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030 Lierne, Namskogan og Røyrvik

Krets

Dato/tid: 1. mars kl 10.30

Sted: Tunnsjø samfunnshus

Til stede:
Tillitsvalgt: Tilde Sæther (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arnodd Kjenstadbakk
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Lars Harbækvold
Referent: Arnodd Kjenstadbakk
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 10

Kvinner:3

Menn: 7

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Lars Harbækvold valgt til ordstyrer.
Alle medlemmene fikk innkalling for hele landet. Litt vanskelig å finne frem.

2

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

3

Å samle alt på en fabrikk må da føre til større risiko dersom noe skjer; brann, smitte
osv.
Selvforsyning og matberedskap blir viktig fremover.

Åpen post – lokale saker
•
•
•
•
•

•

Kretsleder ba om mailadresser til alle medlemmene i sin krets. Det fikk han ikke!
Hvorfor? Personvern?
Semitrailer for henting av dyr er ikke egnet alle steder.
Bil og henger kunne heller ikke hente kun med bil og laste over på henger da den ikke
var rettelagt for det.
Har ikke fått levert ull på 3 år. En har hatt 68 sekker liggende. Fikk omsider levert ved å
kjøre de til Harran.
En hadde meldt inn drektige kviger for salg (ammeku). Hørte ikke noe mer så dyra ble
etter hvert slakta. Like etterpå kom det annonse på Facebook hvor det etterspurtes
drektige kviger. Facebook skal ikke fungere bedre som salgskanal enn samvirke.
Savner bedre tilbakemeldinger.
«Kalvestuntet» med rabatert kalv burde være et tilbud til alle.

•
•
•
•

4

«Hasteslakt» tar i mange tilfeller 2-3 uker. Alternativet er nødslakt, men de er for friske
til nødslakt. Koster også mye.
Kjøre og hviletid på nødslakt. Mener å ha hørt at det ikke gjelder for melkebil og de som
henter slakteavfall.
Det virker som det er mye mere stress for dyrebilsjåførene nå enn tidligere.
Eksempler på at dyrebilen kommer mye tidligere enn avtalt. Gitt beskjed om at de
kommer kl 7, men dukker opp kl 06:15 likevel.

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ny kretsleder ble Frode Holand. Lev.nr. 55036.
Ellers ingen endringer.
Spørsmål? Hvorfor er det ikke vara til kretsutvalget?

031 Ytre Namdal

Krets

Dato/tid: 2. mars kl 11.00

Sted: Varøy Gård

Til stede:
Tillitsvalgt: Tilde Sæther (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arnodd Kjenstadbakk
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Einar Bredesen
Referent: Arnodd Kjenstadbakk
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 12

Kvinner: 2

Menn: 10

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Einar Bredesen ble valgt til ordstyrer.
Innkalling og saksliste godkjent.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tilde Sæther innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Vil den urolige situasjonen i Russland/Ukraina ha innflytelse på kjøttproduksjonen?
Større matvaresikkerhet vil bli mer aktuelt.

3

Åpen post – lokale saker
•
•
•
•
•
•
•
•

Mattilsynet gir nå kraftige bøter for levering av ikke transportdyktige dyr. Hvem
har ansvaret når lokal veterinær har påvist at ei ku er tom og sendes til slakt,
men viser seg likevel å være drektig?
Størrelsen på bota bør stå i forhold til forseelsen.
Litt ekstra ventetid på å få levert slakt etter cyberangrepet er forståelig.
Når man har dyr påmeldt over flere uker kunne det vært greit at sjåfør opplyser
om hvilke dyr (ørenr.) som planlegges henta.
Hvorfor gis det ikke puljetillegg på kyr som er påmeldt uten avtale? Virker
urimelig.
Dyrevelferd er et stort ansvarsområde for bonden som selvstendig
næringsdrivende. Viktig at bonden derfor får godt nok betalt for sin produksjon.
Viktig å få «folk flest» samt «styre og stell» til å akseptere å betale det det
koster å få produsert god og sikker norsk mat.
Bonden er en del av den norske beredskapen.

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endring i hht. innstillingen.

032 Sentrale Namdal

Krets

Dato/tid: 1. mars kl 19.30

Sted: Grong Gård

Til stede:
Tillitsvalgt: Tilde Sæther (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arnodd Kjenstadbakk
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Kari Anne G. Jensen
Referent: Arnodd Kjenstadbakk
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 16

Kvinner: 2

Menn: 14

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Kretsleder valgt til møteleder.
Innkalling og saksliste godkjent.

2

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

Spørsmål/kommentarer:
• Telledatoen koster næringa mye. Staten har også ekstra kostnader med dette som de
kunne spart.

3

Åpen post – lokale saker
•
•
•
•
•

•
•

Tilrettelagt transport på ei purke var meldt ifra uten at det har gått i orden. Kom likevel
med full bil. Har skjedd mere enn en gang.
Mattilsynet er ikke samkjørte i håndtering av regelverket. Ulike tolkninger mellom
slakterier som Malvik vs Bjerka.
Det ble sendt et brev fra kretsen til Nortura for 3 år siden om tilfredshet. Ikke fått svar
enda.
Det påstås i møtet at Notra tilbyr livdyrtransport utenom Nortura til egne takster. Dette
er «butikk i butikken».
Ole Johan Lysberg kunne opplyse om at han utgjorde ca 50 % av årsaken til fallende
markedsandel på ca. 10% ila siste 2 år for Overhalla. Lysberg sa at årsaken er
manglende service fra livdyr i Nortura. Midt-Norge Slakteri ringer ofte og tilbyr kalv
mens han hører «aldri» fra Nortura. Han synes også at Nortura ikke holder seg til
minstekravet på vekt ved leveringa av kalv.
Andre i møtet ønsket å få til flere fastavtaler mellom selger og kjøper.
Faktura på livdyrkjøp må bli mer oversiktlig og være korrekt.

•

4

Ved kjøp av kalv må det bli mere automatisert å få dette lagret inn i besetninga. Det må
lages et system som er enkelt hvor man kun trenger «et tastetrykk» for å godkjenne et
kalvekjøp og at vekt, pris osv blir korrekt.

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
På varamedlemmer til RU ble det 2 endringer:
• 1. vara blir Ole Johan Lysberg. Lev.nr. 66976
• 2. vara blir Iver Tyldum. Lev.nr. 66423.
Øvrige valg i hht. innstilling

033 Namsos og Fosnes

Krets

Dato/tid: 28. februar kl 11.15

Sted: Åsly forsamlingshus

Til stede:
Tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Ole Joakim Ranheim
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 9

Kvinner: 1

Menn: 8

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Ole Joakim Ranheim ble valgt til ordstyrer.
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Lars Morten Rosmo innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Ser økt andel gildeprodukter i lokalbutikken. Men opplever at det f. eks er få varer eller
tomt for Gilde karbonadedeig og kjøttdeig, men det er plenty coop-deig.
• Kjenner meg ikke igjen i at det er stor misnøye med Nortura blant eierne. Vi har sagt at
alle steiner skal snus. Da må vi akseptere at det fattes vedtak som medfører endringer.
• Nortura har levert for dårlig de siste årene. Dette forklarer nok mye av den dårlige
skåren på medlemsundersøkelsen.
• Når f. eks TINE har levert god økonomi i mange år, måler man automatisk opp mot det.
• Spiller ingen rolle hvor grisen skjæres, så lenge det gir økonomi. Nortura har ikke råd til
å drive distriktspolitikk.
• Håper Nortura har guts til å legge fra regnskapstall for Notra etter hvert.
• Ved innmelding av dyr. De som sitter og planlegger framstår litt overflødig. Sjåførene
sitter med lokalkunnskapen og kunne planlagt dette selv.
• Ang. italienske skap. Vi møter oss selv litt i døra her. Vi maner om at den norske
forbrukeren skal kjøpe norsk mat, mens vi drar til Italia og handler bilmateriell. Blir dette
slått opp i media, så har vi er forklaringsproblem.
• Hvordan går samarbeidet med FKA i f.t. Gildevarer i butikkene?
• Problem å bli kvitt oksekalver for tiden
• Avlsmålet på NRF-kua er veldig dreiet mot melk. Dvs at oksekalvene langt på vei er blitt
et «avfallsprodukt» i melkeproduksjonen.
• Det er viktig at ikke kalveprisen blir for høy.

