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Protokoller i Regionutvalg Vest 
 

 
55  Rauma og Vestnes 
56  Norddal, Stranda, Stordal og Sykkylven 
57  Nordre Sunnmøre (Giske, Ålesund, Sula, Skodje, Ørskog, Haram) 
58  Synste Møre og Yste Nordfjord 
59  Ytre Søre Sunnmøre 
60  Volda og Ørsta 
62  Eid, Hornindal og Stryn 
63  Gloppen 
64  Bremanger 
65  Flora 
66 Jølster,  Førde og Naustdal 
67  Askvoll 
68  Storehesten  (Fjaler, Gaular, Solund, Hyllestad og Høyanger Nord) 
70  Masfjorden, Gulen og Høyanger sør 
71  Indre Sogn (Leikanger, Sogndal, Luster) 
72  Vik og Balestrand 
73  Aurland, Lærdal og Årdal 
74  Bergen og omland (Med Austevoll frå 2018) 
75  Osterøy 
76  Radøy, Austrheim og Fedje 
77  Meland, Lindås, Modalen og Eidslandet 
78  Indre Hordaland 
80  Odda og Ullensvang 
81  Jondal og Kvam 
82  Fusa, Samnanger, Tysnes, Ølve, Varaldsøy og Hatlestrand 
83  Kvinnherad 
84  Etne og Vindafjord 
85  Indre Ryfylke (Sauda, Suldal, Jøsenfjorden, Skiftun) 
86  Bokn og Tysvær 
87  Ytre Haugaland (Haugesund, karmøy, Utsira, Sveio) 
88  Ytre Sunnhordland (Bømlo, Stord, Fitjar) 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 55 – Rauma og Vestnes 
  
Dato/tid: 22. februar kl. 11.00 Sted: Grand Hotell, Åndalsnes 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm.  Siv Solheim 
Ordstyrer: Marius Klever 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 20 Kvinner:2 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 
 
Alt godkjent ved akklamasjon 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Er det mulig å strukturere planen enda meir? Ved å legge ned fleire anlegg? 
Vest Transport AS eit tvangsekteskap? 
Kiwi har solgt tysk kjøttdeig og den var for dårlig merka. 
Medlemmene i denne kretsen er stolte eiere av Nortura spesielt grunna den gode kvaliteten på 
produktene (Gilde Produkter) 
Er det noko produksjon i Otta anlegget? 
Strategi for Medlemsbutikkene? 
Strategi for salg av varer til Felleskjøpet? 
Viktig med god dyrevelferd på alle dyreslag! 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

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

Krets 56 – Indre Sunnmøre 
  
Dato/tid: 22. februar kl. 20.00 Sted: Stranda Hotell, Stranda 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm. 
Ordstyrer: Bastian Weiberg-Aurdal 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 19 Kvinner:2 Menn: 17 
  

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 
 
Alt godkjent ved akklamasjon 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Transport: Kva kan bøndene gjere for å sikre rask og sikker lasting av bilene? 
Lokal kjøpmann har byttet ut Emv kjøttdeig med Gilde kjøttdeig!! Det lønner seg å mase på 
butikkene!! 
Avrekningene kjem på mail, Tine sender ikkje ut avrekningene grunna personopplysningene. 
Godtgjørelsen til konsernledelsen er denne for høg? 
Kva parameter styrer ledelsen sin resultatlønn? 
Transport av drektige dyr til slakt, er tine sin melke test godkjent? 
Fekk tilbakemelding frå medlem senteret att 29 dager før kalving gav rødt lys. (Skulle fakturere 
direkte salg) 
Akklamasjon til sjåfører og ansatte i Nortura for godt arbeid i forbindelse med cyberangrepet!! 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

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

Krets 57 – Nordre Sunnmøre 
  
Dato/tid: 23. februar kl. 11.00 Sted: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm. 
Ordstyrer: Olav Reenskaug Fjørtoft 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 18 Kvinner:4 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 
 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Korleis har det gått med Otta anlegget? 
Skal anlegga på Gol/Sandeid/Forus avviklast? 
Kjem ein til å miste tilførsler i desse områdene ved å legge ned desse anlegga? 
Er det noko mål å redusere toppledelsen sin lønn? 
Lønnsutviklingen på golvet, korleis er denne? 
Veldig viktig med gode lønns og arbeidsforhold for dei ansatte!! 
Har Nortura produksjon av EMV? 
Her i området er det meir Gilde varer i Rema 1000 enn Kiwi og Coop. 
Kor mykje av den auka handelen er skylda stengte grenser? 
Nortura har taklet cyberangrepet bra! 
Ny Min Side bør vera enklare å bruke enn den gamle. 
Egenmeldingskjema bør følge dyra digitalt. 
Transport av gris og storfe på samme bil? 
Rutiner for beskjed frå sjåfør om henting av dyr er litt sein i forhold til tidligere. 
(Per Landa tar opp dette med Bjørn Årdal i Vest Dyretransport) 
Er dei som importerer kjøtt klar over forskjellen på kvalitet på dette kjøttet? Penicillin bruk etc.? 
I denne kretsen er eigerane stolte eigerar av Nortura! 
Kvifor har ein med spørsmål om eigar organisasjonen kan vera eit handicap/hemmende for 
Nortura? 
Er imponert over den gode styrelederen ein har i Nortura. 
Utsagn: *Trenger fleire rådgivere i Nortura 

 Når ein tar kontakt med rådgiverne så får ein svar eller besøk 
 Gode tilbakemeldingar på sponsing av kjøtt til lokale arrangement! 
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4 Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter frå leder i valgkomiteen: 
Medlemslistene inneheld ikkje alle medlemmene i samdriftene 
Kven er valgbare medlemmer i Nortura? 
Regler på kven som er valgbare. 
Burde det vore varamedlemmer til kretsutvalget? 
 
 
 
 

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

Krets 58 – Synste Møre og Yste Nordfjord 
  
Dato/tid: 24. februar kl. 19.30 Sted: Kvilehytta, Åheim 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Geir Ole Ervik 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 17 Kvinner:5 Menn: 12 
  

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 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Kommentarer og synspunkter: 
Vest Transport AS får veldig skryt! 
Lammeringer er veldig positivt. 
Bra at sauen har fått ein høgare pris 
Viktig at eigerane snakker Nortura opp!! 
Korleis kan ein bli meir miljøvenlege når ein samler skjeringa på færre anlegg! 
Har ein mista mange leverandører når Otta blei lagt ned? 
Er det avgjort at Gudbrandsdalen slakteri skal byggast? 
Når grisen blei flytta til Tønsberg gjekk dette utover andre anlegg? 
Er det bygging av ny småfelinje på Rudshøgda eller er det ei fornying av den gamle? 
Kvifor skal ein legge ned Gol og flytte slakting til Rudshøgda? 
Viktig at alle anlegg går mest mulig på 100%. 
Viktig å samle produksjonen på sentrale anlegg for å få effektiv drift. 
Konkurrentene har samla produksjonen på få anlegg. 
Kunne det vore ein friskare farge på Nortura kjeledressene? 
Er det mulig å legge Medlemsbutikken på Førde på Facebook gruppe med tilbud og utvalg? 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter 
 

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

Krets 59 – Ytre Søre Sunnmøre 
  
Dato/tid: 23. februar kl. 19.30 Sted: Folkehøgskulen, Ulsteinvik 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Oddmund Kvalsvik 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: +2 inviterte dyrleger kom til serveringen 
Totalt: 16 Kvinner:2 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 
 
