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INNKALLING ÅRSMØTET
NORSK FJØRFELAGS ÅRSMØTE
CLARION HOTEL ENERGY, STAVANGER, 5. MARS 2020

SAMMENSETNING AV ÅRSMØTET
Årsmøtet består av utsendinger fra lokallagene, 
styret og ordfører. I tillegg kan produsenter som har 
betalt kontingent for inneværende år delta med full 
stemmerett. 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:
 1. Opprop av stemmeberettigede medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være 

åpent eller lukket
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av to stemmeberettigede medlemmer  

til å underskrive protokollen
 6. Styreleders tale
 7. Årsmelding fra styret
 8. Regnskap, revisjonsberetning og orientering  

om budsjett
 9.  Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan  

for kommende år
 10. Innkomne saker
 11.  Valg av styreleder (1 år)
 12. Valg av styremedlemmer (2 år) og vara- 

medlemmer (1 år)
 13. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år)
 14. Valg av ordfører og varaordfører (1 år)
 15. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år)  

og 2 varamedlemmer (1 år)
 16. Valg av 2 revisorer og 1 vararevisor (1 år)
 17. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 18. Kontingent for neste år
 19. Avslutning

SAK 10. INNKOMNE SAKER
Det er to innkomne saker:

1. Vedtekter for NFL sine lokallag
Alle lokallag har ikke (oppdaterte) vedtekter. NFL-
styret og administrasjonen har startet med å lage 
en mal for lokallagsvedtekter. Målet er at disse skal 
innlemmes i NFL sine vedtekter på årsmøtet i 2021. 

2. Lokallagenes struktur 
Det er stilt spørsmål til om NFL-lokallag bør følge ny 
fylkesstruktur. NFL-styret ønsker å fremme forslag 
om en utredning i 2020 som kan presenteres og 
diskuteres på NFL sitt årsmøte i 2021.

SAK 18. KONTINGENT FOR 2021
Styret foreslår å heve medlemskontingenten  
med kr. 200,- til 3.250,- for 2021.

Jan Arne Broen (ordfører), 
Skarnes, januar 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fjørfelag. Årsmøtet  
avholdes på Clarion Hotel Energy, 5. mars 2019. Årsmøtet starter  
kl. 16.30 og er planlagt avviklet til kl. 18.00. Vi minner om at  
FJØRFEDAGENE åpner allerede kl. 09.30.

ARBEIDSPLAN 
NORSK FJØRFELAG 2020/2021

Norsk Fjørfelag arbeider for langsiktige og forutsig-
bare rammebetingelser for den norske fjørfeprodu-
senten. Norsk Fjørfelag er den eneste organisasjonen 
som er åpen for alle fjørfeprodusenter uavhengig av 
produksjon og omsetningsledd.

Styret vil for hvert år definere og prioritere oppgaver 
som støtter de sentrale hovedpunktene nedenfor. En 
oversikt over planlagte arbeidsoppgaver under hvert 
punkt kan oversendes ved å kontakte daglig leder i 
Norsk Fjørfelag.

I ARBEIDSÅRET 2020-2021 SKAL STYRET  
OG ADMINISTRASJONEN ARBEIDE MED: 
 
1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser

Ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe 
aktivt og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, 
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
Omsetningsrådet, Landbruksdepartementet, Land-
bruksdirektoratet og andre aktører.

Herunder skal NFL jobbe aktivt for å sikre at  
ordningen med omsetningsmidler blir videreført  
samt sikre riktig bruk av omsetningsmidlene.  

2. Produsentøkonomi
Utarbeide et solid dokumentasjonsgrunnlag som 
viser utviklingen i produsentøkonomien for egg og 
hvitt kjøtt.

a) Dokumentasjon skal kunne brukes aktivt for å 
synliggjøre de økonomiske konsekvensene av for 
eksempel varemottakernes krav til produksjons-
form, miljøberikelse osv. 

b) Dokumentasjonen skal kunne brukes aktivt i jord-
bruksforhandlingene og inn mot statsbudsjettet. 

3. Synlig organisasjon
Fremstå som en faktabasert, reflektert og synlig 
organisasjon på vegne av fjørfeprodusentene. I alle 
mediesaker som angår produsentene i fjørfenærin-
gen, skal styret eller ledelsen i NFL være foretrukne 
talspersoner.   

4. Solid organisasjon
Sikre at alle produsentene er medlemmer i NFL, og 
ser nytten av å være medlemmer. 

a) Bygge NFL som organisasjon ved å sikre rekrut-
tering av tillitsvalgte og ved å styrke lokallag, 
sentralstyret og administrasjon.

b) Bygge NFL som organisasjon ved å jobbe for økt 
inntekt som kan muliggjøre utvidelse av admi-
nistrasjon på sikt. Medlemsverving er et viktig 
element for å øke NLFs inntektsgrunnlag. Andre 
finansieringsordninger bør undersøkes for å få økt 
bemanning.

c) Utarbeide vedtekter for lokallagene som kan  
presenteres og vedtas av årsmøtet i 2021.
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ÅRSMELDING FOR NORSK FJØRFELAG 
2019 - ET ÅR MED MANGE MILEPÆLER

2019 var et innholdsrikt år med flere milepæler. Det var året hvor alle lokallag  
i NFL gjennomførte minst ett produsentmøte. NFL økte medlemsoppslutningen 
på tross av nedgang i totalt antall fjørfeprodusenter i Norge. Oppslutningen på 
FJØRFEDAGENE 2019 slo tidligere rekorder. Behovet for en helhetlig utredning 
om norsk fjørfenæring medførte nok en milepæl: NFL tok initiativ til prosjektet 
som AgriAnalyse ble valgt til på lede. Ytterligere milepæler i 2019 var arbeidet 
med re-design av FJØRFE i nytt format, digitalisering av fagbladet og opp- 
gradering av nettsiden - alt med lansering i januar 2020.  

NÆRINGSPOLITISK TALERØR
NFL er en politisk uavhengig interesseorganisasjon. 
NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes 
næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser. NFL 
jobber for å oppnå dette formålet ved å være en sentral 
samarbeidspartner og premissgiver for myndigheter, 
organisasjoner og alle som har påvirkning på fjørfe- 
næringen. (NFLs vedtekter, § 1A). 

NFL skal bidra med kunnskap slik at politiske vedtak 
i størst mulig grad belages på reelle fakta om fjørfe-
produksjon under norske forhold. NFL sitt bidrag i 
landbrukspolitikken foregår både internt i landbruket 
og i kontakt med lokale og nasjonale politikere. 
NFL deltar i prosesser som har betydning for fjørfe- 

bøndenes rammevilkår. Vårt medlemskap i represen-
tantskapet til Norges Bondelag benytter NFL som en 
arena for få fjørfe mer inkludert i landbruket. Norsk 
fjørfenæring står for drøyt 40 % av den animalske  
landbruksproduksjonen og er en betydelig bidragsyter  
i norsk landbruk. Styreleder i NFL var i 2019 på taler-
stolen i representantskapsmøter og belyste fjørfe- 
bransjens fortrinn og aktuelle utfordringer.  

I møte med forhandlingsutvalget i Norges Bondelag 
formidler NFL saker som er avgjørende for fjørfeprodu-
sentenes rammevilkår i forkant av de årlige jordbruks-
forhandlingene. I 2019 påpekte NFL for eksempel at 
prisnedskrivningen på korn måtte tilsvare økningen  
i kornpris, at konsesjonsgrensene ikke bør økes, at  

produksjonstillegget for verpehøns burde gis for alle 
dyr opp til konsesjonsgrensen og viktigheten av å 
bevare markedsordningen for egg. NFL fulgte forhand-
lingene nøye, og hadde flere medieoppslag relatert til 
årets jordbruksforhandlinger. 

NFL verdsetter samarbeidet med Bondelaget. I 2019 
hadde vi flere dialogmøter med generalsekretær og 
næringspolitisk avdeling. Norges Bondelag bidro med 
foredragsholdere på NFL sin lokallagsledersamling og 
styreleder i Bondelaget stilte med innlegg på flere av 
NFLs lokallagsmøter. 17. desember samarbeidet NFL 
og Bondelaget om «BondeTV i fjørfehus». Fjørfebøn-
der i ulike deler av verdikjeden delte videoer, bilder og 
sendte direkte på sosiale medier fra sin gård. NFL har 
utfordret og oppfordret Bondelaget til i større grad å 
benytte FJØRFE som kommunikasjonskanal hvor de 
kan synliggjøre arbeidet de gjør som har betydning  
for fjørfeprodusentene.