•

3

Vanskelig å få svar hos Nortura (livdyr).

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Magne Trondmo innledet.
Kommentarer og synspunkter:
• Virker som sjåførene er «skremt» av Mattilsynet i f.t. det å ta med dyr som har en eller
annen skavank. Har endret seg den siste tiden.
• I flg sjåførene ligger det til grunn ulike vurderinger fra MT ut fra hvem som står på linja.

Dyrevelferd
Lars Morten Rosmo innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Har behov for fornying av driftsapparatet for å kunne gjøre nødvendige tiltak i f.t.
dyrevelferd.
• Det er viktig for oss å få kommunisert at dyr har ikke samme behov for mennesker.
Fra kretsen
• Prøvde å arrangere en tur til Nærøy på nyåret, men av ulike årsaker ble den avlyst.
Prøver på nytt i mars.

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endringer i hht. innstilling

034 Snåsa

Krets

Dato/tid: 28. februar 18.45

Sted: Snåsa Hotell

Til stede:
Tillitsvalgt: Tilde Sæther (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Arnodd Kjenstadbakk
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Geir Brede
Referent: Arnodd Kjenstadbakk
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 17

Kvinner: 1

Menn: 16

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Geir Brede valgt til ordstyrer.
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tilde Sæther innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Føler at en del avgjørelser i konsernet blir tatt uten at høringer blir foretatt.
• Bonusutbetalinger til topplederne er uheldig/upassende og lite tillitsvekkende.
• Hvilken plan er det med kyllingslakteriet på Elverum? Eksisterer fortsatt leieslaktavtalen
med Rema i Midt-Norge?
• Det pågår nå en sentralisering hvor mye flyttes sørover. Er det en risiko for at bøndene i
Midt-Norge på sikt kan få dårligere betalt for slaktet?
• I hvor stort omfang brukes ekstra biler på inntransport av dyr for å fylle opp semitrailer?

3

Åpen post – lokale saker
•
•
•
•
•
•

Ikke fornøyd med elektronisk kjøreseddel. Er ukomfortabel med løsningen. Ønsker
kvittering f.eks. på mail. eller via en App.
Ved ringing til medlemssenter og det er kø blir det bare lagt på. Ønsker direktetelefon til
Nortura Malvik.
God service er viktig for tilførslene.
De som ikke får levert kalv må få beskjed. God kommunikasjon på livdyr er viktig.
Sms eller e-post bør sendes dersom det ikke planlegges henting i basisuke. (Innspill til
ny Min side).
Ønsker lengre varsel i forkant på henting av slaktedyr. Varsling på fredag på henting
søndag er for kort tid i forveien.

•
•

4

Hva gjør vi med dyr som ikke er kvalifisert som nødslakt og heller ikke er
transportdyktig?
Hvorfor er dyrevelferdsprogrammet starta før veterinærene er kurset? Dette vil føre til at
de ulike veterinærene tolker veilederen ulikt.

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endringer i forhold til innstillinga.

035 Osen, Namdalseid og Flatanger

Krets

Dato/tid: 23. februar 11.00

Sted: Nordmeland Gårdshotell

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) og Tore Rennan (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Bjørn Dag Derås
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 12

Kvinner: 2

Menn: 10

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Bjørn Dag Derås ble valgt til møteleder.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn Olaf Flittie fra styret innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Endringer på inntransport bidro til ny livdyrsjåfør i området. Forrige sjåfør gjorde kanskje
«mer enn han skulle», og dermed oppfattes det som om servicegraden nå har gått ned
nå.
• Opptredenen til Trine i debatten er eksempel på noe som får eierne til å tenke «yes».
Hun er der for oss. Mer sånt.
• Virker som om vi ikke når helt fram til de yngre i f.t. viktigheten av Samvirket og
markedsordningene.
• Det er selvsagt viktig å ta vare på nye produsenter, men en må også ta vare på de som
er der fra før.
• Skulle melde inn storfe i dag. Fikk da beskjed om at hvis jeg ventet et par uker får jeg
med prisoppgang. Tommel opp.
o Kommentar fra Tore: Hadde det ikke vært for cyberangrepet vill trolig
innmeldingen gått via «min side». Da ville hun ikke fått denne informasjonen.
Kan man se for seg lett tilgang til prisløypa på «Nye min side» - slik at man
lettere kan få med seg slik informasjonen i framtida også.
• Ullgris. Opplevde trenering fra Nortura – skaper ikke tillit. Fungerer greit nå.
• Kritisk til kvantumstillegget. Puljetillegg er greit, det går direkte på rasjonalitet. Usikker
på om det samme gjelder i f.t. kvantumstillegg. Føles som om de små urettmessig bli
straffet.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Samvirket skulle prøvd å få kommunisert til forbruker at det ikke er bonden som sitter
med gevinsten når matvareprisene går opp.
Jarle Stein: Hadde 7 dyr påmeldt i uke 50. Skjøvet til uke 51 så 52. Så kom
cyberangrepet – skjøvet til godt ut på nyåret. Ble lovet kompensasjon, men har ikke sett
noe.
Hva med CO2-regnskapet når man flytter skjæring fra Steinkjer til Tønsberg?
Virker som Midt-Norge har blødd mer enn Øst og Rogaland mht. nedleggelse av
anlegg.
Leverte dyr sist helg. Oksene ble lesset på henger. Kyrne på bilen. Hengeren ble satt
igjen på gården med dyrene i 4 timer, mens bilen kjørte et annet sted og hentet flere
dyr. Tilbake etter 4 timer og hentet tilhengeren. Stiller spørsmålstegn med dette bl.a.
mht dyrevelferd.
o En annen i møte kunne fortelle at det var hans dyr som ble hentet sist. Det ble
gjort slik av smittemessige hensyn fordi han hadde hoste på sine dyr
«Folkets» er jo emv, men mange forbrukere oppfatter nok dette som en merkevare.
Hvordan unngå dette?
Dersom Tine, Nortura og FKA begynner å selge varene sine direkte, og utfordre
kjedene, vil vi i større grad konkurrere med emv.
For å være stolte eiere må vi føle at vi er på et «vinnerlag».
Vi som bor i «Coop-land» føler ikke at vi er på et vinnerlag når det handler om våre
merkevarer.
Synes Nortura har gjort en god jobb for å løfte prisene – oppgjør på storfe levert i 2022
har vært veldig bra. Dette er med å bidra til stolthet.
Sentralisering bidrar til større avstander og omdømmetap
Handler via PROFF. Savner produkter med «geografisk stempel». Vil gjerne ha lokalt.
Har følelse av at det sitter mange i overflødige stillinger – tenker da bl.a. på rådgivning.
Rådgivere fra TINE ringer ofte og hører hvordan det går. Savner noe tilsvarende fra
Nortura.
Har inntrykk av at de som driver med stort omfang av rein storfekjøttproduksjon, er det
som er mest skeptiske til Nortura.
Bra med møter ala kretsmøtene. Fint og treffes og fin mulighet til å komme med innspill.
Rådgivningsapparetet er bra, men ikke bra nok. Bøndene er etter hvert dyktige og godt
utdannet, noe som stiller større krav til rådgivningen.
Produsentlagsledere i TINE besøker nye brukere.

Åpen post – lokale saker
Dyrevelferd
Tore Rennan fra AU innledet.
Kommentarer og synspunkter:
• I travle tider (vår/sommer) er det ikke alltid lett å ha nok tid til dyra
• Bedre økonomi kunne bidratt til bedre tid. Avløsere og at begge på bruket kunne deltatt
i driften.
• Kjøre/hviletid har en negativ effekt på dette med funksjonaliteten på nødslakt.
Region Midt
Magne Trondmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Er det slik at kyr skal være slaktet innen 12 t etter opplasting ? Og greier man å
overholde dette. Leverer av og til søndag kveld.
• Skrammel i metall når dyr lesses på. Dyr blir redde.
• Mordyr hubbard – hvordan er dyrevelferden
• Ved tlf nødslakt – får ofte spørsmål om dyret kan stå til dagen etter

•
4

Nybrukere Namdalseid – 4 stk – fått nybrukerpakke – ikke hørt noe fra Nortura ellers.