Alt godkjent ved akklamasjon 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Inntransportkostnad kontra tilskudd til inntransporten? 
Koreleis går det med nytt slakteri i Gudbrandsdalen? 
Korleis har tilførslene i Otta området utviklet seg? 
Kva koster det å drive reguleringslageret? 
Har Nortura gevinst av å vere markedsregulator? 
Etter siste prisstigning 28 februar har industrien fått pris på stykningsdeler? 
Effektiviteten blir denne målt pr kg eller tid? 
Har høyrt mykje om positive nyheter om Nortura er der negative ting om Nortura? 
Folkets varer kor blir dei produsert? 
Tapte ein mykje salg etter cyberangrepet? 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

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

Krets 60 – Volda og Ørsta 
  
Dato/tid: 21. februar kl. 20.00 Sted: Volda Turisthotell, Volda 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Bente Borgen 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per A. Landa 
Øvrige fra adm.  Siv Solheim 
Ordstyrer: Jan-Øystein Aksnes 
Referent: Per A. Landa 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner:4 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 
 
Godkjent ved akklamasjon 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Bygging av slakteri på Sel påvirker dette Nortura? 
Er det realistisk anslag på slaktemengde på dette anlegget? 
Er det nok nødvendig kapital til å bygge dette anlegget? 
Veldig bra med den nye reklamesatsingen!! 
Viktig for eierne å spørre etter Gilde produkter i butikkene!! 
Dyrevelfersprogram på storfe burde vore dekt av felleskapet. 
Korleis er salget av hverdagslam. 
Korleis er salget av raudt kjøtt framover i forhold til bærekraft? 
Kan det komme nye dataangrep mot Nortura? 
Kvifor ikkje offentligjere lederlønningene i Nortura? 
Blir det normalt å frakte gris og storfe på samme bil? 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Forslag på valg blei valgt ved akklamasjon 
. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 62 – Eid, Hornindal, Stryn 
  
Dato/tid: 21. februar kl. 20.00 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder AU Karen Elisabeth Rydland Sæbø sjuk kunne ikkje møte 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eivind Fonn 
Øvrige fra adm.  Steinar Evebø møtte for Karen Elisabeth 
Ordstyrer: Ove Bruheim 
Referent: Eivind Fonn 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner: 5 Menn: 17 
  

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 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Cecilie Bjørlo: Spørsmål til plansje som viser at Årsmøtet 2021 gir administrasjonen i oppdrag å 
jobbe med «revitalisering av samvirkemodellen». Kva konkret er gjort med dette så langt? Det 
er delvis svart ut i møtet, med eks som Norturas vilje til å auke avregningspriser osv. Påpeikast 
at det er viktig å fokusere på historia til samvirka, kvifor vart dei etablert, fokus og engasjement 
ovanfor unge bønder. Eks fagdager må arrangerast meir lokalt om det skal lokke folk fra 
distrikta. Nye produsenter bør få meir-pris første tida for å lokke dei inni samvirket. Einigheit om 
at spørsmål om revitalisering må svarast ut meir fra sentral administrasjon 
 
Marius Alsaker: Industristruktur: Det er forslag fra ulike hold om at 8-timers regel bør reduserast 
til 6 timer. Hensyntar Nortura dette i sin industriutviklingsplan? 
 
Ingolv Folven: Gjennverande fabrikkar må ho nok volum til å sikre ei god grunnbemanning 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter:  
Mykje skryt til Dyretransport Vest, alle sjåførar gjer ein kjempe-jobb 
 
Marius Alsaker: Nortura bør vurdere beløning for samlasting av storfe 
 
Runar Haugland: Nortura gjer ting for komplisert, eks for å få kvige-avtale..(?). For mykje 
IT/kompliserte avtalar for bonden. Oppfordring: gjer ting enklare for bonden 
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5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring ifht innstilling 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 63 – Gloppen 
  
Dato/tid: 22. februar kl. 19.30 Sted: Gloppen Hotell, Sandane 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder AU Karen Elisabeth Rydland Sæbø(erstatta av Steinar Evebø) 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eivind Fonn 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Steinar Evebø 
Referent: Eivind Fonn 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 27 Kvinner:3 Menn: 24 
  

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 
 
 
Innkalling og sakliste godkjent 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Svært viktig å revitalisere samvirketankegangen, jmfr vedtak på årsmøtet 2021 
Det har aldri vore viktigare å vere samvirke-bonde enn i dag. 
Viktig at framtidsanlegg har nok volum til å holde på tilstrekkelig grunnbemanning 
Garantert-norsk-merket er gull verdt, det MÅ satsast vidare på saman med sterke varemerke 
som Gilde. 
Bør vi utfordre tollvernet, dvs heve prisen over tollbarrieren, med å fokusere enda meir på 
garantert norsk – sjekker Nortura om det er betalingsvilligheit på dette? 
 
Retur/nisje: Nortura må ta seg betalt, ikkje gå i minus, men også vere obs på at for mykje 
nisje/rekoring – kan bli ein trussel mot Gilde og Norturas produkt.  
 
Vi skal framsnakke god dyrevelferd, men det blir mykje og mange å forholde seg til. I sum blir 
det så krevjande for bonden at mange vil gi opp på sikt, sjølv om dyrevelferden er god. 
 
Vi som bønder må IKKJE snakke ned dyrevelferdsprogramma – det er utarbeidd av næring og 
veldig viktig for omdømmet til norsk kjøtt og den norske bonde. Dyrevelferden blir gradvis betre 
og det er alle tjent med.  
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
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Opplever at sjåførar ikkje får beskjed om at det er innmeldt dyr med avvik som skal ha ekstra 
tiltak ifht transport. 
Øyremerke: Nortura må påvirke slik at det blir enklare, kvaliteten på øyremerke fra Os må bli 
bedre. Bør bestille 3 øyremerke til alle storfe for å ha eit i reserve. 
 
Innlegg fra kretsleiar Steinar Evebø: Kretsen Gloppen stiller seg bak innlegget til Steinar Evebø. 
(sjå vedlegg til referat) 
 
Nils Magne Gjengedal: Kvifor og til kva pris har Nortura kjøpt Steinsland Rugeri? Han stiller 
spørsmål om dette delvis for at styremedlem er eigar av Steinsland Rugeri  
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endringer 
 

 
 
Innspel frå kretsutvalet i Gloppen. 
 
Bondeopprøret og sosiale media har sett søkjelyset på det Norske jordbruket på ein tydeligare 
måte, med si direkte form har dei fått mykje merksemd. Ubundne som dei er, kan dei gjere 
dette utan ansvar for andre enn seg sjølve.  
Slike aksjonar fungera ei stund. Men når den største merksemda har lagt seg, lyt dei 
ansvarlige partane setje seg ved bordet å forhandle. Då må ein ha ein strategi som står seg. 
  
Det er udiskutabelt at inntekta må opp, vi må få politisk aksept for framtida.  
Finansieringa på sikt kan ikkje staten ta åleine. Dette vert nok eit spleiselag som forbrukar, 
kjede og stat lyt dele på. Spørsmålet er: vil vi ha Norsk mat? Og er vi villige til å betale for 
den?  
Vi er nøydde til å få ei forståing frå forbrukar for dette, derfor må vi alle bidra med 
konstruktiv og god informasjon om kva som held på å skje. Dette må løftast fram både 
politisk og frå organisasjon på lokalt-, regionalt- og sentralt nivå. 
Det må setjast på dagsorden på ein måte som gjer at folk forstår alvoret og konsekvensane av 
det som held på å skje.  
Vi har høyrt nok festtaler! Den jamne inntekta på kome på eit nivå som gjer at ungdom ser 
seg syne med å overta i næringa. Derfor må vi no støtte opp om Bondelag og Småbrukarlag, 
kome med konstruktive innspel, sånn at dei som har forhandlingsrett føler støtta og at vi set 
pris på jobben dei gjere. 
 