I løpet av 2019 hadde NFL dialog med Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag (NBS) ved flere anledninger. NBS 
fikk oversendt NFLs innspill til jordbruksforhandlin-
gene, daglig leder var i dialogmøte med styreleder og 
assisterende generalsekretær, og Kjersti Hoff holdt 
innlegg på vårt lokallagsledermøte. Ved å ha dialog 
med Småbrukarlaget håper vi å kunne utgjøre en enda 
større forskjell med rammevilkårene til Norges fjørfe-
produsenter.

Daglig leder i NFL deltok i Dagsnytt 18 27. mai, etter 
MDGs vedtak på landsmøtet om å «drastisk reformere 
norsk kyllingproduksjon». I studio møtte NFL Margret 
Hagerup (H) og Theodor Bruu (Grønn Ungdom). NFL 
presenterte fakta om norsk fjørfenæring, gav eksem-
pler på hvordan næringen jobber systematisk med 
dyrevelferdsprogrammer, samt forklarte hvorfor  
argumentasjonen til Grønn Ungdom ikke belager  
seg på oppdatert dokumentasjon av fjørfehold  
under norske forhold.

I løpet av 2019 var NFL i dialog med representanter 
fra følgende partier og/eller ungdomspartier: Høyre, 
Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Arbeiderpartiet. 
NFL har sendt brev til landbruksminister Olaug V. Bol-
lestad og invitert til dialog og besøk i fjørfehus. Vi har 
også hatt skriftlig korrespondanse med landbruksmi-
nisterens statssekretærer. NFL har ikke lykkes med å 
få til formelt møte. Statsråden har foreløpig heller ikke 
takket «ja» til invitasjonen om fjørfebesøk.

Daglig leder holdt presentasjonen «norsk fjørfenæring 
i et eggeskall» for Høyres kvinnelige landbruksnettverk 
på Stortinget i juni. Vi fikk med oss politikerne ut i to 
kyllingfjøs i oktober. Tilbakemeldingene var svært gode 

En milepæl: Alle lokallag i NFL avholdt årsmøte i 2019. Trøndelag 
Fjørfelag arrangerte medlemsmøte hvor det ble oppmøterekord. 

En milepæl: Karianne Fuglerud Ingerø og 
Birgitte Dam Elnan fra Merkur Grafiske med 
gammel (t.h.) og ny versjon (t.v.) av FJØRFE 

som kom i ny drakt fra janaur 2020. 

En milepæl: NFL tok initiativ til utredning om norsk 
fjørfenæring. AgriAnalyse ble valgt som leverandør. 

En milepæl: Det ble rekordoppslutning 
om FJØRFEDAGENE 2019.

Lokallagsledermøtet 2019: Deltakere fra 10 av 11 lokallag, sentralstyret, administrasjonen i NFL og inviterte gjester. 
Samlingen ble avholdt hos MatPrat som stilte lokaler til disposisjon og serverte nydelig 3-retters lunsj.
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og NFL ønsker å få til lignende møtepunkt med politi-
kere fra andre partier.

I oktober deltok NFL på høring i Næringskomiteen på 
Stortinget i forbindelse med «Representantforslag om 
jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvfor- 
syning av jordbruksmat innen 2026». Det er viktig 
at fjørfenæringen bidrar i bærekraftig utnyttelse av 
fôrressurser. NFL sitt innlegg fokuserte på at fjørfe-
næringen er viktig for utnyttelse av norsk korn, da 
kornet i fjørfefôr er fôrkorn, overskudd av matkorn 
eller matkorn som er omdisponert/nedklassifisert til 
fôrråvare. NFL påpekte at Norge har en helt unik dy-
rehelse, velfungerende kontroll- og forvaltningssystem 
samt slakteri og teknologi som gjør det mulig å benytte 
prosessert animalsk protein (PAP) (kjøttbeinmel). Per 
i dag utnyttes ikke PAP som fôrråvare. Utnyttelse av 
PAP vil bedre sirkulærøkonomi i norsk fjørfeproduksjon 
ytterligere, og føre til enda mer bærekraftig utnyttelse 
av tilgjengelig ressurser. Det er teknisk mulig å benytte 
proteinråvarer fra PAP i fjørfefôr, men det forutset-
ter politisk vilje samt endring av regelverk. NFL viste 
videre til lovende og fremtidsrettet forskning på alter-
native proteinkilder som kan produseres i Norge, men 
forskningen har ikke kommet langt nok per i dag. 

NFL skal fortsette arbeidet med å få fjørfe «top-of-
mind» hos politikere og andre landbruks-aktører!

TALERØR I MEDIA
NFL skal være den mest sentrale kommunikasjonskanalen 
og informasjonsleverandøren til medlemmene og fjørfe-
næringen gjennom fagbladet «FJØRFE», digitale kommu-
nikasjonskanaler og i media (NFLs vedtekter, § 1A). 

NFL skal være et faktabasert talerør på vegne av alle 

norske fjørfeprodusenter, og fortrukken uttalepart i 
mediesaker. I 2019 var NFL stemmen til produsenter 
som var urolige for økonomi, kjedemakt, markedsbalanse 
(egg), definisjonsmakt og i en rekke saker om dyrevel-
ferd. NFL var synlig på trykk i Nationen, Bondebladet, 
Bondevennen og Dagbladet, og i sosiale medier. I tillegg 
representerte NFL fjørfeprodusentene på Dagsnytt 18 
og ved ulike anledninger i NRK lokal-radio. 

NFL fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse 
med MDG sin resolusjon om kyllingproduksjon våren 
2019. I kronikken «Kyllingen skal ha et godt liv før den 
blir mat», i Dagbladet 20. juni forklarte NFL hvordan 
bønder, veterinærer, rådgivere, varemottakere, fôrsel-
skaper, utstyrsleverandører og andre i næringen jobber 
hver dag for at dyra skal ha et best mulig liv. NFL viste 
til hvordan næringen iverksetter tiltak som bedrer dyre-
velferden fortløpende, når oppdatert kunnskap basert 
på forskning foreligger. 

Daglig leder deltok 23. juni i Norsk Landbrukssamvirke 
sin «Landbruk.no på øret». Podcasten belyste vanlige 
spørsmål som hvordan kyllingproduksjon foregår, og 
sammenhenger med klimaavtrykk, bærekraft og dy-
revelferd. Daglig leder ble i tillegg intervjuet, noe som 
resulterte i flere artikler om kyllingproduksjon på trykk 
på nettsiden til Norsk Landbrukssamvirke.

NFL har i 2019 brukt Facebook-siden aktivt for bedre 
kontakt med medlemmene, og for å dele fjørfe-relater-
te nyheter og begivenheter i sosiale medier.

DIALOG MED VIKTIGE AKTØRER 
Dagligvarekjedene og matindustrien er viktige premiss-
leverandører for fjørfeprodusentenes rammevilkår. Her 
er noen eksempler på kontaktpunkter i 2019.

11. mars var styreleder og daglig leder i NFL i møte med 
COOP sin konsernsjef, Geir Inge Stokke, og direktør 
for innkjøp og sortiment, Tor Helge Gundersen. NFL 
ønsket dialogmøtet på bakgrunn av bekymringen 
hos medlemmer med miljøinnredning etter at COOP 
inngikk leverandøravtale for egg med Den Stolte Hane 
(DSH). COOP gjentok i media at overgangen «ikke 
skulle få praktiske konsekvenser for bonden», og at 
utfasingen av egg fra miljøinnredning «skulle skje i 
samarbeid med eggprodusentene». I møtet informerte 
COOP om hvordan de skulle ivareta eggprodusentene 
med miljøinnredning som mistet sin salgskanal via 
dagligvarehandelen. Vi fikk også spurt om deres tanker 
rundt produktutvikling, innovasjon og promotering av 
kylling, kalkun og and.

Selv om rollen til Norsk Fjørfelag er å være fjørfebon-
dens talerør, er jevnlig dialog med varemottakerne 
viktig. Her er eksempler på møtevirksomhet.