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endring i f.t. innstilling.

036 Steinkjer og 037 Inderøy

Krets

Dato/tid: 23. februar 19.00

Sted: Nortura Steinkjer

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) og Tore Rennan (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.: Ole Nikolai Skulberg (Totalmarked)
Ordstyrer:
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 40

Kvinner: 5

Menn: 35

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Ingen innvendinger til innkalling og saksliste.
Ivar Wang og Jon Inge Bragstad ble valgt til møteledere.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn Olaf Flittie fra styret innledet, noe supplert av Ole Nikolai Skulberg fra Totalmarked.

Kommentarer og synspunkter:
• Nortura har ingen god og systematisk eierstyring når det er kun ett møte i året der man
kan komme med meningene sine (kretsmøtet). Blir ikke noen kontinuerlig prosess.
Dette gir heller ingen eierfølelse.
• Uenig med forrige taler. Det som er vanlig er en form for generalforsamling der det
velges et styre og der styret tar avgjørelser på vegne av eierne. Det er dette som er
medlemsdemokrati.
• Inntransport kveld/natt – får man noe kompensasjon for å drive kvelds- og nattarbeid?
Dette var ikke tilfellet tidligere. Skjer ofte nå.
• Transportøren kan være flinkere til å gi beskjed om klokkeslett for ankomst.
• Hadde en okse med skade – som var klarert for transport. Denne ble likevel satt igjen
fordi det var henting på kveld. Den må derfor hentes senere. Når det skal leveres dyr
«med avvik» burde transportplanlegger ha info om dette og ha dette med i
planleggingen.
• Dersom du har meldt inn dyr på avtale, og finner ut at du vil levere noen flere samtidig
på ordinær levering, kan man oppleve henting 2 dager etter hverandre. Virker veldig
unødvendig.
• Dårlige italienske skap. Vært mye skader på transport. Vi kan ikke holde på sånn.
• Ser man noe effekt på at Coop «kastet ut» butikkselgerne?
• Markedsregulering/produksjonsregulering – hva jobbes det med der?
• Er det diskutert differensiert omsetningsavgift på noe annet enn egg?
• Vi må emne å tenke nytt i f.t. nye reguleringsverktøy

•
•
•
•
•
•
•
•

3

Ang PGE – jobbes det for få til mulighet for justeringer flere ganger i året?
Ang pris i butikk. Er det fokus på å få bort kryssubsidiering i butikkene?
Får dagligvaretilsynet noen effekt?
Kudos for informasjonsflyten de siste par årene.
Det er gjort mye bra i Nortura i det siste – vi er på rett kurs.
Jevn rullering av andelskapitalen vil gi mere fornøyde eiere
Kunne gjerne ønsket seg info om kg og klassing raskere etter slakting – helst dagen
etter.
Skryt til medlemssenteret for god hjelp.

Åpen post – lokale saker
Totalmarked
Ole Nikolai Skulberg fra Totalmarked innledet

Kommentarer og synspunkter:
• Hva er årsaken til at det såpass stort overskudd av kalv nå. Hva er årsaken til dette?
• Er det mulig å tenke tanken på kommersiell eksport på noen dyreslag?

Dyrevelferd
Tore Rennan fra AU innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Dyrevelferd etter at dyret er lastet opp. Hvem har ansvaret dersom skade oppstår?
• Hender at det bli bemerket dyr uten øremerker – selv om bonde visste at det var ett
øremerke på da dyret forlot gården. Får da ikke avregnet dyret?
o Kunne det vært løst gjennom at sjåføren – ved opplasting – signerer på at
dyrene har øremerke !?
o Kommentar: ved ett øremerke – fyller produsent ut egenerklæringsskjema og
sprayer nummeret på dyret.
• Skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å få endret dyr i forbindelse med
levering.

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endring i f.t. innstilling.

038 Verdal, 039 Frosta og 040 Levanger

Krets

Dato/tid: 22. februar 19.00

Sted: Stiklestad kultursenter

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) og Sverre Tyldum (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer:
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 48

Kvinner: 6

Menn: 42

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Mette Karlgård ble valgt til møteleder.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn Olaf Flittie innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Fins det noen oversikt som viser hvor mange som evt. vil forlate Nortura den dagen det
står et nytt slakteri i Gudbrandsdalen?
• Norturas anlegg i Namsos står tomt og ubrukt – siden nedlegging for 11-12 år siden.
Her snakker vi en god del årlige kostnader for å holde bygget i hevd. Hadde det ikke
vært bedre å selge bygget?
• Må fortsatt satse på tynnribba
• Endring snurring og pizzafyll – det blir ikke samme produktet. Mange er misførnøyde
med det.
• En av årsakene til at en del eiere er misførnøyde/skeptiske, er at det har vært gjort
dårlige vedtak tidligere og sølt bort mye penger tidligere (eks Hærland)
• Hva skjer i forholdet mellom Nortura og Coop? Det er nesten ikke Gilde-varer å finne i
coop-butikkene.
• Ønsker litt utdyping om oppkjøpet av Steinsland & co

3

Åpen post – lokale saker
Region Midt
Magne Trondmo innledet

Dyrevelferd
Sverre Tyldum innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Er redd for at vi allerede er litt bakpå i forhold til dette med dyrevelferd. Vanskelig å få til
dialog med en del av de organisasjoner som driver utstrakt lobbyvirksomhet.
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Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Krets Levanger og krets Frosta:
Ingen endring i hht. innstilling
Krets Verdal:
Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidat til ny kretsleder.
Det var ingen i møtet som ville ta på seg ledervervet.
Det ble foreslått at det kunne velges ett nytt medlem i kretsutvalget, og så kunne utvalget
konstituere seg selv i etterkant. Det var imidlertid ingen som tok på seg vervet som nytt medlem.
Kretsmøtet ble dermed avsluttet uten at det var valgt ny leder i krets Verdal

041 Værnes

Krets

Dato/tid: 24. februar 19.00

Sted: Svebergtunet

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) og Geir Håvard Valstad (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Odd Erik Rødde
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 24