Vi vert pressa på mange kantar, det er miljø, dyre velferd og andre krav og kurs. Alt dette 
kostar.  
 
 
 
 
Steinar Evebø 
Kretsledar Gloppen 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 64 – Bremanger 
  
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30 Sted: Dampen, Davik 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Au medlem Steinar Evebø 
Konsernledelsen /  
Øvrige fra adm.  Siv Solheim 
Ordstyrer: Olav Myrhol 
Referent: Siv Solheim 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 17 Kvinner:1 

 
Menn: 16 

  

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 
Innkalling og sakliste og ordstyrar godkjent. 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
-Kva skjer på Otta, med nytt anlegg. Blir det noko av? Litt info ang det. 
-Inntransport anbod, Tilbakemeldinga er at dei er godt fornøygde med sjåførane. 
-Spørsmål om rekneskapen, korleis ligg det an? 
-Gilde har ei jobb å gjere i grillsesongen, det er for lite Gilde grillmat i butikken 
-Skeptiske til for mykje EMV. Må styrke Gilde-merkevaren. 
-Nortura må vere tydlegare på kva som finns i sortimentet i Gilde, så bøndene kan vete kva dei 
skal reklamere for. 
- Kva vil grensehandelen ha å seie for marknadsbalansen framover etter at pandemien er over. 
-Må vere tydlege på Gildeprodukta  
-Kva er Nortura sin  inngang til jordbruksforhandlingane i år? Kva vert lagt vekt på der. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Valget vart som innstillinga. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 65 – Flora 
  
Dato/tid: 3. mars kl. 20.00 Sted: Quality Hotell Florø, Florø 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arild Grimeland 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Anita Sæther 
Referent: Arild Grimeland 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 11 Kvinner:5 Menn: 7 
  

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 
 
 
Godkjent 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
Nortura må bli mykje bedre på og fortelle att Gilde er Norsk,og kvalitet. 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

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

Krets 66 – Jølster, Naustdal, Førde 
  
Dato/tid: 3. mars kl. 20.00 Sted: Kantina Førde-anlegget 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Eivind Fonn 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Ola Kongshaug 
Referent: Eivind Fonn 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 23 Kvinner:3 Menn: 20 
  

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 
 
Godkjent 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Vil industriplanen ta hensyn til at kostnader med transport vil stige framover og at industriplanen 
kan bli endra ut fra det?  
 
Sentralisering av slakteri- og foredlingsindustri er svært dårlig ifht miljø og omdømme. Vi må få 
foredlingsindustrien tilbake lokalt. Møteleiar svarte ut dette: behovet for å styrke bonde-
økonomi, gjer at vi ikkje har noko val, vi må ha mest mulig effektiv industri 
 
Magnar Juklestad: Norsk slakt blir slakta, skore i utlandet, og bringa tilbake til Norge? Dette har 
vore skrive i Nationen. Lidvin sjekker ut og gir svar i etterkant kva denne saka omhandler.  
 
Gilde og Tine sel sine varer gjennom Felleskjøpet. Dette er under utprøving 
 
Oppfordrar alle bønder til å møte opp i på Coop-møter, bli medlem og bruk stemmeretten og 
jobbe for at Gilde skal blir eit større merke i Coop enn i dag.  
 
Terje Hagen: Nortura, Tine, Felleskjøpet og faglaga må stå samla om å løfte landbruket over 
heile landet. Det er viktig med korn-lager, men vi må ha bønder som fyller opp desse. 
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4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Jan Asle Bolset: livdyrvekter avrundes til næraste heile 10 kg? Opplever at livdyrvekt på bil er 
frossen og viser ustabilitet. Må forbedrast. 
 
Ola Kongsvik: fått innspel fra ein leverandør på at livdyrvekter ikkje er «fornuftige» da dyr med 
tydelige forskjeller i størrelse har fått tilnærma lik vekt. Kan det ha med cyber-angrepet å gjere 
da det var mykje utfordringer på livdyr på omsatte dyr når angrepet inntraff? 
 
Mykje ros til inntransportplanlegginga i Førde. God service, hyggelige folk som gjer mykje for å 
yte god service til produsentane. Hastedyr spesielt nevnt som viktig for bonden.  
 
 
 

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

Krets 67 – Askvoll 
  
Dato/tid: 2. mars kl. 20.00 Sted: Askvoll Fjordhotell, Askvoll 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: AU-medlem Bjarte Myren 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Siv Solheim 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Ørjan Russenes 
Referent: Siv Solheim 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 8 Kvinner:3 Menn: 5 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
25. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
26. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
27. Åpen post – lokale saker 
28. 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? 
-For lang avstand mellom bonden og leiing i Nortura. 
- Ikkje gje opp kampen om hylleplassen. 
- Etterspørje Gilde produkt i lokalbutikken. 
- Skryt til sjåførane. Gode til å behandle dyra. 
- Skryt av service på telefon på Medlemssenteret. 
-Manglar epost på bekrefta innmelding. Det er ikkje alltid at den kjem, og dei vert usikre på om   
innmeldiga har gått in. 
-Lange transportar kling ikkje godt i forhold til dyrevelferd. Omlastingar og lange transportar. 
 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Kva ynskjer medlemmane at Nortura skal ta initativ til å arrangere lokalt? 
Delta på markdagar med burger og pølser.Gjerne i samarbeid med andre organisasjonar. 
Felles-arrangement for bondeorganisasjonane der Nortura bidreg med grillmat. 
Omvising på slakteriet, klassifisering av slakt. 
 
Kva skal vi som krets arbeide med inn mot sentralt? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
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Nødslaktordninga, for lang responstid. Ikkje dyrvelferdsmessig forsvarleg. Oftare og oftare at 
dyrlegen avlivar for det er for lang tid før nødslaktar kjem. 
 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Ingen endring ifht innstilling. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 68 – Storehesten 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 20.00 Sted: Sande Hotell, Sande 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Nestleder konsernstyret Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. Ledelse: Arild Grimeland 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Erlend Brede Fossen 
Referent: Arild Grimeland 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 17 Kvinner:2 Menn: 15 
  

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 
 

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

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Når er Min Side oppe og går (Erlend Brede Fossen) 
Kva rutiner har ein ved tilsetting nye på medlemsenteret?  (Erlend Brede Fossen) 
Ynsker at Nortura auker innsatsen med å danne fleire lammeringar og spesielt i Haukedalen og 
Bringeland ( Atle Hoff) 
Kva med å sende ut SMS at slaktebilen er i område visst det eventuelt var nokon som ville ha 
med nokre ekstra dyr? 
Problemer og tungvint når Min Side er nede når det gjelder fakturering av livdyr, vanskeleg å ha 
kontroll når ein kjøper inn mykje kalv, er det mogleg og få til noko midlertidig ?(Børge Ulvik) 
Blir det aktuelt med Storfe-ringar? 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Per Magnar Sognnes vald inn som medlem i valkomite for 3 år – Tor Valset ikkje vald 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 70 – Masfjorden, Gulen, Høyanger sør 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 20.00 Sted: Brekkestranda Hotell, Brekkestranda 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Sveinung Søreide 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Bjarte Nordanger 
Referent: Sveinung Søreide 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 21 Kvinner: 3 Menn: 18 
  

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? 
 