I 2019 videreførte NFL spørsmålene til Totalmarked 
rundt metoden for prognoseberegninger. Alle i nærin-
gen er tjent med å prognosere overproduksjon på et 
tidligere stadium. NFL påpekte at eggproduksjonen 
må kunne reguleres før klekking av nye hønekyllinger 
skjer og ikke kun baseres på tiltak som går ut over 
eggprodusentens økonomi. I møte med Totalmarked og 
Nortura 18. februar ønsket NFL å få avklart prognose-
metodikken, samt forhøre oss om mulighetene for å 
benytte tilleggsinformasjon for å fange opp overpro-
duksjon på et tidligere tidspunkt. 

19. juni møttes administrerende direktør i Norsk Kylling, 
Kjell Stokbakken og daglig leder i Norsk Fjørfelag til 
dialogmøte. Hensikten var å tenke høyt sammen om 
hvordan kyllingproduksjon bør fremsnakkes i det of-
fentlige ordskiftet.

Den Stolte Hane (DSH) ved Fredrik Strømmen, Erik Nil-
sen og Hallstein Bø inviterte daglig leder og styreleder 
i Norsk Fjørfelag til møte 27.03. Hensikten var å tenke 
høyt om hvordan NFL og DSH kan jobbe sammen til 
det beste for fjørfeprodusentene. Fokuset var primært 
på slaktekylling, men eggproduksjon ble også diskutert.

NFL ønsker i enda større grad å få mer etablert kontakt 
med alle aktørene i fjørfebransjen. NFL skal videreføre 
arbeidet med å være en samlende organisasjon for 
fjørfebønder i hele landet også i 2020.

NFL hadde i 2019 jevnlig dialog med Mattilsynet,  
fordi Mattilsynet ønsket svar på spørsmål som de job-
bet med, men i en rekke saker ba NFL om møter eller 
oppklaringer basert på innspill fra medlemmene våre. 
NFL er opptatt av at Mattilsynet skal ha god innsikt i 
hva regelverket betyr i praksis for fjørfeprodusentene. 

Daglig leder deltok 
23. juni i Norsk 

Landbrukssamvirke sin 
«Landbruk.no på øret». 

Høring i Næringskomiteen på Stortinget 23. oktober. Daglig leder og nestleder møtte  
Steinar Reiten på Stortinget.

Møte med Høyres kvinnelige landbruksnettverk på Stortinget.

Møte med Kjell Stokbakken  
i Norsk Kylling.

Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag. 
Halvor Braa, styremedlem i NFL Trude Hegle og styreleder Kolbjørn 

Frøseth snakket fjørfebønders sak fra talerstolen.

Deltakelse i Dagsnytt 18 den 27. mai. 

Daglig leder og styreleder i 
dialogmøte hos COOP.

Presentasjon på Stortinget.
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Når NFL mottar henvendelser fra fjørfeprodusenter, 
som har spørsmål til tolkning av regelverk, har Mat- 
tilsynet blitt utfordret til å omtale sitt svar i FJØRFE.

DIALOG MED PRODUSENTLAG
Det er viktig for NFL å ha god kontakt med produ-
sentlagene hos samtlige varemottakere i Norge. I 
2019 var vi i kontakt med representanter for de ulike 
produsentlagene på telefon, epost og i ulike møtefora. 
Vi inviterte representanter for alle produsentlagene til 
å delta på seminaret under NFLs lokallagsledermøtet. 
God kontakt med Kalkunforum resulterte i både pro-
dusentreportasje og artikler i FJØRFE om blant annet 
miljøberikelse og opptrappingen av dyrevelferds- 
programmet for kalkun.

PRODUSENTØKONOMI
Fjørfeprodusentenes økonomiske situasjon er svært 
viktig for NFL og er en grunnpilar i organisasjonens 
arbeid. At bonden skal få en anstendig pris som reflek-
terer jobben som legges ned er en av NFLs kampsaker.  
Overproduksjon er ødeleggende for produsentøko-
nomien. NFL benytter enhver anledning til å fraråde 
nyetablering i et overskuddsmarked. NFL har kommu-
nisert tydelig at markedsregulator trenger flere verktøy 
som bedre kan balansere svingningene i eggmarkedet.

I årets jordbruksoppgjør ble ikke, tross NFLs innspill, 
prisnedskrivningen på korn økt tilsvarende økningen i 
målprisen for korn. NFL har gjennom året stilt spørsmål 
ved om fjørfeprodusenten får tilstrekkelig økonomisk 
kompensasjon for økte kostnader til bl.a. fôr og strøm. 
NFL startet i 2018 med innhenting av tall for å få bedre 
oversikt over de variable kostnadene i fjørfeproduk- 
sjonen. Dette arbeidet har blitt videreført i 2019.

I 2015 ble det etter initiativ fra Norsk Fjørfelag og egg-
næringen enighet om en ekstrabevilgning til MatPrat. 
Nordmenn spiser minst egg i Norden og målet med 
satsingen er å øke forbrukerens inntak av egg med  
10 % over en periode på 3-5 år. I 2019 hadde NFL løpende 
dialog med MatPrat og fulgte nøye med på utviklingen 
i eggforbruket. Ekstrasatsingen har resultert i en rekke 
filmer som gjennom årene har blitt vist på TV og  
i sosiale medier. NFL videreførte satsningen og har  
søkt om 5 millioner til MatPrat også i 2020. 

DYREVELFERD / OMDØMME
NFL anser bonden som den viktigste enkeltfaktoren for 
å ivareta best mulig dyrevelferd. At vi ivaretar dyrevel-
ferden er et avgjørende premiss for vår fremtid og om-
dømme. NFL deltok i 2019 i en rekke fora hvor dyrevel-
ferd, dyrevelferdsprogrammer og oppdatert forskning 
var tema. NFL bidrar med formidling av kunnskap ved 
omtaler i FJØRFE, og ved å sette dyrevelferd på agen-
daen på produsentmøter. 

BÆREKRAFTIG FJØRFEPRODUKSJON

NFL har fokus på hva som kan gjøres for at fjørfe- 
produsentene kan bidra til det grønne skiftet. Fjørfe-
produksjon kommer godt ut i bærekrafts-sammenheng, 
men det er alltid rom for forbedring. På gårdsnivå er 
overgang til fornybar energi et viktig bidrag. I 2019 var 
det flere produsentreportasjer i FJØRFE om fornybare 
energikilder som biobrensel og solceller. NorgesVel ble 
benyttet som ressurs og dialogen resulterte i et møte i 
juni hvor vi diskuterte mer formalisert samarbeid frem-
over. Et konkret resultat av møtet var at Tore Filbakk, 
seniorrådgiver, bidro som foredragsholder på tre lokal-
lagsmøter høsten 2019. NorgesVel har også bidratt  
med artikkel i FJØRFE. Samarbeidet fortsetter i 2020.

AVLSRELATERT ORGANISASJON
God kontroll med avlsmateriale er avgjørende for dyre-
helsen i norsk fjørfenæring. NFL deltar i bransjens  
selvpålagte importkontroll gjennom KOORIMP (Husdyr- 
næringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse 
ved import) og Kontrollutvalget for import av fjørfe 
(KIF). I tillegg er NFL fjørfebondens stemme inn mot 
de internasjonale avlsselskapene. Vi skaper arenaer og 
deltar i fora hvor vi kan invitere til samhandling, dialog 
og kunnskapsutveksling. NFL er med i ressursgruppen 
for Genbanken på Hvam (opprettet i 2018). At de tilbyr 
friske hobbyhøns har en indirekte verdi for å opprett-
holde den unike dyrehelsestatusen i norsk fjørfehold.

1. FORMÅL OG ORGANISASJON
§1 A, oppdatert på årsmøtet 2019, lyder: ”Norsk Fjørfe-
lag (NFL) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon 
for alle som driver ervervsmessig fjørfehold. NFL orga-
niserer fjørfeprodusentene uavhengig av varemottaker 
og produksjonsform.

NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes 
næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser. 
Dette oppnår NFL ved å være en sentral samarbeids-
partner og premissgiver for myndigheter, organisasjo-
ner og alle medvirkende innenfor fjørfenæringen. 
I tillegg skal NFL være den mest sentrale kommunika-
sjonskanalen og informasjonsleverandøren til medlem-
mene og fjørfenæringen gjennom fagbladet «Fjørfe», 
digitale kommunikasjonskanaler og i media.»

§1 B, oppdatert på årsmøtet 2019, lyder: ”Norsk Fjørfe- 
lag er en medlemsorganisasjon med årsmøtet som 
øverste beslutningsorgan. Årsmøtet velger styret blant 
organisasjonens medlemmer”.