Kvinner: 3

Menn: 21

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Odd Erik Rødde ble valgt til ordstyrer.
Det ble uttrykt misnøye med måten invitasjonen var sendt på. Flere fant det vanskelig å «finne
fram». Noen mente også at de ikke hadde fått invitasjon.
Lev nr 51755 Peder Klegseth mente han ikke hadde fått innkalling og krevde en skriftlig
redegjørelse for hvorfor.
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Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn Olaf Flittie fra styret innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Savner å «høre noe» fra Nortura, f. eks å få en telefon
• Veldig bra kundeservice i forbindelse med innmelding nå etter cyberangrepet.
• Er ingen datamann – og føler derfor at man er utenfor.
• Har klaget på ulike ting oppigjennom (småfe), men det er lite tilbakemeldinger å få.
• Har ikke vært fornøyd med klassifisering. Meldt inn saker – ikke fått svar.
• Synes kanskje det med markedsregulering er noe av det Nortura bommer mest på.
Stort underskudd på storfe i 20 år. Kraftfôrkrevende øker. Grovfôr taper. Nortura må ta
en debatt på hva vi skal produsere i Norge. Det grovfôrbaserte må få et større fokus.
• Selv om det signaliseres at forbrukeren vil ha mere hvitt kjøtt, så er pris likevel en faktor
som er viktig for forbrukeren.
• Som tillitsvalgt får man tilbud om skolering. Lærer mye der. Mye av dette skulle vi fått ut
til andre.
• All ære til Nortura og Trine for den jobben som er gjort i f.t. PGE.
• Likevel – det får litt ulike utslag på de ulike dyreslagene. Småfe og ammeku kommer
relativt sett mye dårligere ut.
• Hvordan har man kommet fram til de ulike prisøkningene på de ulike dyreslag?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Med de prisjusteringene som kommer nå, så øker bare forskjellene på de kraftfôr- og
grovfôrbasert.
De ekstra prisøkningene som har kommet nå, er det slik at kjedene har akseptert denne
økningen?
Jobber Nortura aktivt for å påvirke den store makten kjedene har?
Bilene blir større og større. Tar lengre tid å fylle bilene. Medfører at bilene blir for seine,
må vente på dyr på slakteriet (jobber på fjøset)
Tror tidsplanene til sjåførene ofte er litt knapp.
Fastpris på frakt av livdyr – gir veldig dyr transport på korte avstander.
Kan ikke skjønne at det kan være lønnsomt å kjøre slakt over store avstander (eks gris
Tønsberg)
Har opplevd at småfe fra Tydal ble kjørt til Rudshøgda. Visste ikke om dette. Skulle
vært fôret mere før avreise. Ikke bra.
Kjøttet skal jo selges – og forbrukeren ønsker kortreist. Hvordan kan man kalle kjøring
til Tønsberg kortreist? Forbrukeren liker ikke dette.
«Revitalisering svin» - da er man med å bygge opp under trender. Man nedprioriterer
på denne måten grovfôrbasert kjøtt.
Er det Nortura sin jobb å lansere en «ny kjøttype» - altså «lyst kjøtt».
I f.t. bærekraftstrategien så burde beiting stått øverst. Det står ikke nevnt i oversikten
en gang.
Støtter vi «Norwegian food» (eller hva det heter) - lage alternativ til soya fra Brasil. Lage
protein av skogsavfall. Mener dette ikke er bærekraft.
Er det noen planer om samarbeid med FKA – om utsalg av våre varer i FK-butikkene –
her i Trøndelag?
Bærekraftbegrepet er misbrukt av mange. Dersom småfe og storfe skal være «alibiet»
her – og de andre produksjonene «stikke av med pengene», så låter det ikke veldig bra.
Hvordan skal vi styrke tollvernet?
En av nøklene i f.t. budsjettmidler er premiering av beiting.
I f.t. jordbruksforhandlingene, jobber Nortura for eierne eller for tonnasjen?
For at vi skal bli mer stolte må vi satse mer bærekraftig, ta vare på naturen og klimaet.
Må kunne stole på de som styrer. Engangsavgift økt med 500 kr – uten noen form for
forvarsel. Helt vanvittig å gjøre noe sånt på småfe. Blir ikke stolt Norturabonde av det.
Dyrt å betale 20 kr pr kg for å få slaktet et dyr på et effektivt slakteri.
Bærekraft og landbruk er bra det. Er imidlertid lite bærekraftig å kjøre egg fra Finnmark
til Heimdal for pakking – og kraftfôr motsatt vei.
Ble slutt på kylling nord for Steinkjer. Kan hende man må ha lignende diskusjoner på
andre dyreslag?!
Får vi igjen det det koster å drive med markedsregulering.

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Magne Trondmo innledet.
Kommentarer og synspunkter:
• Innmelding småfe tidlig i sesong – via lammeringsleder. Den enkelte bonde vet ikke
hvor vidt han får ned lam på det tidspunktet det meldes inn. Men har han ikke meldt på
dyr, får han heller ikke levere dersom han skulle få ned dyr. Den enkelte burde derfor
kanskje melde inn minst ett dyr for å være sikret å få levert!?
• Tar normalt ca 30 lam i retur hvert år. Og hvert år har det stort sett manglet et lam når
disse skal i retur. Har tatt kontakt, men aldri fått noen forklaring/tilbakemelding.

Dyrevelferd
Geir Håvard Valstad innledet.
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Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling

042 Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og Malvik

Krets

Dato/tid: 21. februar 19.30

Sted: Svebergtunet

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) Tilde Sæter (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Ivar Arne Steinvik
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Rune Sunnset
Referent: Ivar Arne Steinvik
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 23

Kvinner:3

Menn: 20

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
Rune Sunnset valgt til ordstyrer

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn O Flittie orienterte fra styre

Kommentarer og synspunkter:

3

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Ivar A Steinvik innledet
Spørsmål/kommentarer:
• Fornøyd sin lokale aktør ved henting av slakt.
• Mer Gilde /Prior effekter ut til produsenter, bedre profilering.
Dyrevelferd
Tilde Sæter innledet
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Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling

043 Holtålen og Midtre Gauldal

Krets

Dato/tid: 3. mars 19.30

Sted: Storstuu Winsnes

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Karin M. Røhne
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Kristin Myklevoll
Referent: Karin M. Røhne
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 16

Kvinner: 2

Menn: 14

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent
Kristin Myklevoll ble valgt til ordstyrer
Det er knotete å finne innkallinga til de lokale møtene. Det bør være enklere å finne ut hvor de
lokale møtene blir arrangert og tidspunktet.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Bente Borgen presenterte utviklingen i selskapet.

Kommentarer og synspunkter:
• Hvordan går det med holdbarhet og svinn når alt skal innom sentralt engroslager – Karin
svarte ut at dette ikke er blitt noe større problem så lenge vi også rettvender varestrømmen
og så lenge det er god oversikt langs hele verdikjeden.
• Hvordan har det gått med de som var ansatt på anlegget på Otta? 11 har fått jobb på
Rondane Turmat, av de øvrige har en valgt ett utdannelsesløp, resten har fått seg annet
arbeid – en del av disse jobber i på andre Norturaanlegg.
• En del produsenter opplever at det legges andre merkevarer i Gildehyller i butikkene – hva
kan vi gjøre med dette? Svar fra Bente: PT er det ikke så mye vi får gjort med det utover å
kommentere det.
• Hvordan øke bevisstheten og styrken til Gilde-merket? Svar fra Bente: Fokusere på den
norske bonden og norsk kjøtt og hva som skiller norsk husdyrproduksjon fra utenlandsk
husdyrproduksjon.
• Det savnes Gildeprodukter på lokale Coop-butikker!
• Hvordan markedsføre Priorkylling vs. Hubbard fra Norsk Kylling hos Rema 1000 – har den
egentlig bedre dyrevelferd
• Spørsmål vedr. ullpris: Norsk ull er ettertraktet - dessverre er verdensmarkedsprisen
sørgelig lav. Vi er avhengig av tilskudd på ull.
• Det er ønske om mer informasjon om ull og Norilia i Nortura på kretsmøtet i dette området..

3

Åpen post – lokale saker
Karin Røhne presenterte nytt i fra teamet i Midt
Dyrevelferd
Bård Tore Berntsen gav en innføring i hvordan medlemsdemokratiet i Nortura er bygd opp og
AU’s arbeid rundt dyrevelferd og det ble gjennomført digital undersøkelse
Kommentarer og synspunkter:
Det vil være utfordrende å dokumentere god dyrevelferd på sauebruk .
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Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling

044 Oppdal og Rennebu

Krets

Dato/tid: 2. mars 19.30

Sted: Oppdalsporten

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Karin M. Røhne
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Per Hindseth
Referent: Karin M. Røhne
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 21