Kommentarer og synspunkter: Viktig å styrke Gilde merket. 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: Litt reaksjoner på at det vert trekt 1 kr pr kg ull i inntransport. 
 
 
 
 

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

Krets 71 – Indre Sogn 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 20.00 Sted: Lyngmo Leirsted, Hafslo 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Styreleder Jan Erik Fløtre 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Johannes Nedrebø 
Øvrige fra adm.  Bjørn Årdal, Dyretransport Vest 
Ordstyrer: Lise Elvagjeng 
Referent: Johannes Nedrebø 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 65 Kvinner:  15 Menn: 50 
  

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: 
Per Hilleren: synspunkt på at om vi lyftar prisen for mykje og det kan bli opnare grensehandel ? 
JE svarte at dette er noko vi har i bakhovudet og har planer for kor ein kan løyse.  
Jostein Flatland: Synspunkt på eventuell overproduksjon, har Nortura tenkt på å innføre kvotar i 
saueproduksjonen. JE, ja men det er ei løysing der vi i alle fall ikkje skal ha ei omsetbar kvote. 
Det er mange scenario som kan virke produksjonsdrivande som slaktetilskot og andre tilskot.  
 
Det vart stilt spørsmål om Nortura har vore leveringsdyktige nok, då ein høyrer at det ikkje er 
Gildeprodukt i butikkane osv.? JE forklarte at det er ulike årsaker til det. 
Lise Elvagjeng: Felleskjøpsamarbeidet med salg av kjøtt i FK butikkar, kva vert solgt der? Jan 
Erik svarte ut at det har vore ein god del Proff produkt og fårikål i haust.  
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Tollvern: Korleis fungerer dette ? JE forklarer, at ein set ned tollen for ein minimumsperiode t.d 
4 veker (er mest aktuelt på storfe) Stortsett er det berre storfe og eggepølver som slit med 
tollvern. Skal vi greie å auke prisen meir på storfe, lyt ein også prøve heve tollvernet.  
 
Er det råd å gjere noko med privatkvote på bl.a svenskehandel. JE, lite truleg at myndighetene 
vil redusere denne.  
Per Hilleren: Spørsmål om slakteristruktur og Otta anlegget.  Jan Erik forklarte. Men, det har 
sine utfordringar.   
Per Hilleren: Vil og gi ros og takk til Trine Vaag som har stått fram for Bonde-organisasjonane.  
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Lise Elvagjeng: Spørsmål om ull, tillegg for god handsaming, fjerna og trekk for dårleg ull.  JE 
og Johannes forklarte.  Det vart sagt at Leif Arne Norheim samlar inn Pelsull og sender til Gol 
som er flinkare til å klasse denne ulla enn andre anlegg.  
 
Bjørn Årdal: Presenterte seg og sa litt om transporten. 
 
Fekk litt synspunkt om transporten i høstsesongen, spesielt på livdyr. Bjørn forklarte og sa at 
dette må bli betre. 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Jostein Flatland er valgt som utsending i staden for Anne Judith Leirdal som ikkje kan møte. 
 
Levrnr på Eirin Reppen Fretland er feil.  Stod oppført med 89984, er retta til 99162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 72 – Vik og Balestrand 
  
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30 Sted: Blix Hotell, Vik i Sogn 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Johannes Nedrebø 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Jon Nummedal 
Referent: Johannes Nedrebø 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 17 Kvinner: 3 Menn:  14 
  

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 
 
Godkjent 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Ottaanlegget: Spørsmål om aktivitetar og produksjon som er att der ? Lidvin orienterte 
Industristruktur:  Kva er det som gjer at ein vel å flytte Forusanlegget ? Lidvin svarte at dei slit 
med beliggenhet i bynært område. Har utfordringar i høve trafikk, utslepp og plass og at dette er 
eit nødvendig grep.  
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter:  
 
Vegard Kinden: Spørsmål om prøveprosjektet med storfering i Vik som vi meiner fungerer 
ypperleg? Har vi nokre tal på korleis dette har gått? Arild Grimeland har kanskje kontroll og svar 
på det.  Johannes svarte at dette skal takast opp på anlegget og då sende eit svar tilbake til 
Vegard om. 
 
Min side: Spørsmål om at når den kjem att i ny versjon, ligg historikken der? 
 
Norturaprodukt i FK butikk og medlemskjøp. Syns vi bør ha meir varer /produkt her.  
Vil gi skryt til Nortura for heving av pris og at ein står på i media. Viktig at vi ligg i front og er med 
og styrer prisen.  
 
Vil gi Ros til Medlemsbutikken i Sogndal, hyggeleg betjening og god service.  
 
 

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



 Side 7 av 7 

Krets 73 – Aurland, Lærdal, Årdal 
  
Dato/tid: 2. mars kl. 20.00 Sted: Mariannes Bakeri og Kafe, Aurland 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Johannes Nedrebø 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Harald Skjerdal 
Referent: Johannes Nedrebø 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner: 2 Menn: 20 
  

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 
Godkjent 
 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: Slakteristruktur, Ole Bjarne Hovland mente vi fort kan bli sårbare 
når det vert langt mellom anlegga. Lidvin svarte at beredskapen er eit tankekors, når det gjeld 
transporttid så har vi 8 timers grensa og reglar som syner seg å gå bra i dag også. Nærhet frå 
foredlingsanlegg til ekspedisjonslager og butikk er viktig for å få ut varene der det bur mykje 
folk.  
 
I 2019 var det snakka om klima berekningar i høve nedlegging av anlegga. Lidvin svarte at 
slakteria her er sesongbetonte.  Full maskin om hausten og rolegare delar av året ellers.  
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter:  

- Spørsmål om dei ikkje får godtgjersle til lokallaget for ullinnsamling 2 gonger i året som 
før lenger. Anders Haugen har etterspurt dette på Gol då ulla herifrå går dit. Har ikkje 
fått svar. 

- Sigurd Vikesland stilte spørsmål om kje-avtale. Johannes svarte. 
- Klage på at ein ikkje fekk i retur eit 4 år gamalt værhovud av Villsau med horn som var 

tenkt til å stoppe ut.  Dette må evt takast opp med slakteriet og mattilsynet.  
- Ivar Molde sa at fakturering på livdyr er mykje rot med. Han hadde fått kalvar for 1,5 år 

sidan som ikkje er kome faktura på endå, heller ikkje purring. Dyra er slakta, men ingen 
trekk heller.  «Dette må berrre Norura holde på med» Fantastisk»  
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- Inge Olai Sunnerheim syns ein del av spekematen han kjøper på medlemsbutikken eller 
butikk er for mykje salta. Nokre av pakkane virkar tørrare og til dels ramsalte.  