2. STYRET
§ 4, oppdatert på årsmøtet 2019, lyder: Styret i Norsk 
Fjørfelag består av styreleder, 2 representanter for egg-
produksjon, 2 representanter for fjørfekjøttproduksjon, 
1 representant fra rugeri, oppal eller rugeegg, i tillegg 

til 2 varamedlemmer. Både leverandører til samvirke og 
andre aktører skal være representert i styret. 

Styret har siden årsmøtet 2019 bestått av:

VervVerv NavnNavn Valgt første gangValgt første gang

Rep. Egg Leder Kolbjørn 
Frøseth 2017

Rep. Egg Nestleder Tone 
Steinsland 2016

Rep. Kjøtt Jarle Hole 2011

Rep. Kjøtt Trude Hegle 2019

Rep. Egg Kjersti Kraabøl 
Dompidal 2018

Rep. KL Therese Dahl 2019

Ordfører Jan Arne Broen 2016

1. vara, egg Ingunn Dalaker 
Øderud 2018

2. vara, kylling Odd Ingar Skei 2019

Ordfører har møterett på alle styremøter, men ikke 
stemmerett. 1. vara møter fast på styremøter. Forfall fra 
2 styremedlemmer medfører at 2. vara blir innkalt. På 
det første fysiske styremøtet etter nytt styre er valgt, 
samt på lokallagsledersamlingen blir 2. vara inkludert 
uansett forfall. 

ARBEIDSPLANEN FOR NORSK FJØRFELAG
Styret definerer og prioriterer hvert år oppgaver som 
støtter de sentrale hovedpunktene nedenfor. Arbeids-
planen som ble vedtatt på årsmøtet i 2019 har for 
styreåret 2019/2020 vært som følger:

Norsk Fjørfelag arbeider for langsiktige og forutsigbare 
rammebetingelser for den norske fjørfeprodusenten. 
Norsk Fjørfelag er den eneste organisasjonen som
er åpen for alle fjørfeprodusenter uavhengig av pro-
duksjon og omsetningsledd.

I arbeidsåret 2019-2020 skal styret og  
administrasjonen arbeide med:

1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser
Ivareta fjørfeprodusentens interesser ved å jobbe aktivt 
og bevisst inn mot varemottakerne, Stortinget, Norges 
Bondelag, Omsetningsrådet, Landbruksdepartement, 
Landbruksdirektoratet og andre aktører.
a) Herunder skal NFL jobbe aktivt for å sikre at ordnin-

gen med omsetningsmidler blir videreført samt sikre 
riktig bruk av omsetningsmidlene. 

2. Produsentøkonomi
Utarbeide et solid dokumentasjonsgrunnlag som viser 
utviklingen i produsentøkonomien for egg og hvitt kjøtt. 

Høyres kvinnelige 
landbruksnettverk på 

Stortinget på besøk hos 
kyllingprodusentene Hilde 

Kvilesjø og Ole Johs. 
Egeland.

Daglig leder og nestleder i NFL på høring i 
Næringskomiteen. Her sammen med Geir 

Pollestad og Lars Petter Bartnes.

Møte med Norges Vel: Samarbeid om faglig 
aktivitet og  artikkelbidrag i FJØRFE. 
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a) Dokumentasjon skal kunne brukes aktivt for å synlig-
gjøre de økonomiske konsekvensene av for eksempel 
varemottakernes krav til produksjonsform, miljø- 
berikelse osv.
b) Dokumentasjonen skal kunne brukes aktivt  

i jordbruksforhandlingene.

3. Synlig organisasjon
Fremstå som en faktabasert, reflektert og synlig orga-
nisasjon på vegne av fjørfeprodusentene. I alle medie- 
saker som angår produsentene i fjørfenæringen, skal
styret eller ledelsen i NFL være foretrukne talspersoner.

4. Solid organisasjon
Sikre at alle produsentene er medlemmer i NFL, og ser 
nytten av å være medlemmer.
a) Bygge NFL som organisasjon ved å sikre rekruttering 

av tillitsvalgte og ved å styrke lokallag, sentralstyret 
og administrasjon.

b) Bygge NFL som organisasjon ved å øke bemannin-
gen. Det er derfor et mål om å utvide staben innen 
to år. Stillingsprosent og lengde på ansettelse vil 
avhenge av NFLs økonomi og budsjett.

STYRETS ARBEID I 2019
Styret hadde 8 møter og behandlet 120 saker i 2019.  
Tre av styremøtene var fysiske og fem møter foregikk 
via Skype. 

Basert på arbeidsplanen har styrets hovedsaker  
i 2019 vært: 

1. Fjørfeprodusentens rammebetingelser
• Innspill til jordbruksforhandlingene 
• Aktiv deltakelse i representantskapet til Norges 

Bondelag
• Tettere kontakt med næringspolitisk avdeling  

i Norges Bondelag

• Opprettet kontakt med Norsk Bonde og  
Småbrukarlag

• Oppfordre lokallag til å ha kontakt med  
lokale/regionale faglag

• Politisk lobby med nasjonale politikere i flest  
mulig partier

• Uttrykt sterk bekymring for åpning av import  
av kylling fra Mercosur-land

• Dialog med Totalmarked ang prognose for  
overproduksjon, egg

• Oppfølging av forslaget om differensiert  
omsetningsavgift, egg

• Deltakelse i Dialogforum kylling
• Håndtering av diverse henvendelser fra  

dyrevernorganisasjoner
• Deltatt på Høring i Næringskomiteen
• AgriAnalyse-rapporten; lanseres på  

FJØRFEDAGENE 2020

2. Produsentøkonomi
• Utarbeidelse av kalkyler for egg, kylling og kalkun
• AgriAnalyse-rapporten; lanseres på  

FJØRFEDAGENE 2020
• NFL har gjort flere forsøk på å sørge for at fjørfe-

produsentene skal få utbytte av å ha finansiert 
forskningsstasjonen FjørForsk på Ås.

3. Synlig organisasjon
• Håndtering av henvendelser fra journalister  
• Aktiv deltakelse i media med kronikker og debatt- 

innlegg (Dagbladet, Nationen m.fl.)
• Deltakelse i Dagsnytt 18 og NRK radio
• Vedtok ny nettside, og satsing på FJØRFE med  

redesign og digitalisering 
• Jevnlig oppdatering av NFL sin Facebook-side  

med aktuelle nyheter, arrangementer osv.

4. Solid organisasjon

• Sendte inn 2 søknader om økonomisk støtte for NFL 
• Oppfordret og bistod lokallag med medlemsverving
• Systematiserte styrets kontakter mtp mer  

effektiv lobby-virksomhet
• Styrket kontakten mellom NFL-sentralt og lokallagene
 - Tilrettela for engasjement i alle lokallag.  

Bidro praktisk med gjennomføring av møter  
i 3 lokallag slik at samtlige lokallag gjennomførte 
årsmøter

 - Etterspurte dokumentasjon fra lokallagene om 
eksempelvis økonomi, aktivitetsnivå, vedtekter.

• Undersøkte muligheten for å kunne tilby medlems-
fordeler

• Ferdigstilte revideringen av NFLs vedtekter som  
ble behandlet på årsmøtet 2019

• Planla og gjennomførte FJØRFEDAGENE og  
NFLs årsmøte i Trondheim 

• Planla og gjennomførte lokallagsledersamling  
for våre tillitsvalgte i Oslo

• AgriAnalyse-rapporten; lanseres på FJØRFE- 
DAGENE 2020

3. LOKALLAG
§ 3, oppdatert på årsmøtet 2019, lyder: Det bør være 
lokallag i alle landets regioner. Medlemmene i NFL 
som er hjemmehørende i regionen utgjør lokallaget. 
Lokallaget skal bidra til aktivitet for fjørfeprodusentene, 
være en pådriver for fjørfenæringen i sin region mot 
politikere, media, lokale bondelag osv, og fungere som 
bindeledd mellom NFL sentralt og medlemmene lokalt.

NFL hadde i 2019 11 lokallag. Lokallagene følger stort 
sett fylkesinndelingen i landet, men noen fylker har 
slått sine lokallag sammen. 