Kvinner: 3

Menn: 18

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Per Hindseth ble valgt til ordstyrer
Innkalling og saksliste - godkjent
Det ble bemerket i møtet at ikke alle er digitale – det burde være en mulighet til å få utsendt
innkalling i brev.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Konsernstyremedlem Bente Borgen presenterte utviklingen i selskapet
Kommentarer og synspunkter:
• Ble bedt om å kommentere Norturas forhold til Coop
• Det ble noen refleksjoner i møtet knyttet til dataangrepet og hensikt med angrepet
• Spørsmål om Gildes markedsposisjon igjennom pandemien ble svart ut i møtet
•
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Åpen post – lokale saker
Karin Røhne gikk gjennom plansjer fra tilførselsområde Midt
Innspill fra møtet:
1): «Per Hindset» Tilleggsytelser storfe: -Vanskelig for små eller melkeprodusenter å oppnå 5
stk. i pulja. Det er fortsatt en stor andel mindre mjølkebruk i Norge (og i Rennebu/Oppdal)
tilleggsytelse er i liten grad rettet opp mot mindre produsenter.
Svar fra Karin: Nytt no: nye puljer 2-4 dyr. Og vi må også få med de store leveransene, det er
viktig også for Nortura. -Det er viktig med samhandling.
2): «Per Hindset» Hasteslakt: -Tungvint vedr. MT krav til MKI 24 timer i forkant – Karin
orienterte om dialogen med MT og at Nortura har ambisjoner om å gjøre det enklere å bytte dyr
når den nye Min Side skal bygges opp.
3): «John Ola Bøe»: -Forsøkte å levere hasteslakt, ku med tett spene. Kom til mobilsvarer hos
transportør, meldte inn kua på fredag, fikk beskjed på mandag at det ikke ble kjørt inn dyr fra
Oppdal denne uka, Måtte vente i 10 dager før dyret ble hentet. Karin beklaget hendelsen og sa

at slik skal det ikke være – ta kontakt med rådgiver/tilførselsleder hvis man støter på denne type
utfordringer.
4): «Per Hindset» Digital Innmelding av livdyr: -Vanskelig å skrive «ønsket vekt» på kalv, er det
ikke nok med «ønsket alder»
5): «Inge Detli» -Gjøres det noe med tilførselsarbeid på Oppdal? -Puljetillegg småfe: Burde vært
en ny pulje mellom 150 og 210 dyr. I flere tilfeller, er det vanskelig å oppnå max. pulje i
lammeringer på Oppdal. -Prisløype: Er det mulig, nå når det er underskudd, å få til en «flatere»
prisløype? (Oppdrag til Karin og Finn) -Og i tillegg med prisløypa, stimulere til å levere lam
tidligere, for å unngå at noen venter med levering til lamma er tyngre? -Sikkerhet på
«husdyrkontrollene»? Er det mulig å lage back-up for Nortura og ev. for hver bruker?
• Norturatilstedeværelse og aktivitet på småfe i Oppdal etterlyses – potensialet er stort,
det er planlagt møte med lammeringene.
6): «Stein Åsmund Ørstad» - Når er slakteweb oppe og går igjen? (Karin svarte: Trolig i maijuni, og i alle fall i august)
7) «Svein Henrik Risan» - Det er en del surr med innmeldinger på småfe – (registrerer ikke riktig
tall i uke 9). Lammeringsledere må få beskjed om henteuke før SMS sendes ut
Dagens innmelding, fungerer ikke. Manuell innmelding må også fungere. Uklare SMS`er sendes
ut
8): «Bård Hindset» Lang responstid på Nødslakt: Ringer 05.30, sjåfør sier at pga. kjøre og
hviletid, kan bilen ikke kjøre ut. Sjåfør kommer fra Steinkjer 5,5-6 timer ette varsling, resultat:
kalv er død. Må det være kjøre og hviletid på nødslakt? Kan det inngås samarbeid med f.eks.
Eidsmo? Ammukuprodusenter ber om at vi samarbeider med andre aktører slik at man unngår
utrykningstid på 5 – 6 timer ved store kalvingsproblemer. Kan også være aktuelt å betale en
høyere pris dersom vi kan garantere raskere responstid.

Dyrevelferd
Bård Tore gikk igjennom plansjene knyttet til dyrevelferd.
Kommentarer og synspunkter:
• Møtelyden er opptatt av at flest mulig produsenter skal med i Dyrevelferdsprogrammet, det
er minst like viktig (antagelig viktigere) å få med de små som å få med de store - og er
positive til dyrevelferdsprogram.
• Det er viktig å tenke igjennom hvordan innfasingen skal skje – slik at det blir rasjonelt for
veterinær og bønder
•
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Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Kretsutvalg
• Det ble krevd skriftlig avstemning om ny leder, resultat: 8 stemmer Berit Kristin Voll – 10
blanke stemmer
• Det ble fremmet benkeforslag på Per Hindseth som leder for ett år – Hindseth ble valgt ved
akklamasjon
• Stig Kristiansen og Albert Bakk ble valgt for perioden 2022 – 2024 ved akklamasjon
• Kretsutvalget ble midlertidig utvidet med ett medlem Kennet Jamtsæter ble valgt for
perioden fra 2022 - 2023, valgt ved akklamasjon
• Berit Kristin Voll var ikke på valg
Endringer varamedlemmer RU:
2.Varamedlem: Berit Kristin Voll
3.varamedlem: Albert Bakk

Nytt medlem Valgkomite:
• Kjell Erik Berntsen
Øvrige valg i hht. innstilling.

045 Midt

Krets

Dato/tid: 22. februar 11.00

Sted: Hoston storstue

Til stede:
Tillitsvalgt: Trine H. Vaag (styret) og Sverre Tyldum (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Nils Halvor Snekvik
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 24

Kvinner:1

Menn: 23

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Nils Halvor Snekvik ble valgt til ordstyrer.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Trine H. Vaag innledet.

Kommentarer og synspunkter:
• Ang. fastsetting av PGE. Er det fare for at andre aktører har tillit til at den kommersielle
delen av Nortura ikke har noen fordeler av at det er Nortura som fastsetter PGE?
• Det er ikke fare for at den prisøkningen som kommer nå medfører at det blir mindre
handlingsrom i jordbruksforhandlingene?
• Mht. merking av varer – hva er lov og ikke lov? Opprinnelsesland f. eks?
• Hvem er det som har ansvaret når det dukker opp «Nyt Norge-produkter» med kjøtt fra
utlandet? Og hvilke konsekvenser får det?
• Cyberangrepet – vet vi nasjonalitet på de som angrep oss?
• Er det ikke mulig med bank-id innlogging på systemene?
• Når man får beskjed om henting av dyr, så burde man få beskjed om hvilke dyr som
skal hentes – da man ikke kan gå inn på Min side og se.
• Kan sjåføren sende ei melding når han er «på tur»? «Nå kjører jeg fra xxxx»
• Har vært bonde i 10 år – har aldri blitt kontaktet av Nortura.
• Trenger Tine, Nortura, forsøksringer osv. å ha mange rådgivere hver?
• Opplever at melking må gjøres i 4-5 tida fordi inntransportbilen kommer kl 6. Greit av og
til, men ikke når det skjer hver gang.
• Her i området var det stor misnøye med endringen på inntransport – noe Nortura
vet/visste. Nortura har en jobb å gjøre for å gjenopprette tillit.

•
•
•
•
•
•
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Nektet levering i sommer – pga at han fikk beskjed om at dyrene skulle til Rudshøgda.
Det var varmt og fare for kø/venting på Berkåk. Det er ikke greit. Bakgrunnen for
transport til Rudshøgda var ferieavvikling
Timingen i f.t. nedleggingen på Otta var dårlig. Burde vært gjort med litt mere
«silkehansker».
Fikk brev fra MT med oppfordring om ikke å levere høydrektige dyr. Er sjokkert dersom
det er slik at mange bønder leverer drektige dyr. Flere som var enige om at dette er ikke
noe vi vil være bekjent av.
Otta – hadde vært en fordel at man med en gang kunne orientert om at det skulle settes
i gang annen aktivitet på anlegget.
Ønsker som bonde at man skal ha full tillit til at «ting» fungerer – og at de de valgene
som gjøres i konsernet er gjort av en årsak. Ikke blande oss borti detaljer.
Kan det være slik at de private «slipper billigere» i f.t. saker knyttet til MT ? Kan man
snakke bort trekk for skitne dyr f. eks?

Åpen post – lokale saker
Tilførsel/rådgivning
Magne Trondmo orienterte
Kommentarer og synspunkter:
• Hvorfor kjøpes det ikke norsk transportmateriell? Vi er opptatt av at forbrukeren skal
kjøpe norsk mat. Da burde vi kanskje ha dette i bakhodet når vi handler utstyr.
• Synes Nortura har gjort en dårlig jobb i f.t. å forsøke å få tilbake storfeprodusenter.
Tillitsvalgte spilte inn navn og nr på flere av disse for flere år siden.
• Plansjer med detaljer rundt bemanning i Midt-Norge er uinteressant på slike møter.
Hadde vært bedre med klassifiseringsresultater e.l.