 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 74 – Bergen og omland – Fellesmøte med 75-Osterøy 
  
Dato/tid: 21.  februar kl. 19.30 Sted: Travparken, Åsane 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per Johan Lyse 
Øvrige fra adm.  Asgeir Skurtveit- Frafall 
Ordstyrer: Hans Arne Breivik 
Referent: Per Johan Lyse 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 22 Kvinner:3 Menn: 19 
  

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 
 
Hans Arne Breivik 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Hente tidspunktet er for upresist og ofte feil navn på sjåfør. 
Fordel med digitalisering. Ser frem til ny og bedre «min side».  
Ønske om å kunne følge dyrebilen «LIVE» slik at en kan vite når dyrebilen ankommer. 
Noen er også skeptiske til dette. 
Viktig å vise igjen i media, oppleves som flinke der. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Spørsmål rundt priskurven på lam, hvorfor den er så høy tidlig, før fjellamma kommer. 
Spørsmål rundt salg av Glide produkter i Felleskjøp butikkene. 
Lukter Nortura på Matkasse muligheten? 
Skryt av Norturas handtering av dataangrepet 
Ønsker en å legge ned nødslakt ordningen? 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 75 – Osterøy – Fellesmøte med 74 – Bergen og omland 
  
Dato/tid: 21. februar kl. 19.30 Sted: Travparken, Åsane 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per Johan Lyse 
Øvrige fra adm.  Asgeir Skurtveit, Frafall 
Ordstyrer: Gerd Karin Njåstad 
Referent: Per Johan Lyse 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt:  Kvinner: Menn:  
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
25. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
26. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
27. Åpen post – lokale saker 
28. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Gerd Karin Njåstad 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Se protokoll fra krins 74 
 
 
 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Se protokoll fra krins 74 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 76 – Radøy, Austrheim, Fedje 
  
Dato/tid: 22.  februar kl. 20.00 Sted: Smiths Møte og Selskapslokaler, Manger 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per Johan Lyse 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Asgeir Nøttveit 
Referent: Per Johan Lyse 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 21 Kvinner:4 Menn: 17 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
29. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
30. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
31. Åpen post – lokale saker 
32. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Asgeir Nøttveit 
 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Hvordan påvirker gjødsel prisene og verdensuroen prisene på produkta våre? 
Ikke glemme dyra oppi effektiviseringen av anlegg, i forhold til transporttid. 
Er det mulig å gi dei som ikke er med i lammering et introduksjons tilbud? 
Trekke frem samvirket, for de som ikke leverer til Nortura «Stolt samvirke bonde» 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Hvordan er markedsutviklingen på gildeprodukter? 
Hvilke regulerings virkemiddel har vi?  
Litt for dårlig tilbakemelding på når en kommer etter slakt. 
Vanskelig å få tak i folk på Førde, særlig på inntransport. 
Er det henteplikt på vær? 
Hvordan går det med slakteriplanene i Gudbrandsdalen? 
Otta slaktet, hvordan påvirker det kapasiteten på Rudshøgda? 
Hvordan styrer Nortura balansen mellom hvitt og rødt kjøtt? 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Innstilingen vedtatt enstemmig. 
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Krets 77 – Meland, Lindås, Modalen, Eidslandet 
  
Dato/tid: 23.  februar kl. 19.30 Sted: Hagelia Matstove, Knarvik 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arne Russenes 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Reidar Kallestad 
Referent: Arne Russenes 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 43 Kvinner:6 Menn: 37 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
33. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
34. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
35. Åpen post – lokale saker 
36. 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: 
 
Litt diskusjon ang pris setting og EMV produksjon. 
Korleis kunne auke pris på slakt til bonde. Og om Tollvernet. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Gjennomgang av lokal plansje for Førde 
 
Kommentarer og synspunkter:  
Medlem 88355 Arne Skår tok opp tema ang nødslakt ordninga i Hordaland. Var misfornøgd slik 
den vert utført i dag, ønskte tilbake til der vi hadde fleire biler/personer tilgjengelig. Meinte det 
vart for mye venting og att sjåfører braut forskrift om kjøre/kviletid. Vi vart ikkje einge om noko 
på møtet, han var ganske låst i sin fremstilling av problemet. Det var en par andre produsenter 
som tok ordet og dei hadde ikkje opplevd at nødslakt ordninga var noe stort problem. Hadde 
forståing av at ein kan ikkje være alle plasser samtidig. 
Ellers var det et saklig og fint møte.  
I Eksingedalen møtte det 8 produsenter og der hadde vi en veldig fin gjennomgang og diskusjon 
på ordinære Nortura saker. 
.  
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring i forhold til innstilling 
 

 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 78 – Indre Hordaland 
  
Dato/tid: 3. mars kl. 20.00 Sted: Park Hotell, Voss 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ingen tillitsvalgt 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Britt Randi Stokkevåg 
Øvrige fra adm.  Asgeir Skurtveit 
Ordstyrer: Sjur Rondestveit 
Referent: Sjur Rondestveit 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 24 Kvinner: 3 Menn: 21 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
37. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
38. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
39. Åpen post – lokale saker 
40. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Innkalling og sakliste godkjent, Sjur Rondestveit vald til møteleiar og referent. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Spørsmål: Samling/stort anlegg på Kvia-marka. Tenkjer ein på bygdeutvikling i det heile når ein 
gjer vurderingane?  
Spørsmål: Fabrikkstruktur i pandemi/smittesituasjonar. Er det lurt å byggje stort og samle alt? 
Spørsmål: Trur ein at Fatland vil behalde Ølen dersom Sandeid vert nedlagd? Det er ikkje pengar i 
slakting, men vidareforedling. 
Spørsmål: Tenkjer ein på tilgang til (kvalifisert) arbeidskraft ved nye/store anlegg?  
Inntransport – færre leverandøravtalar og mindre tomkøyring no enn tidlegare. Her var det fleire 
spørsmål: 
* Korleis tenkjer ein rundt transport når vegen vert lengre fram til slakteria? Det kan kome 
endringar i regelverket, frå dagens 8 timar transport. Matebilar kan også verte aktuelt for å få fulle lass. 
* Inntransport av småfe, får ikkje vite frå Veland før kvelden før kva tid bilen kjem. Dette har vore 
meldt fleire gonger tidlegare, utan å ha betra seg. 
* Transport av fleire dyreslag, kommentar om transport av oksar når det står hylande gris i etasjen 
over. Det er lite gunstig og kan vere farleg / dårleg HMS. 
* Transport på vinteren, brukar ein tilhengar for å få store nok lass? I vårt distrikt er det utfordring 
med frost og vatn på hengar vinterstid. 
Spørsmål frå Britt Randi - Kva skal til for å svare ja på om ein er stolt Nortura-eigar? 
* Må finne varene i butikken 
* Kommentar – «modig» å vere ung og tørre å levere til nokon andre enn Nortura. Samvirke er 
tingen. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Innmelding, gjeld avtaleinnmelding berre for storfe? Det var nemnt av Britt Randi at det er 
utfordrande å planlegge slakting når innmelding er på tysdag. Kan det vere mogeleg for grisebønder å 
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melde inn tidlegare, sidan dei vel veit slaktetidspunkt fleire veker i førevegen?  
Spørsmål/kommentar på storfeinnmelding: Får ikkje melding om skyv. Tidlegare fekk ein heller ikkje 
melding, men kunne sjekke sjølv på Min side. Det kom også kommentar på at tilbakemelding på 
innmeldinga for storfe bør innehalde individnummer, slik at ein ikkje risikerer kassasjon pga feil 
individnummer. SMS eller e-post er godt nok. 
Spørsmål: Kvifor er det mindre slakting i januar/februar? Dette er litt fordi teljedato på småfe vart 
flytta, slik at småfe no vert slakta i november framfor i jan/feb. Det samme på storfe, med teljedato i 
mars. Fleire er einige om at fjerning av teljedato hadde vore bra, men dette har vore arbeidd med lenge og 
er utfordrande å få til. 
Spørsmål: Britt Randi har snakka om effektivitet på Sandeid. Kva tenkjer ho rundt effektivitet med 
tanke på mogeleg framtidig nedlegging av Sandeid. Det er viktig for fabrikken å kunne vise til gode 
resultat, men det åleine er ikkje nok. Kjem attende med meir om dette. 
Spørsmål/diskusjon: Storfe-rådgiving. Rådgjevinga bør vere meir oppsøkjande. Også tilbakemelding 
om manglande oppfølging/besøk ved innmelding av nye medlemmer, ein venta fleire år før han fekk 
ein kjeledress nærast kasta til seg. Det var ikkje sjølve kjeledressen som var poenget, men velkomsten.  
 