Ledere av lokallagene pr. årsskifte:

Lokallag Leder pr 31.12.2019

Agder Espen Brømnes

Buskerud Tore Strande

Fjørfelaget Nord Bjørn Arne Skoglund

Fjørfelaget Vest Hans Arne Breivik

Innlandet Anne Kristine Rossebø 

Møre og Romsdal Sigurd Wik Asklund

Rogaland - Kylling Elin Hobberstad

Rogaland - Egg Tone Steinsland

Trøndelag Erling Gresseth 

Telemark Hilda Vaa

Østfold og Akershus Jon Egil Grødtvedt

Vestfold Henrik Næss

Fjørfenæringen sin kommunikasjon stod på agendaen under panelsamtale på lokallagsledermøtet i oktober.

Innspillsmøte hos Bondelaget før jordbruksforhandlingene 2019.

Lokallaget i Møre og Romsdal avholdt årsmøte i 2019 og 
er i gang med aktivitet.

Østfold og Akershus Fjørfelag på båttur i Hvaler-
skjærgården kombinert med fagmøte.

11
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LOKALLAG SOM AVHOLDT ÅRSMØTE I 2019
I 2019 ble det gjennomført årsmøte i samtlige av NFL 
sine lokallag. Det er første gang på mange år, og en 
milepæl. Aktive lokallag er avgjørende for at NFL skal 
kunne ivareta behov til fjørfeprodusenter i alle Norges 
fjørfe-regioner. 

LOKALLAGSLEDERMØTE 
På årets lokallagsledermøte var over 40 fjørfepro-
dusenter tilstede. I tillegg til et fulltallig NFL styre, 
representanter fra 10 av 11 lokallagsstyrer og 2 fra NFLs 
valgkomité, og representant for eggprodusentenes 
interesseklubb (EIK), var alle produsentlagene invitert 
til å sende én deltaker hver. At NFL er en samlende 
organisasjon for alle fjørfeprodusenter ønsker vi  
å reflektere i alt vårt arbeid.

I år var møtet i Oslo 30.- 31. oktober. Hovedtemaet for 
lokallagsledermøtet 2019 var: Hvordan bør fjørfenærin-
gen kommunisere i felleskap? Den første dagen var viet 
et seminar med foredragsholdere som representerer 
viktige aktører for norsk fjørfenæring. På talerlisten 
stod Geir Pollestad, leder for Næringskomiteen, Dag 
Henning Reksnes, direktør i MatPrat, Anja Fyksen 
Lillehaug og Guro Bjørnstad i Norges Bondelag, Helga 
Odden i Animalia, Irma Oskam, leder for Senter for 
Husdyrforsøk på Ås, Kjell Stokbakken fra Norsk Kylling, 
Ellen Flø Skagen i Nortura og Fredrik Strømmen i Den 
Stolte Hane. Dagen ble avsluttet med en panelsamtale 
med mange gode refleksjoner.

Forarbeid til NFLs innspill til jordbruksoppgjøret er 
et fast tema på lokallagsledermøtet. Anders Huus, 
seniorrådgiver i Bondelaget og Kjersti Hoff, styreleder 
i Norsk Bonde- og Småbrukarlag var invitert til å holde 
innlegg om hvordan NFL kan få bedre gjennomslag i 
jordbruksoppgjøret. De kom med mange konkrete tips 
og økte vår forståelse for hvilke type saker som hører 
til under jordbruksforhandlingene - og hva som bør 

holdes utenom. Mercosur-avtalen har også aktualisert 
behovet for bedre kunnskap om import- og eksport- 
regelverket. Foredragene til Sigurd Siem fra Landbruks- 
og Matdepartementet og Hilde- Kari Skarstein fra 
Totalmarked gav innblikk i prosessene som ligger bak 
de import- og eksportkvotene som eksisterer per  
i dag og det ble dialog med forsamlingen og mulighet 
til å stille spørsmål.

Lokallagsledermøtet er den beste måten å få økt 
engasjementet i organisasjonen i hele landet. Optimalt 
sett burde man få til to slike samlinger i året, men for at 
dette skal være mulig å få til må organisasjonen først  
få styrket økonomien betraktelig. 

MEDLEMSTALLET I NORSK FJØRFELAG 
I løpet av 2019 fikk Norsk Fjørfelag 64 nye meldinger  
(1 i Buskerud, 3 i Fjørfelaget Vest, 13 i Innlandet,  
10 i Rogaland, 5 i Vestfold, 20 i Trøndelag og  
12 i Østfold/Akershus). 

I 2019 meldte totalt 43 medlemmer seg ut. 16 stk. 
oppgav som begrunnelse at de avviklet fjørfeproduk-
sjonen, at de har solgt/leier ut gården eller at driften 
ble overført til neste generasjon – som ikke ønsket å 
videreføre medlemskapet. 2 personer oppgav at de 
«ikke hadde glede av medlemskapet» og resten (14 stk.) 
gav ingen begrunnelse for utmelding. Tross gjentatte 
purringer uten at medlemskontingenten for 2019 ble 
betalt, ble 11 medlemmer utmeldt.

I 2019 fortsatte vi opprydning i medlemsregisteret. 
Det er mange som har stått med 2 stemmeberettigede 
per bruk, som i realiteten kun skulle hatt én stemme. 
Dette forklarer differansen mellom antall innmeldte og 
utmeldte i 2019. 

I 2018 var det registrert 789 betalende medlemmer.  
I 2019 hadde vi en økning på 11 betalende medlemmer. 

Lokallag 2019 2018

Agder 16 17

Buskerud 25 26

Fjørfelaget Nord 16 16

Fjørfelaget Vest 24 22

Innlandet 123 121

Møre/Romsdal 15 15

Rogaland 227 230

Trøndelag 167 154

Telemark 13 13

Vestfold 29 25

Østfold/Akershus 145 150

Totalt 800 789

I tillegg til viste medlemstall har vi 11 ”pensjonist”- 
abonnenter som får tilsendt FJØRFE til en redusert 
pris. Antall abonnenter på FJØRFE har hatt en nedgang 
med 4 til 112 i 2019 mot 116 i 2018. FJØRFE distribueres  
i 38 eksemplar til våre søsterorganisasjoner og samar-
beidspartnere i Norden.

4. PERSONAL- OG ADMINISTRATIVE OPPGAVER
I 2019 har administrasjonen sine 2,5 årsverk vært 
fulltallig og det har ikke vært sykemeldinger. Basert på 
arbeidsplanen har administrasjonen i 2019 blant annet 
brukt tid på følgende:

RAMMEVILKÅR OG PRODUSENTØKONOMI
Ekstraordinær satsing: Rapport om norsk fjørfenæring
I diskusjoner med politikere, varemottakere, daglig-
varekjeder og andre som påvirker fjørfeprodusentenes 
rammevilkår er det viktigere enn noen gang å belage 

Administrasjonen: Karianne, Margrethe og Gunvor. Lokallagsledermøte i Oslo i oktober 2019 med 10 av 11 lokallag representert.

Som talerør for fjørfebonden holder NFL innlegg i en rekke 
sammenhenger. Her fra Veterinærdagene 2019. 

Foredragsholdere på lokallagsledermøtet 
var bl.a. Hilde-Kari Skarstein fra 
Totalmarked og Sigurd Siem fra 

Landbruks- og matdepartementet.

Dialogmøte med Kjersti 
Hoff i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag. 

Møte med Anders Huus og generalsekretær 
Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.
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seg på fakta. Fjørfenæringen opplever stadig økende 
påtrykk og Norsk Fjørfelag har sett behov for helhetlig 
dokumentasjon om fjørfenæringens betydning. 

I styremøtet i juni ble det vedtatt å bruke av NFLs 
midler for å gjennomføre en omfattende analyse om 
blant annet samfunnsøkonomisk betydning, produ-
sentøkonomi, dyrevelferd og bærekraft. Rapporten fra 
prosjektet vil være et nyttig dokumentasjonsgrunnlag  
i NFLs videre arbeid med mest mulig forutsigbare  
rammevilkår for fjørfeprodusentene.

AgriAnalyse ble valgt ut til å utføre arbeidet. Adminis-
trasjonen har i høst vært tilgjengelig for prosjektgrup-
pen, deltatt i møter og oversendt informasjon ved 
behov, samt bidratt med utarbeidelse og distribusjon 
av spørreundersøkelse.

Til rapporten fra AgriAnalyse søkte NFL om økonomisk 
bidrag fra Fylkesmenn. Fylkesmannen i Rogaland, Inn-
landet og Trøndelag støttet rapporten. Den resterende 
kostnaden utgiftsføres NFL i 2020, etter rapporten er 
ferdigstilt. 