Dyrevelferd
Sverre Tyldum innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Hvordan kan vi vite hva som ligger til grunn mht. dyrevelferd når det gjelder importerte
varer?
• Økonomi er en forutsetning – også når det gjelder dyrevelferd.
• Hvordan får vi fram til kundene/forbrukerne det som gjøres mht. dyrevelferd? I f.t.
dyrevelferdsprogrammet f. eks.
• Vi får veldig mange å forholde oss til. Varemottaker, Animalia, KSL m.v. – omhandler
mye av det samme.
• Enkelte spørsmål i KSL passer ikke på mitt bruk
• Greier vi å fange opp de «som sliter»? ..og hjelpe dem eller få til avvikling?

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling.

046 Porten mot havet

Krets

Dato/tid: 21. februar 11.00

Sted: Kafé Sjøsprøyt

Til stede:
Tillitsvalgt: Tronn Olaf Flittie (styret) Sverre Tyldum (a.u)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Ivar Arne Steinvik
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Torbjørn Flenstad
Referent: Ivar Arne Steinvik
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 9

Kvinner:1

Menn: 8

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.
Torbjørn Flenstad valgt til ordstyrer.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Tronn O. Flittie fra styret innledet

Kommentarer og synspunkter:
Greit

3

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Ivar A Steinvik innledet
Spørsmål/Kommentarer:
• Savner tilbakemelding ved endring av hentetidspunkt på slaktedyr.
• Savner svar på tidligere stilte spørsmål
• Dårlig kommunikasjon ut mot eierne
• Videreforedle Nortura kjøtt i utlandet ?
• Savner bedre utnyttelse av kapasitet på inntransport.(fylling av biler)
• Info om tlf nr sjåfør ved henting av dyr.
• Har Nortura godkjenning fra Mattilsynet ved oppsamling av sau/lam ved henting i
lammeringene? (ved oppstalling i samme fjøs )
Dyrevelferd
Sverre Tyldum innledet

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling.

047 Åfjord

Krets

Dato/tid: 28. februar 19.30

Sted: Fosen Fjordhotell

Til stede:
Tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Ingrid G. Hårstad
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 16

Kvinner: 4

Menn: 12

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Ingrid G. Hårstad ble valgt til ordstyrer
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Lars Morten Rosmo innledet

Kommentarer og synspunkter:
• Hvilke var de viktigste grepene som ble gjort i fjor mht. industristruktur, og hva er de
viktigste tiltakene framover?
• Hvordan ser Nortura på etablering av nye, konkurrerende slakteri, f. eks i
Gudbrandsdalen?
• Hvor lenge skal Steinkjeranlegget bestå? Den dagen det anlegget ikke kan ligge midt i
Steinkjer, vil det da bygges nytt i Trøndelag, eller flyttes slaktingen nord- og/eller
sørover?
• Vil anta at en del av de som har svart på medlemsundersøkelsene og er misfornøyde er
yngre brukere
• Ser at droppen på tilfredshet kommer omtrent samtidig som endringer rundt
inntransport på Østlandet og Midt-Norge
• Savner en oppsummering av hele prosjektet rundt endring i inntransport.
• Får det ikke til å stemme at man har spart inn mye i f.t. inntransport – bl.a. pga.
følgende:
o Det kjøres færre dyr pr lass.
o Tidligere inntransportfirma som er skviset ut selger bilene til Notra – så leies
sjåførene inn igjen på timing fordi de ikke får tak i folk
• Anbefaler sterkt at det blir tatt en ordentlig, uavhengig (ekstern), gjennomgang av hele
prosessen rundt endring knyttet til inntransport.

•
•
•
•
•
•

3

Italienske og tyske skap er 2 forskjellige ting. De italienske skapene er en hodeløs
investering.
En fullt opplastet bil med italienske skap er sikkert innenfor regelverket. Likevel – om du
tar et bilde av dette lasset – så er det neppe et bilde som forbrukeren vil sette pris på.
Går det an å få «regnskapet» knyttet til sparte transportkostnader mere brutt ned – slik
at en kan se HVOR innsparingene har kommet?
En ting er økonomien – en annen ting er hvordan vi ønsker å få dyrene våre
transportert
Har inntrykk at det er mere slakt som settes på vent, og at det kan henge sammen med
at de som planlegger ikke kjenner geografien.
Ikke motstandere av transport av storfe i 2 etg., men er mostander av transport i 2 etg. I
de italienske skapene.

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Magne Trondmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Ang. utbedring av italienske skap. Hvem har betalt for dette? Det burde i hvert fall vært
leverandøren – som ikke har levert det man kunne forvente av nye skap.

Dyrevelferd
Lars Morten Rosmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Dersom dyrevernalliansen og dets like skal definere god dyrevelferd, så kan vi like godt
gi opp.
• I f.t. plass så har kravene strammet seg: det som var tilstrekkelig i 2005 – er ikke det i
dag.
• Godt å se at det er en god del tiltak som faktisk er løsbare i dag – uten at det
nødvendigvis krever bedret økonomi.
• Tror ordskiftet skremmer en del fra å gå ut i det offentlige med dette temaet
• Vi har selvsagt mye å gå på – samtidig er det gjort mye
• Tror det er viktig å få fram at «alle» dyreholdere vil ha god/bedre dyrevelferd, men at
økonomien setter enkelte begrensninger.
• Enn hvis vi hadde visst at økonomien ikke hadde blitt bedre, og at vi som næring hadde
blitt utfordret på dyrevelferd. Man vil da ikke ha noe valg – gjør man ikke noe så er man
ute. Man kan ikke sitte å vente på å få pengene før man gjør noe.
• Veterinærer uten erfaring med storfe, bør ikke gjennomføre kontroller i f.t.
dyrevelferdsprogrammet
• Overrasket over at det ikke er noen spørsmål knyttet til person/økonomi – «hvordan går
det med deg»? «hvordan takler du å holde på med dette»?
• Verdifullt at det er stedegne veterinærer som utfører kontroll i f.t.
dyrevelferdsprogrammet
• Det er veldig bra at det jobbes med at vi skal være premissettere i f.t. å sette kurs for
dyrevelferd. Bonden må imidlertid få informasjon/kursing i HVA han/hun skal svare og
hvordan han/hun skal opptre i debatten.
Fra kretsen
• Biffkveld siste fredag i mars
• Lodder stemningen for en tur til Malvikanlegget, med besøk på medlemsbutikken.

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling.

048 Ørland

Krets

Dato/tid: 1. mars 10.30

Sted: Ørland Kysthotell

Til stede:
Tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Steinar Lium
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 15

Kvinner: 2

Menn: 13

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Steinar Lium ble valgt til ordstyrer
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Planen var å gjøre litt stas på Bjørn Lien i kretsmøtet. Han har vært inntransportsjåfør i området
i 35 år og gjort en fantastisk innsats. Han ble imidlertid forhindret pga. Corona. Han får
overlevert en oppmerksomhet

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Lars Morten Rosmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Synes det høres vanvittig ut at datasystemer skal koste så mye. Mener å ha hørt at
SAP koster opp mot 1 mrd – og nå koster attpåtil kanskje cyberangrepet 100 mill.
• Når vi snakker om nye verktøy mht. produksjonsregulering, snakker vi da alle dyreslag?
• Tror at informasjon via Teams – som vi har hatt en del av de siste 2 årene, gjør veien
«kortere» fra eier til styre/ledelse.
• Tror en ny medlemsundersøkelse nå vil vise bedre tilfredshet. Mange er fornøyd med
innsatsen til styre og styreleder den siste tida.
• Mange eiere er nå ganske oppegående på bruken av Teams.
• Viktig å bygge forståelse for hvorfor man gjør som man gjør. F. eks industriplanen.
• Er det håp for merkevarene våre? Eller blir de sakte med sikkert skviset ut av EMV?
• Kjøttdeigen er en av de viktigste varene i butikken – så utrolig viktig at vi lykkes der.
• Det sies at REMA taper markedsandeler. Vil ikke bli noe bedre situasjonen for bonden
dersom det på sikt blir bare 2 dagligvarekjeder i Norge.
• Er det sant at de som leverer sau til slakt nesten ikke får betalt?
• Ang produksjonsregulering. Går det an å si noe om hvilke verktøy det kan være snakk
om?

