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Saksliste Ansvar 

33.17 Innkalling og sakliste ble godkjent 

 

 

34.17 Feilmerking Nyt Norge. 

Denne høsten har det vært 2 tilfeller av feilmerking med tanke på 

merkelappen med Nyt Norge. Den første var sellerirot og det andre tilfellet 

var økologisk brokkoli. Coop tok bort muligheten til å bruke Nyt Norge 

pga et lignende tilfelle tidligere. Var veldig usikre på om de ville 

gjeninnføre dette pga at slikt kunne skje. Dette er ikke bra med tanke på 

merkevaren Nyt Norge og heller ikke omdømme til Coop. Coop har vært i 

kontakt med de aktuelle aktørene og har også utarbeidet en avtale/opplegg 

der merking av varer skal komme tydelig frem i pakkeriene. Det er 

pakkerier der det pakkes norsk og import som blir berørt av dette. Johan 

får en oversikt fra Hanne hvilke pakkerier dette gjelder og sender et skriv 

fra Nordgrønt der det presiseres at slikt ikke kan aksepteres! 

For produsenter/pakkerier som etter dette feilmerker med Nyt Norge, vil 

Nordgrønt måtte vurdere om disse skal få være medlemmer hos oss i 

framtida. 

Nyt Norge merking og viktigheten med at dette gjøres riktig vil også bli 

tatt opp på fellesmøte 25. november 

 

35.17 Søknad om finansieringsstøtte til NLR Potetskolen 2016-2017. 

Sigurd Orre har deltatt på dette tidligere. Var veldig bra opplegg. Bra 

kvalitet. 50-60 deltakere. Produsenter i Trøndelag har også deltatt. 

Nordgrønt støtter med 25 000 kr. 

 

36.17. Nye medlemmer Nordgrønt 

Søknad fra Obær. Dette er 2 stk som har levert bringebær til Coop 2-3 siste 

år. Steinar var med på et møte med disse helt i starten før de begynte å 

levere. Atle Olsen har gitt disse produsentene en god attest og ønsker disse 

med videre. Søknaden må behandles i region Øst og Inger-Iren sjekker litt 

rundt behovet for bringebær. 

 

Møtedato Tirsdag 7.november  10.00 – 16.00 

Sted Grorud 

Tema  Styremøte i Nordgrønt SA 

Tilstede 

 

Forfall 

 Fritjof Sandstad, Odd Hveem, Inger-Iren Eriksrud, Hanne 

Brennhovd, Stig A Oldervik, Jostein Lutro og Sigurd Orre  

 

Kopi 

 

Forfall 

Også tilstede: Sindre Skårdal, Øyvind Frantzvåg, Terje 

Grønning og Johan Presthus 



Søknad fra Kine Sofie Sandstad Skjeset. Hun er datter av Marit og Fritjof 

Sandstad og hun ønsker å ta del i driften hjemme hos dem. Er behandlet i 

regionrådet i Trøndelag. Ingen innvendinger der. 

Søknaden fra Kine Sofie Sandstad Skjeset innvilges. 

 

 

 

 

37.17. Tilbakebetaling kontingent Tom Roligheten 

De 2 siste årene har han levert epler kun til pressing. Han har derfor sagt 

opp sitt medlemskap i Nordgrønt. Søker også om å få tilbake kontingent 

for 2 år. 

Kontingent for 2017 samt andel på 1000 kr tilbakebetales. 

 

38.17 Produksjonsplaner 2018-2019 

Jan er sykemeldt og i hans fravær er det Ole Andre Mora som har 

overordnet ansvar med planene. Prosessen er bygd opp på samme måte 

som Jan gjorde i 2016. Coop har gått gjennom og korrigert planer opp mot 

reelt salg. På Østlandet kom de noe senere i gang med leveringene i år og 

det er også mindre salg spesielt i ferietiden. Man satser på å være i gang til 

riktig tid neste år. Da blir det ingen korrigering pga det men en liten 

justering på leveringene i ferietiden. 

Det kjøres ut tall pr region og enhet. Dette settes opp mot produsentene i 

regionene. Overføringer mellom regionene blir også hensyntatt. 

Kampanjer er også en viktig brikke i planene. Det er også ting i 

forbindelse med Prosjekt frukt og Grønt som kan spille inn. 

Kjedesortiment og endringer i markedet for øvrig. Pakningsstørrelser og 

andre endringer kan komme til å påvirke planene.  

Slike endringer må bli tatt opp med produktgruppelederne ifølge Fritjof. 

Tallene pr dags dato viser små endringer i planene. 

Ole Andre Mora gikk gjennom kultur for kultur. Tallene styret ble 

presentert var pr region, ikke pr produsent. 

Tomat- nedgang på 3 % på løsvekt. Enighet blant produsentene om å gå 

for 4 forskjellige sorte på løsvekt. Er mange flere pr idag. Små tomater 

øker litt. 

Squash. Ingen volum endring. Vurderer å endre fra salg på kg til salg pr 

stk. 

Brokkoli. Liten nedgang i salget. 1 produsent på Østlandet reduserer etter 

eget ønske. 

Buntgulrot. Justeres litt ned mot sesongslutt. 

Gulrot kg. 2 små produsenter i Vest gir seg. Fordeles på de resterende. 