POLITISK LOBBY
Både styret og administrasjonen er aktive i politisk 
lobby. Ved møter med politikere på Stortinget og lig-
nende er det ønsket at både styret og administrasjonen 
er representert. 

NFLS INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2019
Administrasjonen koordinerte og sammenfattet NFLs 
innspill. Daglig leder deltok i representantskapsmøte 
og innspillsmøte.

SYNLIGHET
Mediehenvendelser medfører en betydelig arbeids-
belastning. Dersom styret ønsker at daglig leder skal 
uttale seg er det administrasjonen som utformer utkast 
som styret får til godkjenning. Er det tillitsvalgte som 
uttaler seg bistår administrasjonen med planlegging av 
svar og korrekturlesning. 

Det er administrasjonen som oppdaterer nettsiden  
med nyheter, hendelser i kalenderen og utsendelse  
av nyhetsmail osv. Daglig leder administrerer  
Norsk Fjørfelag sin Facebook-side og redaktør  
sender ut ukentlige nyhetsmail.

ORGANISASJONSBYGGING
Ekstraordinær investering: fornying og digitalisering  
av FJØRFE, og oppdatert nettside. Det er lenge siden 
det grafisk uttrykket til FJØRFE ble endret, og admini- 
strasjonen har sett behov for redesign og fornying 
av bladet. Det har i flere år vært ønsket å få FJØRFE 
tilgjengelig digitalt. I denne prosessen var det natur-
lig å oppgradere nettsiden www.nfl.no. Satsningen på 
FJØRFE er viktig både for synlighet og organisasjons-
bygging. 

Etter styrevedtak om innvilgning av midler i juni, la  
administrasjonen ned betydelig innsats med FJØRFE 
og ny nettside. Det meste av ansvaret har falt på redaktør 
som bl.a. har deltatt i møter med grafikere, planlagt 
endringene osv. Satsingen kostet 140.000 kr, hvorav  
ca. halvparten ble fakturert i 2019 og resten i 2020. 

BIDRATT TIL ENGASJEMENT I LOKALLAG
For at NFL til enhver tid skal jobbe for de sakene som 
er viktig for fjørfeprodusentene i Norge er det vesen- 
tlig å ha velfungerende lokallag. Høsten 2019 la daglig 
leder ned en betydelig innsats for å bistå til kontakt 
med, og engasjement i de lokallagene som har vært lite 
operative i senere år (Buskerud, Møre og Romsdal og 
Trøndelag). Daglig leder, i samarbeid med lokallagene, 
planla flere av produsentmøtene, sendte ut invitasjo-
ner, holdt oversikt over påmeldte deltakere og holdt 
innlegg på mange produsentmøter gjennom året. 

OPPDATERING AV VÅRE MEDLEMMER
Administrasjonen utfører kontinuerlig forbedring av 
medlemsregisteret. Enkeltmedlemmer kontaktes når 
vi får eposter eller FJØRFE i retur. Å sikre korrekte 
kontaktopplysninger er også nødvendig for å kunne 
innhente medlemskontingent i starten av året. Høsten 
2019 ble det lagt ned en ekstrainnsats for å få oppda-
tert riktige opplysninger i henhold til hvem som skulle 
ha faktura for ett medlemskap, og hvilke medlemmer 
som skulle opprette «medlem 2», i henhold til de ved-
tektene som ble vedtatt på NFL sitt årsmøte i 2019. 

MEDLEMSVERVING
Det er mest virkningsfullt og hensiktsmessig at lokal-
lagsstyrene gjennomfører verving, men administrasjo-
nen legger også ned en betydelig innsats med å få økt 
medlemsoppslutningen. Daglig leder kontakter potensi-
elle medlemmer, følger opp nye medlemmer, og holder 
kontakt med lokallagsstyrene om verving som gjøres lokalt.

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 
LOKALLAGSLEDERMØTET
Formålet med lokallagsledermøtet er å samle alle 
lokallagene. Samlingen skal øke samholdet, motiva-
sjon og engasjement over hele landet. Å invitere til 
kommunikasjonsseminaret krevde betydelig arbeidstid 
med innhenting av foredragsholdere, planlegging og 
praktisk gjennomføring.

VALGKOMITEEN
Med inntektsgrunnlag til å dekke kun 2,5 årsverk, er 
NFL avhengig av et engasjert, aktivt og dugnadsvillig 
styre. Et viktig ledd i organisasjonsbygging er valg- 
komiteen arbeid med å finne de rette styrekandidatene. 
Administrasjonen har dialog med valgkomiteen, og er 
tilgjengelig for deres spørsmål. NFL har utarbeidet et 
dokument som skal hjelpe valgkomiteen i sitt arbeid. 

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt 7. mars under FJØRFEDAGENE.

Daglig leder Margrethe Brantsæter, 
ordfører Jan Arne Broen og styreleder 
Kolbjørn Frøseth under årsmøtet i 
Trondheim 2019.

Kolbjørn Frøseth holder            
 styreleders tale til årsmøtet.

Referenter under årsmøtet var Reidun 
Kristiansen og Bjørn Arne Skoglund. 

Stemningsbilder fra FJØRFEDAGENE 2019 i Trondheim.

Stemningsbilder fra 
FJØRFEDAGENE 2019 
i Trondheim.
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REGNSKAPSARBEID
Siden 2016 har alt regnskapsarbeid for NFL blitt utført 
internt. Regnskap, purringer og oppfølging av offen-
tlige krav har blitt utført av Gunvor Nøkleby Hansen 
i samarbeid med Regnskapskontoret Follo. At regn-
skapet føres internt utgjør en betydelig nedgang i 
regnskapskostnader, men medfører samtidig betydelig 
merarbeid for administrasjonen. Administrasjonen har 
til enhver tid fokus på kostnadseffektive løsninger. 

REVISJON AV NFLS VEDTEKTER
Styret initierte en grundig gjennomgang av NFLs ved-
tekter høsten 2018. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av et utvalg i styret, men det var administra-
sjonens ansvar å koordinere og sammenfatte vedtekts-
endringene. 

NFLS ÅRSMØTE OG FJØRFEDAGENE 2019
FJØRFEDAGENE er et av de viktigste satsningsom-
rådene for NFL. NFL har som mål at FJØRFEDAGENE 
skal være den viktigste møteplassen for fjørfeprodu-
sentene, både faglig og fra et sosialt ståsted. FJØRFE-
DAGENE er det beste «medlemsgodet» vi har, og skal 
være et fora hvor medlemmene kjenner at de har et 
godt fellesskap, at de blir motivert og får inspirasjon. 
Det er derfor et bevisst valg at NFL legger betydelig 
arbeid i planlegging og gjennomføring av FJØRFE-
DAGENE. Et viktig ledd i dette arbeidet er adminis-
trasjonen og styrets innsats for at sponsorer og andre 
samarbeidspartnere skal se nytten av å være tilstede, 
og ønske å bidra med sponsormidler.

FJØRFEDAGENE har blitt et stort arrangement som er 
svært ressurskrevende for administrasjonen gjennom 
hele arbeidsåret. Hovedarbeidet utføres mellom sep-
tember – mars. Ledergruppen (styreleder og nest- 
leder) har bistått aktivt og uvurderlig i planleggingen, 
men det meste av arbeidet faller på administrasjonen. 
Dialog med hotellet, design av påmeldingsløsninger, 
planlegging av program, innhenting av foredragsholdere, 

 

sponsorinnhenting, profileringsmateriell, oppfølging  
av deltakere m.m. utgjør en betydelig arbeidsmengde  
i perioden fra september - mars.

ARBEIDSMILJØ
Det fysiske arbeidsmiljøet knyttet til administrasjonens 
kontorhold anses som godt. I en hektisk hverdag hvor 
daglig leder er mye på møter og reise, redaktør jobber 
fast på hjemmekontor samt utfører reportasjereiser og 
sekretær jobber 50 %, er bruk av Skype et viktig verk-
tøy. Skype muliggjør at administrasjonen har minst like 
god og hyppig kontakt som om vi satt i et kontorfelles-
skap. I tillegg til hyppig bruk av Skype hadde adminis-
trasjonen i 2019 jevnlige effektive, intensive hel- eller 
halvdags arbeidsmøter, samt møttes i sosiale settinger. 

