
Velkommen til Nortura
Unge bønder 2017

Kåre Pedersen, rådgiver
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Nortura - Norges ledende merkevareleverandør 

innen kjøtt og egg.

• Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med 

likeverdige tilbud og priser i hele landet.

• Omsetter for ca 23 milliarder kroner per år.

• 5 400 årsverk innen ulik industrivirksomhet i 29 

kommuner over hele landet. 

• Organisert som et samvirke og eies og styres av 

ca 19 000 norske bønder.



Norsk Landbrukssamvirke’s hostorie startet i 

Rausjødalen i 1856



Nortura sine mål 

Norges 
mest 

pålitelige 
matvare-
produsent

God 
avkastning 
til eierne, 
bøndene

Verdi-
skapning på 
hele dyret



Norge rundt med Nortura

• Ca. 23 milliarder kroner i 

årsomsetning

• 123 nylanseringer til 

norske forbrukere

• Årsproduksjon på ca

240 000 tonn slakt og                       

40 000 tonn egg

• Industrivirksomhet i 29              

kommuner

• Ca 5 400 årsverk

• Eid av ca. 19 000 bønder            

organisert i et samvirke

• 2370 av disse er nord-

norske bønder

Nøkkeltall 2017



Nortura i Region Nord

• Slakter på 3 anlegg i Nord Norge

• Bjerka 70 000 gris   70 000 småfe 15 000 storfe

• Målselv 14 000  « 80 000  « 8 000   «

• Karasjok 1 000  « 10 000  « 2 500 «

+ ca. 20 000 rein
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Videreforedling i nord:

• Thulefjord ca.    220 tonn

• Gilde pølser og deiger ca. 2 800 tonn

• Vega gris, nyhet, potensiale ca. 1 000 tonn

• Polarlam ca.    120 tonn

• Nye produkter under utvikling    

og prøveproduksjon for 

restaurant markedet
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Pølser- Pålegg- Pinnekjøtt

Årsproduksjon 220 tonn

http://www.spesialitet.no/


Bestselger i sesong: Lammelår og koteletter

Gilde Lammelår 2950 g

Fryst

Gilde Lammelår i skiver 2,5 kg

Fersk

Gilde Lammekoteletter 500 g

Fersk

Gilde Lammelår 3500 g

Fersk
Gilde Lammestek med ben 2,5kg

Fersk



Hvorfor velge Nortura?



SA betaler det de kan, AS det de 

må…

• I et AS vil drivkraften være å maksimalisere 

avkastningen på innsatt kapital. Innkjøp av råvarer fra 

produsent vil være selskapets desidert største kostnad. 

En naturlig konsekvens vil følgelig være å sørge for at 

denne blir lavest mulig. 

• I et SA derimot, som har brukernytte som formål, vil 

situasjonen være motsatt: Formålet er å oppnå så høye 

råvarepriser som mulig.



Strategisk valg

• Det foregår en konstant maktkamp i verdikjeden.

• Du som ung bonde og bedriftseier må ta et strategisk valg –
hvem velger du som din alliansepartner?

”Det å organisere seg gjennom et samvirke er minst like 
viktig nå som det var i oppstarten – det er faktisk 
viktigere enn noen gang. Målet er det samme som det 
alltid har vært: Å sikre bonden hans rettmessige del av 
verdiskapingen. Vi må ikke falle i den fellen å tro at andre 
enn oss selv vil passe på våre interesser!”

Sveinung Svebestad, styreleder i Norsk 
Landbrukssamvirke og styreleder i Nortura.



NYBRUKER I NORTURA
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Nybruker-pakke

• Ved overdragelse av gårder

• Ved oppstart av ny produksjon (ny dyreart)

• Tilpasset rådgivning og oppfølging i to år.

• Ekstra pris i oppstartsperioden i to valgte år. (av 5 første)

-2% av omsetning (minus tilskudd og mva)

• Andre tilbud:

-Rabatt ved deltagelse på fagkongresser og fagmøter

-Prioritet ved kjøp av avlsdyr

-Faglige og sosiale samlinger for nye brukere

-Fabrikkbesøk

• Nyhetsbrev på e-post og 2 kjeledresser.
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Rådgiving

• Skal bidra til å øke medlemmene sitt utbytte av sin produksjon

– ved å produsere den kvaliteten som er etterspurt

– ved å maksimere det økonomiske resultatet til den enkelte

– Bidra til livdyromsetning

• Omfatter rådgiving innen

– produksjonseffektivitet

– produksjonsøkonomi

– dyrehelsespørsmål

– livdyr

– byggrådgivere (landsdekkende, innen hvert dyreslag)
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RÅDGIVERE / KONTAKT