Avhengig av at nødslakt kjem raskt til staden. Viktig med godt redskap / god bil. Kva om nødslaktaren 
må ha kviletid i 8 timer? Snakk om ny nødslaktebil. Rune sluttar i stillinga, og arbeidar ut mai. Britt 
Randi kan ikkje svare på kva som skjer endå. 
* Korleis tenkjer ein at det skal fungere framover utan å ha nokon på plass i området? Britt Randi kunne 
tenke seg hjelp herifrå, for å kunne finne nokon. Ein har ingen intensjon om å gjere noko anna enn å 
ansette nokon i Rune si stilling. Ho oppmoda medlemmer om å bruke tillitsvalde for å komme med 
innspel. Vilkår, korleis gjere det ute når nødslaktaren skal sove – måtte ringe rundt og beordre andre 
slaktarar? Nokon andre bør kunne ordne dette. 
* Tilbakemelding om at det er viktig å ikkje strekke strikken lenger, når ein tenkjer på det som vart lova 
ved nedlegginga i Granvin. Me må ha ei god nødslakteordning og ein god butikk.  
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 

 Kretsleiar: Valkomiteens forslag Sjur Rondestveit. Benkeforslag på Oddbjørn 
Bratthole. Stemmegiving, uavgjort 12 -12. Sjur vart vald ved loddtrekning.  

 Medlem / utsending: Valkomiteens forslag David Inge Tveito vald ved 
akklamasjon. 

 Medlem: Valkomiteens forslag Kåre Olai Solheim. Benkeforslag på Oddbjørn 
Bratthole. Stemmegivning, 4-19, og Oddbjørn Bratthole vart vald. 

 Nestleiar: Valkomiteens forslag Leif Lirhus vald ved akklamasjon. 

Varamedlemmer til regionutval.  

 1.vara: Valkomiteens forslag Åsa Granqvist. Benkeforslag på Oddbjørn 
Bratthole. Stemmegivning, 11-13, Oddbjørn vart vald. 

 2.vara: Valkomiteens forslag Kåre Olai Solheim. Benkeforslag på Åsa 
Granqvist. Stemmegivning, resultat 2-21, Åsa vart vald. 

 3. vara: Valkomiteens forslag Torstein Kjerland vald ved akklamasjon 
 4. vara: Valkomiteens forslag Frode Jørdre vald ved akklamasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 80 – Odda, Ullensvang 
  
Dato/tid: 28. februar kl. 19.00 Sted: Hardanger Hotell, Odda 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Harald Selsaas 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Marius Opedal 
Referent: Harald Selsaas 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 11 Kvinner:3 Menn: 8 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
41. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
42. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
43. Åpen post – lokale saker 
44. 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? 
 
 
Hans Amund Braastad orienterte og Harald Selsaas presenterte Brit Randis presentasjon for 
Sandeid   
 
 
 
 

4 Åpen post saker 
 
 
Bjarne Aga stilte spørsmål vedr oppkjøp av aksjer i Steinsland AS og etterlyste meir informasjon 
. Differensiert omsetningsavgift på egg må på plass. 
 
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Valg etter innstilling   
 

 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 81 – Kvam, Jondal 
  
Dato/tid: 1. mars kl. 19.30 Sted: Tørvikbygd Bedehus, Tørvikbygd 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Hans Amund Braastad 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra adm.  Asgeir Skurtveit 
Ordstyrer: Jan Roy Eide 
Referent: Ingvill Jørgensen 
  
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 16 Kvinner:3 Menn: 13 
  

Sak nr. Sak 

 Saksliste: 
45. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
46. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
47. Åpen post – lokale saker 
48. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent – ordstyrer Jan Roy Eide 
 
Møtelyden ynskjer å starte møta i framtida kl. 19.45 på grunn av ferjetider. 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Industriplanen: 
Otta og nedlegginga der, kva har skjedd med marknadsandelane der?  
Kva med Sandeid og nedlegging av dette? Altfor lang veg frå her til andre slakteri. 
Viktig å sjå på distrikta i arbeidet med nedlegging. 
Problemer med å finne Gilde i Coop-butikker i området. 
Viktig med prioritering av produksjoner som er grasbaserte. 
Heldig med tid for data-angrepet når det først skulle skje. 
Innmelding av dyr til slakt – merknader om ei ku med skjedeframfall og fekk ingen 
tilbakemelding på dette – kunne ikkje sende dyret på grunn av dette. Treng å få tilbakemelding 
til produsent når slikt som dette vert lagt inn på min side. Dette må ein sjå på når vi lager ny Min 
Side. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Innmelding av sau opp mot storfe – kvifor ikkje individ-innmelding på begge? 
Må kanskje ha småfe-individ merking for å få bort telje-datoen. 
Skryt til Nortura for jobbensom er gjort den siste tida. 
 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
 

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

Krets 
82 – Samnanger, Fusa, Tysnes, Ølve, Hatlestrand, 
Varaldsøy 

  
Dato/tid: 2. mars kl. 20.00 Sted: Heiane Hogst, Heiane Industriområde, 

Eikelandsosen 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Ingen tillitsvalgt 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Ingvill Jørgensen 
Øvrige fra adm.  Asgeir Skurtveit 
Ordstyrer: Stein Olav Hauge 
Referent: Ingvill Jørgensen 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 9 Kvinner: Menn: 9 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
49. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
50. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
51. Åpen post – lokale saker 
52. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
 
Godkjent – Stein Olav Hauge vald til møteleiar 
 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Spørsmål om industristrukturen – med fokus på inntransport 
Transport av råvarer – med strukturendringar må det verte mykje meir køyring og også meir 
kostnader? 
Spørsmål om konkurransesituasjonen opp mot konkurrent i området – Kvinnherad – kva vert 
gjort her? 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Kommentarer og synspunkter: 
Henting av lam på søndag – og desse vart ikkje slakta før torsdag.  Dette er ikkje bra. 
Treng å endre KSL til eit meir brukarvenleg og enklare system. 
 

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

Krets 83 - Kvinnherad 
  
Dato/tid: 24. februar kl. 20.00 Sted: Elins Matgleder, Uskedalen 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage  
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Harald Selsaas 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Berit Dale 
Referent: Harald Selsaas 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 10 Kvinner:2 Menn: 8 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
53. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
54. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
55. Åpen post – lokale saker 
56. 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? 
 
Lidvin Hage orienterte om konsernet. Harald Selsaas orienterte om Brit Randis presentasjon av 
Sandeid anleggets situasjon i 2021 og plan for 2022.  
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
 
Møtet uttrykte generell skepsis til nokon av nisjevarestraumene på småfe, spesielt på 
Ryfylkelam. Møtet var og bekymra for dyrevelferd om anlegget på Sandeid blir avvikla .  
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Etter innstilling. Det blei og bestemt at Pål Helge Haugse som har trekt seg ikkje skulle 
erstattas. Dette medføre at valnemnda har kun 2 medlemar i 2022 .  
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 84 – Etne og Vindafjord 
  
Dato/tid: 22. februar kl. 19.30 Sted: Kantina Sandeid-anlegget 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Hans Thorn Wittussen 
Øvrige fra adm.  Britt Randi Stokkevåg 
Ordstyrer: Sjur Åkra 
Referent: Britt Randi Stokkevåg 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 26 Kvinner:2 Menn: 24 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
57. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
58. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
59. Åpen post – lokale saker 
60. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Godkjent 
 

2  

4 Åpen post/lokale saker 
Kommentarer og synspunkter: 

- Korleis er utviklinga i tilførsler? 
- Kva strategi er det bak oppkjøpet av Steinsland? Kvifor har Steinsland tappa selskapet i 

2020? Hadde det gått an å bygge eit rugeri billigare? Vil konkurrenten vår kjøpe seg inn 
hjå den andre produsenten, slik at det blir skapt to polar? Stemmer det at ein bruker 20 
millioner pr år på Hå kylling? Er det slik at Norge må gå føre og utvikle problematikken 
med hanekylling? Kvifor er ikkje Nortura open om økonomien i Steinsland saka? Kva 
med Tone Steinsland i denne saka? 