Stabilt salg for øvrig. Har dukket opp tilfeller der en produsent byr frem 

gulrot til lavere pris til konkurrenter. Dette er ikke ok ifølge vedtekter til 

Nordgrønt. Coop ønsker heller ikke dette og vil følge opp saken. 

Hodekål og kålrot. Små justeringer mellom Midt og Øst. 

Agurk. Samme avtale og volum som tidligere. Coop fikk for lite agurk i 

vintersesongen. Må da kjøpe på utsida og dette blir dyre kjøp. Coop har en 

avtale om fastpris i vintersesongen og forventer da å få det volumet de 

avtaler. Oppfordrer agurkprodusentene til å snakke sammen for å 

avtale/tilpasse produksjon i vinterhalvåret. 



Potet. Samme volum på lagringspotet. 6 produsenter gir seg i Vest. 3 nye 

søker medlemskap. Kommer opp på neste styremøte. 

Ferskpotet. Reduseres med 160 tonn. Dette pga at den ikke blir ferdig til 

avtalt oppstart. 50 tonn reduseres hos Reddal. 

Økologiske varer. Generell økning på de fleste sortene. Spørsmål fra Odd 

ang økologisk hodekål i Trøndelag. Hilde Rekstad kom inn der med en 

kvote fra Ica ifølge Terje Grønning. 

Videre arbeid med produksjonsplanene: Planen for veksthus kan snart 

sendes ut.  Stig Arild Oldervik holder tett kontakt med O.A.Mora.  Coop 

ferdigstiller resterende planer sammen med regionene, og vil sende dem ut 

før 15.desember. 

 

Som en avslutning på gjennomgangen med produksjonsplaner 

påpeker Fritjof nok engang viktigheten med at produktgruppelederne 

blir tatt med i prosesser som går på utvikling og sortiment! 

 

39.17. Eventuelt 

Liten gjennomgang av status på forskjellige kulturene. 

Frukt. 300-400 tonn epler igjen i Ullensvang. Har vært en grei sesong 

ifølge Jostein. Har vært en del små epler. Har lagringskapasitet og kan 

forlenge den norsk sesongen hvis Coop ønsker dette. Noe usikkerhet rundt 

Ryfylke og det som skjer der. Planlegges 200 mål med epler. Kan gi inntil 

1000 tonn. 

Potet. Står igjen ca. 400 tonn ute i Vest ifølge Sigurd. Også litt usikker 

med tanke på kvalitet på lagringspoteten fremover. Bra omsetning over 

hele landet nå. Også høyere pris enn i 2016. Lagertall er ganske lik tallene 

fra 2016.  

Veksthus. Oppsummeringsmøte for tomat og agurk i Stavanger i forrige 

uke. Ifølge bransjen er det nok agurk nå. Tomatprodusentene ble enige om 

å gå for 4 sorter rund tomat. 2 for lave hus og 2 for høye. 

Friland. Inger-Iren. Østlandet er ferdig med salatgrønnsaker. Bra sesong 

for løk. Kål er stort sett ok i forhold til planene. Innhøstinga er ferdig. 

Rogaland har litt gulrot ute enda. Det samme gjelder kålrot og selleri. Har 

vært veldig fuktig på Jæren denne sesongen. Spent på kvalitet og mengder 

klasse 1 fremover. 

I Trøndelag er varene stort sett i hus nå. Ser greit ut på lagertallene. 

 

Status saker fra tidligere styremøter: 

Etterbetaling kompensasjon sort ifco. Kompensasjon innført fra 1.august 

på avregningene. Perioden 1. mai til 1. august er snart klar til utbetaling til 

produsentene. En liten kvalitetssikring gjenstår. Blir ok ganske snart. 

 

Bortfall av bonus på ifco. Ikke kommet noe nærmere en løsning på dette. 

Hanne er ikke fornøyd med de nye kassene og ønsker et møte med ifco på 

et nordisk nivå. Saken vil komme opp på et styremøte i begynnelsen av 

februar igjen. 

 

 

 

 



Fellesmøte Stiklestad. Stor oppslutning. Nærmere 160 stk påmeldt. 

Ønsker at Hanne orienterer litt om hvor bra Coop gjør det for tida. Litt tall 

i forbindelse med dette og også litt informasjon rundt Prosjekt Frukt og 

Grønt som Coop har startet. 

 

Innrapportering av tall til Landbruksdirektoratet. Ole Andre sier at dette 

skal være ok nå. Knut Erik redegjør for noen spørsmål ang dette der de 

ikke er helt i mål. Odd er klar på at dette må gjøres riktig og at tallene må 

sendes til riktig tid. Omsetning av varer og pris på varene må stemme. 

  

Saptilgang Daglig leder Nordgrønt. Ikke ok enda. Johan tar kontakt med  

Hanne og sørger for at dette blir gjennomført snarest mulig. 

 

Avregningssystem til produsentene. Hanne har sett på dette i forbindelse 

med oppgardering av SAP. Ser ut til at nye muligheter i eksisterende 

system kan være aktuelle. Det er behov for et avklaringsmøte mellom 

Coop, produsentene og leverandører av programvare. 

 

 

 

 

 

 
 
Fritjof Sandstad                                    Odd Hveem                                              Hanne Brennhovd 
 
 
 Inger-Iren Eriksrud                                           Stig Arild Oldervik                            Jostein Lutro 
 
 
Sigurd Orre 