3

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Magne Trondmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Mye «støy» på nytt transportutstyr – opplever at dyrene blir nervøse
• Virker som sjåførene til tider har litt knappe tidsplaner
• Opplevde at sjåfør kom 1,5 t før oppsatt tid – passet dårlig. Må legge til grunn god info
rundt ankomsttid
• En del opplever at «nye sjåfører» som har kommet har inntatt litt i overkant
«besserwisser-holdning».
• Er ikke veldig fornøyde med de nye skapene – synes det framstår trangt.
Dyrevelferd
Lars Morten Rosmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Rema reklamefilmer mht. kylling appellerer nok til forbrukeren.
• Om vi vil etter ikke – det kommer til å komme forbrukerkrav knyttet til dette med ku og
kalv sammen.
• Dyrevelferd er en forutsetning for gode resultater

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Ingen endringer i f.t. innstilling

049 Indre Fosen

Krets

Dato/tid: 1. mars 19.00

Sted: Vertshuset landgangen

Til stede:
Tillitsvalgt: Lars Morten Rosmo (AU)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Magne Trondmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Morten Stefan Berg
Referent: Magne Trondmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 16

Kvinner: 1

Menn: 15

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Morten Stefan Berg ble valgt til ordstyrer
Enkelte synes det har vært litt tuklete å manøvrere i f.t. innkalling, saksliste o.l.
For øvrig ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Lars Morten Rosmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Vet vi noe om hvordan krigen i Ukraina kan komme til å påvirke næringen vår?
• Ang medlemsundersøkelsen
o En årsak i området her er det som omhandler inntransport
(ny ordning fungerer ikke)
o Økonomi er mest trolig en årsak
o Føler man blir tatt på alvor når man tar kontakt med ett eller annet. Blir mottatt
høflig og ordentlig.
• Opplever at dyrebilsjåførene kommer i tresko for å hente storfe!
• Ny inntransportordning fungerer ikke. Opplever mye flytting av hentetidspunkt
• Blir irritert når EMV-varene står ved siden av våre varer – og emballasjen er nesten helt
identisk. Er det ikke regler for slikt?
• Det er ikke Nortura sin oppgave å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. Det virker
som om mange Norturaeiere ikke er klar over dette.
• Samvirkeorganisasjonene burde gått sammen for å utøve press for å gjeninnføre
samvirkelæring på landbruksskolene.
• 5 ukers avtale. Tidligere var det lite skyving innen disse ukene. Nå virker det som det
skyves mer.
• Finnes det 7 ukersavtaler på innmelding lengre?
• Telledato bør være overflødig i 2022.
• Hvordan fungerer dette med våre varer i FK-butikkene?

•
•
•
•

3

Liker dårlig samarbeidet med Litra. Litra er vel ikke inne i dette av noen annen årsak
enn at de ønsker å tjene penger.
Det hjelper ikke hvor mange milliarder vi får i jordbruksoppgjøret, dersom ikke pengene
kommer til de som trenger det. Fordeling er nøkkelordet.
Blir provosert av at bønder kan leie bort kvote – så kjøpe mer kvote – for så igjen leie
bort også denne.
Beiting bør være et område det kan ytes mere tilskudd til gjennom jordbruksoppgjøret.

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Magne Trondmo innledet
Kommentarer og synspunkter:
• Inntransport
o Opplever sjåfører som ikke kan håndtering av dyr
o Får gjentatte meldinger om flytting av slaktetidspunkt
o Har gjentatte ganger gitt beskjed om at det er behov for lav bil pga. undergang,
uten at dette blir tatt hensyn til
o En del av opplastingsrutene virker veldig ulogiske
o Ikke fornøyd med inntransportplanleggingen. Fungerte ikke godt før endringen i
fjor heller.
o Storfe i 2 etg. Har opplevd at det settes inn store okser øverst – slik at taket
ikke kan senkes.
o Poengteres at det også er flinke, erfarne sjåfører som kommer
• Mattilsynet
o Finnes det noen oversikt over hvor mange dyr som sjåfør sette igjen på gården.
Dvs dyr som sjåføren bedømmer til å ikke være transportdyktig?

Dyrevelferd
Lars Morten Rosmo innledet

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Alle valg i hht. innstilling

050 Smøla og Aure

Krets

Dato/tid: 1. mars 19.45

Sted: Nordvang grendahus

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (Styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Agnete L. Aunsmo
Øvrige fra adm.: Synnøve Gravdal
Ordstyrer: Ole Bendik Nilsen
Referent: Agnete L. Aunsmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 17

Kvinner:5

Menn: 12

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

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?
Presentasjon ved Bente Borgen, konsernstyret
Kommentarer og synspunkter:
- Korleis går det med Gudbrandsdal slakteri og Otta anlegget ?
- Viktig å gi beskjed på innmelding viss høgbil ikkje kjem fram
- Problem med storfe og svin på samme bil ?
- Korleis forhindre overproduksjon på sau og ammeku ved evt oppgang i pris?
- Bør stimulere produksjon der en bruker utmarksressurser og lite kraftfôr
- Kvifor er det færre mordyr sau i 2021?
- Det bør lages et system for å premiere villsau/gammelnorsk sau
- For å få leveranser på Møre er salg av gammalnorsk sau viktig
- Levering av ull til Gol fungerer dårlig – sjekkes ut

3

Åpen post – lokale saker
Tilførselsområde Midt
Presentasjon fra administrasjon Midt ved Agnete Lien Aunsmo
Dyrevelferd
Kolbjørn Frøseth fra AU Midt presenterte dyrevelfersgjennomgang

Kommentarer/innspill:
- God bondevelferd viktig
- Forslag om å starte med grasfôra biff (kastrater)

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Valg i henhold til innstilling.

051 Indre Nordmøre

Krets

Dato/tid: 2. mars 11.00

Sted: Thon Hotel Surnadal

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (Styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Karin M. Røhne
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Tore Simonset
Referent: Karin M. Røhne
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 22 (14 medlemmer)

Kvinner: 4 (1 medlem)

Menn: 18 (13 medlemmer)

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Tore Simonset ble valgt til ordstyrer, innkalling og saksliste ble godkjent
Jan Henrik Moen overtok som ordstyrer etter lunch i forbindelse med valget
Innkalling og saksliste godkjent

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Gjennomgang fra konsernstyremedlem Bente Borgen
Kommentarer og synspunkter:
• Hvilket ansvar har Norturas leverandører av datatjenester og systemer i forbindelse med
Cyber-angrepet?
• Når kommer Min Side oppe og går igjen? (svart ut i møtet)
• Når blir det normal kommunikasjon/dataoverføring til Storfekjøttkontrollen (deltagere i møtet
som opplever at kontrollen ikke er oppdatert med slaktedata)

3

Åpen post – lokale saker
Karin Røhne gjennomgikk lokale plansjer.
• Ønske om eget fagmøte knyttet til transportdyktighet, MKI mm
Dyrevelferd
Gjennomgang fra AU-Medlem MIDT Sverre Tyldum
Kommentarer og synspunkter:
• Hvordan er markedsandelene i Orkland? (Ble lagt frem i møtet).

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)

Valgkomiteen endret sine innstillinger rett i forkant av møtet:
Jan Henrik Moen innstilles som ny leder for 1 år.
Trine Reinfjell Engdal innstilles som medlem i kretsutvalg for 2 år
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av Ragna Marie Mauset
Ingen krevde skriftlig valg.
Valgresultat ble i henhold til valgkomiteens innstilling.