 
- Er me i lommene på kjedene?  

 
- Fatland set opp puljetillegg og andre tillegg. Kjem Nortura til å følge etter? 

 
- Korleis er miljøperspektivet bak produksjon i Tyskland? Fatland skal komme med ferdig 

steikt bacon og større spekeskinke. Er det aktuelt for Nortura? 
 

- Blir det overproduksjon framover då etterspørselen blir mindre pga åpne grenser. 
 

- Finn med dei kr 6.50 som har vore i prisauke på storfe att på avrekninga? 
 

- Kan me prise over tollvernet? Det er lettare å selge norsk kjøtt. 
 

- Blir det importert heilt slakt eller stykningsdeler? 
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- Med ei merkeforskrift, slik at ein viser kva land råvara kjem frå vil gjere det lettare å 
kunne ta ein høgare pris på norske produkter. 
 

- Avvikling av Sandeid forventer me at ikkje skjer! Det må vurderast kor mykje ein taper i 
marknadsandeler. Kan ikkje samanliknast med Otta. Fatland er ein heilt anna 
konkurrent enn kva dei har der. På Forus trekte fabrikksjefen seg ut for at han ikkje ville 
vera med på prosessen. Kva gjer slike prosessar med arbeidsmiljøet? Tine legger også 
ned. Kva skjer med arbeidsmiljøet når ein får beskjed om at det er 2 år att. Korleis går 
det med vedlikehaldet i slike prosessar? 
 

-  
- Prisane på drivstoff har gått opp, korleis klarer de å ikkje auke trekket på transport då? 
- Kva tenker Nortura om det som står skrive i media om samlasting av gris og storfe? 
- Kva med å ha "Nabotillegg" på storfe?  
- Har det vore ein målbar effekt av å auke prisane den 28.feb? 
- Kor mange slaktegrisprodusentar følgde det med Dahl? Er det slaktegris-plasser til alle 

14000 smågrisene? 
- Kor mykje har data-angrepet kosta? 
- Kva tid kan me få ut avrekning og faktura igjen? Kva med årsrapporten for kvar bonde? 
- Kva tenker Nortura om å oppnå målet om at bøndene skal kunne same ha løn som ein 

industriarbeider? 
 
 
 

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

Krets 85 – Indre Ryfylke 
  
Dato/tid: 23. februar kl. 19.30 Sted: Ryfylke Fjordhotell, Sand 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Harald Selsaas 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Arild Hebnes 
Referent: Harald Selsaas 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 19 Kvinner:0 Menn: 19 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
61. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
62. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
63. Åpen post – lokale saker 
64. 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? 
 
Lidvin Hage orienterte. Harald Selsaas orienterte om Brit Randi sin presentasjon av Sandeid 
anleggets situasjon i 2021 og plan for 2022. 
 
 

4 Åpen post/lokale saker 
Bjørn Kjetil Askvik var særdeles skeptisk til oppkjøp av Steinsland AS. Var skeptisk til om dette 
var eit gode for norske eggprodusenter. Han meinte det lukta berging av et selskap, meir enn et 
godt strategisk valg for Nortura SA. Han meinte og at med den rollen Tone Steinsland hadde i 
Steinsland AS, at habilitet hennar var så svekka at ho ikkje kunne ha styrefunksjon i Nortura SA.  
Det blei og stilt spørsmål rundt dette fra Johannes Fattnes.  
Ryfylkelam blei og omtalt frå salen med skepsis rundt rollen til Nortura SA og svekking av 
Gildemerke med så offensiv satsing på nisjeprodukt.  
 
 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Valgnemndas innstilling valgt einstemmig . 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 87 – Ytre Haugaland – fellesmøte med 86 – Bokn og Tysvær 
  
Dato/tid: 21. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Lisbeth Svendsen og Bjørn Orerød 
Øvrige fra adm.  Britt Randi Stokkevåg, Laura Lundgaard Jensen 
Ordstyrer: Torstein Alvestad 
Referent: Britt Randi Stokkevåg 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 44 Kvinner:6 Menn: 38 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
65. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
66. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
67. Åpen post – lokale saker 
68. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Torstein vart ordstyrar, elles 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 
Kommentarer og synspunkter: 

- I forhold til slakting er det viktigast med inntransporttider. Nortura må ikkje strekke i 
desse tidene. Det er verst for Telemark ift strukturplanane. Desse tid-grensene kjem til 
å bli strengare i framtida. Det er bra at ein har fokus på bonden sin økonomi, men 
dyrevelferden må ivaretakast. 

- Det er bra at Nortura er stolt over dyrevelferden og luftkvaliteten på storfefjøset på 
Rudshøgda, men transportavstand betyr mykje meir for dyra enn luftkvalitet. 

- Har Nortura vurdert avlivingssentral for å sikre god dyrevelferd? 
- Korleis har oppslutninga vore ved nedlegging av Otta? 
- Mange vil gå over til Fatland om Sandeid vert lagt ned. Det er dyra me tenker på og 

ikkje ansatte. 
- Om de framleis vil vurdere nedlegging av Sandeid bør det vera ei meiningsmåling blant 

bøndene. Fatland er ein større konkurrent enn kva som var på Otta. 
- Er det rett å ha konkuranse på slakting og inntransport? Det hadde vore betre å ha 

felles slakteri og konkurere i sluttmarknaden. Det koster å ha dobbel struktur. Transport-
tidene vil bli redusert. Blir det tenkt på dette? 

- Nortura bruker utredningskostander på planen, men bør heller tenke dei store linjene. 
- Me har bruk for å rasjonalisere, og det har Fatland også. I staden for å legge ned er det 

betre å samarbeide med Fatland. Dersom bonden sin økonomi og dyrevelferd er i fokus 
bør ein samarbeide om transport og slakting. 

- Det blir sårbart ved at så mykje skal slaktast på ein plass og det er langt til neste 
anlegg. 

- Vil medlemmene få innsyn i vurderingane som blir gjort ift struktur? 
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- Det er viktig å ta vare på nye brukarar. Me har mista nye. 
- Fatland har Coop som hoffleverandør. Blir det gjort noko for å komme meir inn på den 

marknaden? Det passer seg ikkje at Coop har privat leverandør når dei snakker om 
fellesskap. 

- Når ein skal arbeide med struktur er det viktig å tenke kommunikasjon og ikkje gjere det 
slik som på Otta, der arbeidsplassene vart trekt fram som det viktigaste. 8 timar 
transporttid er ikkje godt nok for bonden. 

- Skeptisk til å selge produkter på Felleskjøpet. Dei kundene bør heller kjøpe varene på 
butikk og etterspør Gilde-varer. 