Styreleder gjennomførte medarbeidersamtaler med 
daglig leder.  Det var ingen arbeidsulykker i løpet av året. 

LIKESTILLING
Det praktiseres likestilling mellom kvinner og menn i NFL. 
Ved årsskiftet var det 3 kvinner ansatt i virksomheten, 
inkludert daglig leder. NFL-styret var sammensatt av  
4 kvinner og 2 menn. Styrets vararepresentanter be-
stod av 1 kvinne og 1 mann. Valgkomiteen bestod  
av mannlig leder og to mannlige medlemmer. KL-repre-
sentanten var kvinne. Blant lokallagslederne var det  
4 kvinner og 8 menn.

5. NFLS ÅRSMØTE OG FJØRFEDAGENE 2019
NFLS ÅRSMØTE 2019
Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt på Trondheim 
7. mars 2019 og ble ledet av ordfører Jan Arne Broen. 
Årsmøtet var sammensatt av totalt 62 stemmeberet-
tigede. Innkallingen ble trykket i FJØRFE nr. 1 2019. 
Årsmeldingen og regnskapet for 2018 stod på trykk  
i FJØRFE nr. 2 2019. Referat fra årsmøtet stod på trykk  
i FJØRFE nr. 3 2019.

FJØRFEDAGENE 7.-8. MARS 2019
I november 2017 ble det besluttet at det årlige fag-
møtet i tilslutning til Norsk Fjørfelag sitt årsmøte skulle 
omdøpes til FJØRFEDAGENE. For bedre forutsigbar-
het er det bestemt at FJØRFEDAGENE skal arrangeres 
hvert år på torsdag og fredag i uke 10.

FJØRFEDAGENE 2019 samlet 275 personer. Både delta-
kerantall og sponsorinntekter økte fra Hamar i 2018.  

NFL har som ambisjon at FJØRFEDAGENE skal være et 
arrangement som setter fjørfeprodusenten i sentrum 
ved å tilby et aktuelt faglig program og være et viktig 
sosialt knutepunkt. Tilbakemeldingene etter arrange-
menter var svært positive. FJØRFEDAGENE 2019 stod 
omtalt i FJØRFE nr. 3 og nr. 4 2019.

6. FAGBLADET FJØRFE
Redaktør og ansvarlig for grafisk oppsett av fagbladet 
FJØRFE var Karianne Fuglerud Ingerø.

Gunvor Nøkleby Hansen, Margrethe Brantsæter og  
Karianne Fuglerud Ingerø var ansvarlige for annonse-
salget i FJØRFE som totalt utgjorde kr. 877.515 i 2019.

Trykkeriet vi benyttet i 2019 var Merkur Grafisk AS. Vi 
er godt fornøyd med dette samarbeidet, og kostnads-
nivået for trykking er noe lavere enn tidligere trykkeri.
Det ble trykket totalt 10 numre av FJØRFE med til 
sammen 608 sider i 2019 (572 sider i 2018). Målet er 
at flest mulig eksterne forfattere ønsker å bidra med 
artikkelomtaler. I 2018 var antallet eksterne forfattere 
47 stk. mens i 2019 var antallet 66 stk. Ved årets utgang 
var opplaget på 1.100 eksemplar. 

7. NETTSIDEN WWW.NFL.NO  
NFL etablerte en ny hjemmeside i starten av 2016. Ut-
drag fra alle utgaver av FJØRFE med Lederen, markeds-
forhold og utvalgte artikler har blitt lagt ut hver måned 
på websiden (utenom juli og august). I verveperioder ble 

alt innhold tilgjengelig slik at de som vurderte medlems-
kap fikk innblikk i hva som omtales i fagbladet.

Oversikt over arrangementer innen næringen har jevnlig 
blitt oppdatert i kalenderen. Alle høringsinnspill og offen- 
tlige uttalelser fra Daglig leder og styreleder, samt invita-
sjoner til arrangementer ble publisert på hjemmesiden. 

Det sendes ut fjørfe-relaterte nyheter på mail til de 
som ønsker å stå på mottakerlisten. Nyhets-mail 
sendes ut av redaktør 1-2 ganger i uken avhengig av 
mengden nyheter som legges ut på nettsiden.

Flere firma annonserte med linkbar logo på nettsiden. 

8. NFL STØRRE ARRANGEMENTER:
• 2-dagers fysisk styremøte, hos styreleder i Trondheim.
• 2-dagers lokallagsledermøte for tillitsvalgte i Oslo. 
• Årsmøte og FJØRFEDAGENE i Trondheim.

9. RÅD OG UTVALG - NFL VÆRT REPRESENTERT:
• Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for Fjørfe 
• Representantskapsmøter og årsmøte i Norges Bondelag 
• Strategisk forum for dyrehelse og -resistens
• KOORIMP (husdyrnæringens koordineringsenhet for 

smittebeskyttelse ved import). 

10. MØTER NFL OG REPRESENTANTER FRA: 
• Animalia
• Coop
• Mattilsynet
• MatPrat
• Norges Bondelag
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• Veterinærinstituttet
• KLF
• Nortura
• Totalmarked
• Norsk Kylling
• Den Stolte Hane

Styret i NFL under to-dagers samling hos Kolbjørn Frøseth. Nordisk ledermøte i 
Finland 2019.

Styret i NFL under to-dagers samling hos Kolbjørn Frøseth. Karianne på 
reportasjeturer i 2019.
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RESULTATREGNSKAP

11. ARRANGEMENTER NFL HAR DELTATT: 
• Mat og Landbruk 2019 (Margrethe Brantsæter (MB))
• Kornkonferansen 2019 (MB og Kolbjørn Frøseth (KF))
• Korn- og kraftfôrmøte vedr. innspill til jordbruks- 

forhandlingene 2019, (Jan Arne Broen (JAB))
• Representantskapsmøter og årsmøte i Norges  

Bondelag (KF) og MB)
• Møte med Trøndelag Bondelag (KF)
• Dialogmøter med Bondelaget (MB og KF)
• Dialogforum kylling (KF og MB)
• Dialogmøte Norsk Bonde og Småbrukarlag (MB)
• Møte med Coop (KF og MB)
• Møte med DSH (KF og MB)
• Møte med Norsk Kylling (MB)
• Seminar i regi av Mattilsynet mht endring av  

hold-forskriften (MB)
• Møter i regi av Mattilsynet grunnet streiken  

i Felleskjøpet (MB)
• Fag- og årsmøte i Østfold & Akershus Fjørfelag  

(MB og Therese Dahl (TD))
• Fag- og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag (KF, MB, Odd 

Ingar Skei (OIS, og Karianne Fuglerud Ingerø (KFI))
• Fag- og årsmøte i Rogaland Fjørfelag (Jarle Hole 

(JH), Tone Steinsland (TS), KF og MB)
• Fag- og årsmøte i Fjørfelaget Vest (MB)
• Fag- og årsmøte i Innlandet Fjørfelag  

(Kraabøl Dompidal (KKD) og JAB)
• Årsmøte i Buskerud Fjørfelag  

(MB, Ingunn Dalaker Øderud (IDØ))
• Fag- og årsmøte i EIK (KF og MB) og  

fagsamling i september (MB)
• Årsmøte Nortura (MB, KF og TS)
• Møter med AgriAnalyse (MB og KFI)
• Kalkunskolen (MB og KFI)
• Eggringen Østfold- og Akershus (KFI)
• Dialogmøte med Totalmarked (KF, TS og MB)
• Kyllingringen Østfold / Akershus (MB, Trude Hegle (TH))
• Sommermøte i eggringen på Østlandet (JAB)

• Fag- og årsmøte i WPSA (MB)
• Møte i referansegruppe for økologisk fjørfe- 

produksjon; NORSØK (KKD)
• Møter med NIBIO, Animalia, Hvam vgs med flere ang 

fremtiden til Genbanken for verpehøns (MB og KKD)
• Møte med NorgesVel (KFI og MB)
• Møter i regi av Genressurssenteret vedr Hvam vgs 

og Genbanken (MB og KKD)
• Møter med Merkur Grafiske: ny webside, 
 re-design og digitalisering (KFI)
• Møter med Høyres kvinnelige landbruksnettverk  

på Stortinget (MB, KFI, TH)
• Møte med Steinar Reiten (KrF) på Stortinget (MB og TS)
• Møte med Kalkunforum hos Hanne Guåker (KF, MB, KFI)
• Møte med Mariann Tveter, Heimkunnskap (MB, KFI)

12. INTERNASJONALE MØTER/ARRANGEMENT:
• Nordisk ledermøte i mai (MB og KFI)
• Nordisk ledermøte i november (MB og KFI)
• Nordic Poultry Conference (MB og KFI)
• International Society of Applied Ethology (MB)

13. REGNSKAPET FOR 2019
Resultatet for 2019 viser et overskudd i driftsregn- 
skapet på kr. 126.467 (kr. 31.620 i 2018).  
Etter finansposter er årsresultatet for 2019 på  
kr. 130.036 (kr. 34.238 i 2018).