052 Nesset, Tingvoll og Sunndal

Krets

Dato/tid: 1. mars 11.00

Sted: Sunndal kulturhus

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (Styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Agnete L. Aunsmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Tomas Øverås
Referent: Agnete L. Aunsmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 6

Kvinner:3

Menn: 3

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon.
Tomas Øverås valgt til ordstyrer.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Presentasjon ved Bente Borgen, konsernstyret
Kommentarer og synspunkter:
1. Er det lurt å samla alle bedrifter i sør ? mtp arbeidsplasser ?
2. Kva skjer med Gudbrandsdal slakteri ?
3. Viktig å ta vare på sjåførene, ansikt utad, den en møter frå Nortura SA
4. Kjøre og hviletid slik det er no virker inn på familieliv mm. Viktig å ha fokus på.
5. En del problem i området med store biler. Viktig å gi beskjed på innmelding om
at det er vanskelig å komme fram med store/høge biler. Skal hensyntas, har
variert bilpark.
6. Kvifor er ikkje lønn/bonuser for lederne offentlig?
7. Ønsker varsel om henteuke på avtaledyr når det er henting utover basisuke
8. Kan eiermøter med Mattilsynet om transportegnethet taes opp ?

3

Åpen post – lokale saker
Presentasjon fra administrasjon Midt ved Agnete Lien Aunsmo

Dyrevelferd
Bård Tore Berntsen fra AU Midt presenterte dyrevelferdsgjennomgang
Kommentarer/innspill;
• Bør være breiere forankring under utvikling av Dyrevelferdsprogram. Involvere
produsentene meir.

•

Viktig å løfte fram resultata etterkvart. Vise at vi har god dyrevelferd. Nortura må bli
betre her.

Nytt kretsnavn
Vedtak : Krets 52 skifter navn til Sunndal og Tingvoll krets
Vedtak : Rotere mellom møtested Tingvoll og Sunndalsøra

Kommentarer og synspunkter:
• Forslag om at nybrukere får betalingsfritt førsteår dvs tilbud om å betale inn
medlemsandel år 2.

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Avvik fra innstilling:
• Peder Hanem Aasprang valgt som leder
• Jens Kristian Eikrem valgt som nestleder
• Ragnhild Nes valgt inn som nytt medlem
Ellers i henhold til innstilling

053 Hustadvika og Averøy

Krets

Dato/tid: 28. februar 19.30

Sted: Frænabu

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (Styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Agnete L. Aunsmo
Øvrige fra adm.:
Ordstyrer: Randi Varhol
Referent: Agnete L. Aunsmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 23

Kvinner: 3

Menn: 20

Sak nr Sak
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og sakliste
Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med framover?
Åpen post – lokale saker
Valg

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon
Randi Varhol valgt til ordstyrer.

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Presentasjon ved Bente Borgen, konsernstyret
Kommentarer og synspunkter:
• Sårbart å samle all skjæring av gris på ett sted ?
• Mye feilmerking i butikk
• Må ha fokus på HMS sjåfør !
• Vanskelig å få levert ull til Gol. Sjekkes ut

3

Åpen post – lokale saker
Presentasjon fra administrasjon Midt ved Agnete Lien Aunsmo
Dyrevelferd
Sverre Tyldum fra AU Midt presenterte dyrevelferdsgjennomgang
Kommentarer/innspill;
• Bondevelferd viktig for god dyrevelferd
• Utvatna nødslakteordning gir dårlig dyrevelferd
• Nødslakter kjem ikkje/kjem seint, utstyr som ikkje virker

Gildevarer i FK butikker
• Jobbes med å få Gildevarer inn i flere FK butikker. Kommer til FK Molde
• Bør få byttet ut real turmat med Gilde sin i FK butikker

Fra kretsutvalget:
• Informerte om aktiviteter i kretsen i 2021
• Ønsker forslag til aktiviteter i 2022
• Forslag om å ha kurs i avliving

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Valg i henhold til innstilling

054 Molde Kristiansund, Midsund, Aukra og Gjemnes

Krets

Dato/tid: 28. februar 11.00

Sted: Scandic Alexandra Molde

Til stede:
Tillitsvalgt: Bente Borgen (Styret)
Konsernledelsen / Adm. ledelse: Agnete L. Aunsmo
Øvrige fra adm.: Svein Bjarne Sommernes
Ordstyrer: Rolf Kristian Blekken
Referent: Agnete L. Aunsmo
Frammøtte medlemmer:
Totalt: 17

Kvinner:3

Menn: 14

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
- bemanningssituasjonen Midt
- justering av kretsgrenser og navneendring etter kommunesammenslåing
- aktivitet kretsutvalg 2021
4. Valg

1

Godkjenning av ordstyrer, innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon
Rolf Kr. Blekken valgt til ordstyrer

2

Hvordan er utviklingen i selskapet – og hva er viktig for Nortura å jobbe med
framover?
Presentasjon ved Bente Borgen, konsernstyret
Kommentarer og synspunkter:
- Nortura bør jobbe mot logistikken til kjedene med at alle varer må innom Gardermoen
før distribusjon
- Bør Nortura vurdere egen transport av varer slik som for eksempel Tine?
- Hvordan går det med Gudbrandsdal slakteri ?
- Hvorfor ser ikke produsentene tillegg på avregning ved innsparing på transport ?
- Nortura har gode reklamer !
- Mye misbruk av Gildeskilt mm i butikk. Bør vi kreve egne skap ? Si ifra ved avvik i
butikk. Viktig med tydelig merking av Gildevarer
- Bondelaget gir ut internasjonalt skriv, anbefales å abonnere på
- Hvilke reguleringsmidler jobbes det med ?
- Transportsaken skadelig for tilførsel, hva gjøres for å hente tilbake produsenter?
- Godt fornøyd med livdyrformidlinga
- Hva kan vi bruke rådgivingstjenesten i Nortura til ?
- Har samarbeidsavtale med NLR og Tine for å utnytte det samla rådgivingsapparatet
bedre
- Hvilke avvik skal rapporteres ved innmelding og hvordan blir disse håndtert ?

Spørsmål som må svares ut :
- Hva er kravspec på de nye skapa ? ( Lars Reitan )
- Kvalitet, hygienekrav til transport vs hms sjåfør/bonde ?
- Hvem eier Litra ?
- HMS til sjåfør, manglende fokus på dette

3

Åpen post – lokale saker
Presentasjon fra administrasjon Midt ved Agnete Lien Aunsmo
Dyrevelferd
Tore Rennan fra AU Midt presenterte dyrevelferdsgjennomgang
Kommentarer/innspill;
- Må snakke både økonomi, dyrevelferd og bondevelferd
- Snakke opp oss sjølv, ikkje snakke ned andre
- Viktig med forbrukeropplysning
- Nødslakteordninga er for dårlig, gir dårlig dyrevelferd. Må taes opp !
Nytt kretsnavn
Vedtak – navn på krets 54 endres til Kristiansund, Molde, Gjemnes og Aukra krets

Rådgiversituasjonen
- Administrasjonen informerte om bemanningssituasjonen i Midt.
- Sofie Torvik starter som storferådgiver 1. april med kontorsted Molde. Delt stilling med
Vest

Kommentarer og synspunkter:
- Forslag om å organisere egne «plukkelag» med profesjonelle (som på kylling) som leies
inn og bistår ved lasting av storfe
- Utvikle fjernstyring for styring av porter ved lasting ?
- HMS hjørne på bil ?
- Finnes det noko statistikk over skader på sjåfør ?
Spørsmål som må svares ut :
- Etterspør kalkyler på livdyrkalv. Får for stor og for dyr kalv. Hva gjøres?
- Må få en rettferdig utregning av pris på kalv. Trappepris?
- Kan helseattest sendes direkte til kjøper ved livdyrsalg ?
- Hvem har ansvar for HMS til sjåfør ? Sak taes til AU.
- Sikkerheten til sjåfør må komme først. 1 eller to sjåfører ?
Kretsleder informerte om aktivitet i kretsen i 2021

4

Valg (her noteres endringer i forhold til innstilling)
Valg i henhold til innstilling

-

Etterlyser mer tydelige retningslinjer ved sammenslåing av kretser