- Veterinærtilsyn i besetningar er ein ekstra kostnad for bonden. Dette burde heller vore 
fanga opp i KSL eller lignande. Skuffa over at me har sagt ja til dette utan å få 
kompensasjon for det. Dyretragediar vil komme hyppigare pga dårligare økonomi. Må 
passe på at dette blir ivareteke på småfe. 

 
- Me må ha meir opplæring av sjåførar som ambassadørar. Dei er flinke, men kan bli 

flinkare på dette. 
 

- Viktig at når me tek kontakt må me få eit svar der me får inntrykk av at Nortura vil hjelpe 
 

- Er det fornuftig at det er to kretsar. Skal me slå saman kretsane? 
 

- Me har mange avtalar, td angus og kjøttfe. Må me ha desse? Alle bør kunne få desse 
avtalane når ein er medlem. Det blir for mykje byråkrati. Det kjem automatisk opp info 
om dette på kvart dyr likevel. 
 

- Nødslakt og livdyrsjåførane er svært flinke. 
 

- Vanskelig å få tak i folk på Sandeid. Kjem til RH eller Målselv. 
 

- Kristian Askeland opplever at han får fleire stoppavgift når me henter fleire gonger i 
veka. Er det rett? 

 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring ift valg, men rett navn er Jan Egil Austrheim og ikkje Jon Egil. 
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PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
 

Krets 87 – Ytre Haugaland – fellesmøte med 86 – Bokn og Tysvær 
  
Dato/tid: 21. februar kl. 19.30 Sted: Stemnestaden, Grinde 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: RU-leder Lidvin Hage 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Lisbeth Svendsen og Bjørn Orerød 
Øvrige fra adm.  Britt Randi Stokkevåg, Laura Lundgaard Jensen 
Ordstyrer: Torstein Alvestad 
Referent: Britt Randi Stokkevåg 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 44 Kvinner:6 Menn: 38 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
69. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
70. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
71. Åpen post – lokale saker 
72. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Torstein vart ordstyrar, elles 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 
Kommentarer og synspunkter: 

- I forhold til slakting er det viktigast med inntransporttider. Nortura må ikkje strekke i 
desse tidene. Det er verst for Telemark ift strukturplanane. Desse tid-grensene kjem til 
å bli strengare i framtida. Det er bra at ein har fokus på bonden sin økonomi, men 
dyrevelferden må ivaretakast. 

- Det er bra at Nortura er stolt over dyrevelferden og luftkvaliteten på storfefjøset på 
Rudshøgda, men transportavstand betyr mykje meir for dyra enn luftkvalitet. 

- Har Nortura vurdert avlivingssentral for å sikre god dyrevelferd? 
- Korleis har oppslutninga vore ved nedlegging av Otta? 
- Mange vil gå over til Fatland om Sandeid vert lagt ned. Det er dyra me tenker på og 

ikkje ansatte. 
- Om de framleis vil vurdere nedlegging av Sandeid bør det vera ei meiningsmåling blant 

bøndene. Fatland er ein større konkurrent enn kva som var på Otta. 
- Er det rett å ha konkuranse på slakting og inntransport? Det hadde vore betre å ha 

felles slakteri og konkurere i sluttmarknaden. Det koster å ha dobbel struktur. Transport-
tidene vil bli redusert. Blir det tenkt på dette? 



 Side 26 av 26 

- Nortura bruker utredningskostander på planen, men bør heller tenke dei store linjene. 
- Me har bruk for å rasjonalisere, og det har Fatland også. I staden for å legge ned er det 

betre å samarbeide med Fatland. Dersom bonden sin økonomi og dyrevelferd er i fokus 
bør ein samarbeide om transport og slakting. 

- Det blir sårbart ved at så mykje skal slaktast på ein plass og det er langt til neste 
anlegg. 

- Vil medlemmene få innsyn i vurderingane som blir gjort ift struktur? 
- Det er viktig å ta vare på nye brukarar. Me har mista nye. 
- Fatland har Coop som hoffleverandør. Blir det gjort noko for å komme meir inn på den 

marknaden? Det passer seg ikkje at Coop har privat leverandør når dei snakker om 
fellesskap. 

- Når ein skal arbeide med struktur er det viktig å tenke kommunikasjon og ikkje gjere det 
slik som på Otta, der arbeidsplassene vart trekt fram som det viktigaste. 8 timar 
transporttid er ikkje godt nok for bonden. 

- Skeptisk til å selge produkter på Felleskjøpet. Dei kundene bør heller kjøpe varene på 
butikk og etterspør Gilde-varer. 

- Veterinærtilsyn i besetningar er ein ekstra kostnad for bonden. Dette burde heller vore 
fanga opp i KSL eller lignande. Skuffa over at me har sagt ja til dette utan å få 
kompensasjon for det. Dyretragediar vil komme hyppigare pga dårligare økonomi. Må 
passe på at dette blir ivareteke på småfe. 

 
- Me må ha meir opplæring av sjåførar som ambassadørar. Dei er flinke, men kan bli 

flinkare på dette. 
 

- Viktig at når me tar kontakt må me få eit svar der me får inntrykk av at Nortura vil hjelpe 
 

- Er det fornuftig at det er to kretsar. Skal me slå saman kretsane? 
 

- Me har mange avtalar, td angus og kjøttfe. Må me ha desse? Alle bør kunne få desse 
avtalane når ein er medlem. Det blir for mykje byråkrati. Det kjem automatisk opp info 
om dette på kvart dyr likevel. 
 

- Nødslakt og livdyrsjåførane er svært flinke. 
 

- Vanskelig å få tak i folk på Sandeid. Kjem til Rudshøgda eller Målselv. 
 

- Kristian Askeland opplever at han får fleire stoppavgift når me henter fleire gonger i 
veka. Er det rett? 

 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
Ingen endring ift valg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL KRETSMØTE NORTURA 2022 
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Krets 88 – Ytre Sunnhordland 
  
Dato/tid: 24.  februar kl. 19.30 Sted: Stord Hotell, Bjelland 
 
Til stede: 
Tillitsvalgt: Konsernstyremedlem Ole Reino Tala 
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Per Johan Lyse 
Øvrige fra adm.   
Ordstyrer: Lars Ove Rimmereid 
Referent: Per Johan Lyse 
 
Frammøtte medlemmer: 
Totalt: 11 Kvinner:2 Menn: 9 
  

Sak nr Sak 

 Saksliste: 
73. Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste 
74. Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover? 
75. Åpen post – lokale saker 
76. Valg  

1 
 

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste 
 
Lars Ove Rimmereid - godkjent 
 

2 Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med 
framover? 
Egenkapital, er den god?  
Prisløypa på storfe rundt telledato. Er den sett slik for å spare staten for tilskuddsmiddler, eller 
for å sikre jevn tilgang på slakt? 
«Stolt nortura bonde» 

- Motarbeida av lærebøker i grunnskolen 
- Lavt lønna 

Positivt med fysiske møter for å innflytelse. 
Teams møtet i fjor, var ikke positivt for innflytelsen. Ble for stort. Vanskelig å stille spørsmål. 
 
Media oppslag om nedlegging av anlegg, gjør ikke at en blir «stolt» eier. Stor skepsis til å legge 
ned Sandeid, da Fatland er så nærliggende. Er opptatt av dyrets ve og vel. 
 

4 Åpen post/lokale saker 
 
Hvordan går det med turmat konseptet? 
 
Savner ROS på storfe 
 
Hva var grunnen til oppkjøp av Steinsland? 
 

5 Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling) 
 
Innstillingen ble enstemmig vedttatt. 
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