• Storfe: Birger Theodorsen (974 12 705)

• Storfe: Kåre Pedersen (911 81 084)

• Storfe: Trine Myrvang (959 85 520)

• Småfe: Bernt Mikalsen (481 84 782)

• Småfe: Linn Hege Engen (47665959)    
permisjon ut august

• Småfe: Christer Skreslett - vikar

• Gris: Arne Flatmo (414 15 438), tilførselsleder

• Gris Kåre Pedersen (911 81 084)

• KSL: Hans Jensen (952 21 993)

• Medlemssenter: Målselv (800 80 140)

• Info: www.nortura.no/medlem
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LEVERINGSBETINGELSER
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Generelt

• Leveringsvilkår tilpassa ønsker om «riktig kvalitet til riktig 

tid»

– Det du får ut over avregningsprisen

– Premiering av riktig «adferd» og riktig kvalitet: 

– Det er lagt klare avgrensninger på hvilke

pristillegg/tilleggsytelser som kan knyttes til medlemskap

Leveringsvilkårene skal gi oss den 

nødvendige konkurransekrafta i 

tilførselsmarkedet



Felles for alle dyreslag

• Helgetillegg (gjelder ikke småfe):
– Tillegg pr. leveranse ved henting på helligdag.

– Nortura bestemmer henting på slike dager.

– Gjelder ikke hvis produsenten kjører dyra til slakteriet sjøl.

– Kr 500,- pr levering  

• Stoppsats:
– En stoppsats pr uke for slaktedyr. Hvis produsentens leveranse er delt 

på flere hentinger pga lasstørrelse eller flere dyreslag, skal 
produsenten kun trekkes for en stoppsats pr uke. Hvis produsenten 
selv ønsker å dele sin leveranse på 2 dager, skal det trekkes for 
stoppsats begge ganger.

– Hvis alle dyr på en leveranse er kassert, skal det likevel trekkes 
stoppsats. 

– Ved samlasting 2 produsenter eller flere bortfaller stoppsatsen.

– Stoppsats kr 150,- /uke



Innmelding

• Vanlig innmelding

– Frist for innmelding: fredag kl 16.00. Ved web-innmelding er fristen kl. 23.59

på søndag, på www.nortura.no/medlem

– Gris kan meldes inn på SMS/web fram til kl 23.59 tirsdag

– Slakting som hovedregel uka etter innmeldingsuka

– På grunn av transportmessige forhold, og stor pågang på slakteriene m.a. i 

høstsesongen, kan dyr skyves inntil en uke (unntaksvis to uker)

– Avregning etter ordinær prisnotering for slakteuka

• Ved innmelding oppgis:

– antall i de ulike kategoriene

– storfe: individnummer

– evt. retur

– evt. spesielle ønsker/kommentarer
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Økologisk i Nortura
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KSL i Kjøttbransjen

• Felles avtale for hele kjøttbransjen

• Trekk for manglende KSL -oppfølging er: 

• alle dyreslag kr. 3,- pr. kg

• smågris kr. 60,- pr. stk.

• Intensjonen er at alle skal ha KSL på plass!

• De som har mangler med KSL får en SMS når de har meldt inn 

slakt

• Vi tilbyr bistand for å hjelpe de som føler behovet for det.
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Hvorfor velge Nortura?
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Nortura holder prisnivået oppe – for alle?

Ingen varemottaker betaler 

noen gang mer enn det som er 

akkurat nødvendig for å ligge 

over Nortura



02.04.2017 29

Hvorfor Nortura?

Balanserer markedet:

Ingen enkeltfaktor er viktigere 

for bondens økonomi enn et 

marked i balanse. 

Den jobben gjør ingen bedre 

enn Nortura.
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Hvorfor være eier i samvirket?

• Eneste som har ønske om å ta ut 

merpris i markedet

• Som eier får du din andel av 

verdiskapningen

• Samvirket har de sterkeste 

merkevarene i den norske matkurven

• Et sterkt samvirke gir mer makt i 

samfunnet – vi blir lyttet til

• Samvirket er din rådgivende 

støttespiller for bedre drift på garden
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Hvorfor Nortura?

Fordi: 

Nortura er eid av bønder – styres av bønder 

og har samme mål som bonden: 

Best mulig økonomi for bonden



Takk for oppmerksomheten og 
Lykke til som bønder og eiere av 
Nortura!


