misnøye med en del okser som blir godkjent og solgt som avlsokser fra vest, øst får masse 

skryt både for gode okser og oppfølging etterpå, er det mulig med kvalitetssjekk av okser/livdyr 
før salgene skjer? I et tilfelle kom okse på gården både med lus og dårlige bein som etter hvert 
måtte nødslaktes på beite, merker også at dyr fra øst her bedre lynne en de fra vest generelt sett. 

Høgfjellslam / Setesdalslam 
 

 Hvilke kriterier bør de ha? 
 Hva er forskjellen på høgfjellslam og for eksempel klosterlam? 
 Ønsker at i tillegg til restaurant og storkjøkken må lammene ut i dagligvare der volumet blir 

solgt. 
 Dette må bli noe som bøndene i Setesdal må bli stolt av. 
 Kan smaken av Setesdal være noe å bygge dette rundt? 
 Setesdal må være i navnet 

 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ihht innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 
108 – Grimstad, Lillesand, Birkenes fellesmøte med 109 – 
Aust i Agder 

  
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30 Sted: Eikely Leirsted, Froland 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Bengt Egil Elve 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Geir Delin/Alf Eivind Myren 
Referent: Bengt Egil Elve 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 43 Kvinner: 8  Menn: 35 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
1. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
2. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
3. Åpen post – lokale saker 
4. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
Ok 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Det ble spurt om det i kalkylene i industriplanen var tatt høyde for prisstigningen de siste to år, 
og det ble advart om at det må tas høyde for dette i kalkylene/prosjektene som skal utredes og 
igangsettes. 
 
Det må klargjøres i hvilke situasjoner Mattilsynet godkjenner at dyr blir nødslaktet, slik det er nå 
gjelder det ved akutte skader, andre årsaker til ønske om nødslakt blir ikke akseptert i noen 
områder. (slik som for eksempel mer kronisk lidelse eller risiko for at dyr blir mer syke) 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Det ble påpekt at vi ikke hadde tatt med utvikling i egg i statistikker og markedsandeler. Det må 
vi ta med oss videre. 
Det ble etterlyst informasjon om utvikling i pulje/samlasting/slaktering for storfe.  
Det ble kritisert at det foregikk samlasting med gris og storfe på samme bil. 
Det ble kritisert at Nortura drev rovdrift på nødslaktere, nødslakter fra Tønsberg/Rudshøgda 
hadde klaget til en bonde. 
Det ble kritisert at det var for få grønne avlsokser tilgjengelige for kjøp. Livdyr.avd må oppfordre 
selgere til å følge opp med blodprøver. Forsøk på å forklare at risiko for sykdom er lav, selv ved 
kjøp av okse fra rød besetning var det samme som å trekke hele bekjempingsprogrammet i tvil. 
 
Oppkjøp av Steinsland: sterk kritikk pga. favorisering av en hybrid/firma. Kritikk mot at valgte 
hybrid var dårlig, mister fjær. Kritikk mot at Nortura involverer seg i rugeegg i det hele tatt. 
Kritikk mot at Fagutvalg egg ikke var hørt før oppkjøp. 
Kritikk mot at også Tone Steinsland sitter i styret samtidig med oppkjøp, og at hun også var 
gjenvalgt midt i prosessen med oppkjøp. 
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5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
OK 108 ok 109 Ihht Innstillinger 
 

 
 