Tilskuddet fra Landbruksdirektoratet var i 2019 på  
kr. 80.000 (kr. 80.000 i 2018). Annonseinntekter  
i FJØRFE var på kr. 877.515 i 2019 (kr 929.881 i 2018). 

Regnskapet ble godkjent av styret 28. januar 2020. 

Therese DahlTrude Hegle Kjersti Kraabøl Dompidal

Jarle HoleKolbjørn Frøseth Tone Steinsland

Ingunn Dalaker Øderud Odd Ingar Skei

NORSK FJØRFELAG       
RESULTATREGNSKAP  FOR PERIODEN 01.01. - 31.12.   

NOTE 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter 4 663 486 4 182 959 

Tilskudd  80 000 80 000 

Sum inntekter 4 743 486 4 262 959 

Lønnskostnader 2 2 484 566 2 374 899 

Avskrivninger 4 10 367 10 367 

Andre driftskostnader 2 122 086 1 846 072

Sum driftskostnader 4 617 019 4 231 338

DRIFTSRESULTAT 126 467 31 621 

Finansinntekter og kostnader

Finansinntekter 3 669 2 713 

Finanskostnader  - 97 

Sum finansposter 3 669 2 617 

ÅRSRESULTAT 9 130 136 34 238 

Disponering av resultat

Overføring til annen egenkapital 6 30 000 13 914 

Overføring reservefond 7 100 136 20 324 

130 136 34 238
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

BALANSE 31.DESEMBER

BALANSE PR. 31.12. NOTE 2019 2018

EIENDELER

Anleggsmidler

Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende 4  13 823 24 190

Lån til ansatte  -  - 

Sum anleggsmidler  13 823  24 190 

Omløpsmidler

Kundefordringer 1  158 214  100 657 

Andre kortsiktige fordringer 1, 3  -  - 

Bankinskudd, kontanter o.l. 7  1 660 635  1 532 178 

Sum omløpsmidler  1 818 849  1 632 834 

SUM EIENDELER  1 832 672  1 657 024 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapitalfond 6  537 976  437 781 

Annen egenkapital 6 678 596  650 000

Sum opptjent egenkapital  1 216 572  1 087 781 

Sum egenkapital  1 216 572  1 087 781 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  116 151  81 058 

Skyldig offentlige avgifter  200 067  250 668 

Annen kortsiktig gjeld 5  299 940  237 517 

Sum kortsiktig gjeld  616 158  569 243 

Sum gjeld 616 158  569 243 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 832 730  1 657 024

Oslo, 22. januar 2020 

Note 2 - Ansatte, godtgjørelse. 2019 2018
Lønn og feriepenger  1 716 125  1 625 093 
Arbeidsgiveravgift 303 411 303 998
Andre lønnskostnader  190 311  175 312 
Sum lønnskostnader  2 211 866  2 104 403 
Antall årsverk  2,5  2,5 

2019
Godtgjørelser Daglig leder Styret/tillitsvalgte
Lønn  729 744  272 700 
Annen godtgjørelse  15 790

745 534  272 700 
De ansatte har pensjonsforsikring  og premiefondets saldo pr.31.12.19 er kr 0,-

Revisor
Kostnadsført revisjonhonorar for 2018 utgjør kr. 0.-  Revisjonen er utført som tillitsverv. for 2019 utgjør kr 0,-. Revisjonen er utført 
som tillitsverv

Note 3 - Fordringer 2019 2018
Andre kortsiktige fordringer representerer:
Forskudd ansatte  -   
Opptjente , ikke fakturerte inntekter  -    - 
Forskuddsbetalte kostnader for neste år  -    -   

Note 4 - Driftsmidler
Kontormaskiner/Utstyr
Anskaffelseskost 1/1
Tilgang i året  24 190 
Samlede ordinære avskrivninger  10 367 
Bokført verdi 31/12  13 822 

Årets ordinære avskrivninger  10 367 
Økonomisk levetid  3 

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
 I posten annen kortsiktig gjeld inngår kostnader gjeldende og avsatt i 2018, bokført i 2019:

Gjeld ansatte 2019  - 
Tilskudd fylkeslag for 2019  35 000 
Påløpt feriepenger  i 2019  189 260 
Sum  224 260 

Note 6 - Opptjent egenkapital 2019 2018
Annen egenkapital 01.01. 648 596  636 086 
Overført reservefond,. Avkastning fond  -    -   
Overført fra / til egenkapital  30 000  13 914 
Annen egenkapital 31. desember  678 596  650 000 

Note 7 -  Reservefond 2019 2018
Kapital 01.01.  437 841  417 457 
Overført fra årets resultat  100 136  20 384 
Kapital 31.12.  537 977  437 841 
Sum egenkapital  1 216 573  1 087 781 

Midlene er plassert i:
Bankinnskudd  1 660 635  1 532 178 
Til gode fra / (gjeld til) Norsk Fjørfelag  -    -   
SUM  1 660 635  1 532 178

Reservefondet er en del av Norsk Fjørfelags egenkapital og deler av midlene er innskutt på egen bankkonto og angis på egen 
konto i lagets regnskap.      
Note 8 - Bundne midler.   
I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 288.408,- vedrørende skattetrekk.   
Foreningen skylder skattetrekksmidler med kr.116.923,- pr. 31.12.      
Note 9 - Årsresultat   
Utgifter tilsvarende kr 65.000 kom ikke inn før årsavslutning av regnskapet. Disse blir ført i 2020. 

Note 1 - Regnskapsprinsipper.  
Norsk Fjørfelag er en bransjeorganisasjon som arbeider for medlemmenes interesser og har ikke erverv til formål og er ikke skatte- 
pliktig. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer som skal tilbake- 
betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Andre fordringer er klassifisert som anleggsmidler. Analoge kriterier er lagt til 
grunn ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld.  
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VALGKOMITEENS INNSTILLING
ÅRSMØTET I NORSK FJØRFELAG 5. MARS 2020

Styreleder 1 år Kolbjørn Frøseth Egg Trøndelag Gjenvalg

Nestleder 1 år Tone Steinsland Egg Rogaland Gjenvalg

Styremedlem 1 år Jarle Hole Kylling Rogaland Ikke på valg

Styremedlem 2 år Kjersti Kraabøl Dompidal Egg Innlandet Ikke på valg

Styremedlem 2 år Trude Hegle Kylling Østfold/Akershus Ikke på valg

Styremedlem 2 år Kåre Vevik Rugeegg Trøndelag NY

1. vara 1 år Ingunn Dalaker Øderud Egg Buskerud Gjenvalg

2. vara 1 år Odd Ingar Skei Kylling Trøndelag Gjenvalg

Ordfører 1 år Jan Arne Broen Egg Innlandet Gjenvalg

Varaordfører 1 år Anne K. Kraggerud Kylling Østfold/Akershus NY

Leder 1 år Ole Petter Riis Kylling Trøndelag Opprykk

2 år Bjørn Elvestad Egg Østfold/Akershus Opprykk

3 år Hanne Guåker Kalkun Innlandet NY

1. vara 1 år Vegard Dammen Kylling Trøndelag Gjenvalg

2. vara 1 år Bente Nordanger Egg Fjørfelaget Vest Gjenvalg

1 år Hans Martin Gran Rugeegg Vestfold Gjenvalg

1 år Sigbjørn Rød Kylling Vestfold Gjenvalg

1 år Kay Ove Bjerkenås Kylling Trøndelag Gjenvalg

Styreleder kr 80.000,- pr år

Nestleder kr 26.000,- pr år

kr 2.100,- for heldagsmøter

kr 1.050,- for møter inntil 6 timers varighet

kr 500,- for telefonmøter

Leder Halvor Tollehaugen Egg Telemark

Ole Petter Riis Kylling Trøndelag

Bjørn Elvestad Egg Østfold/Akershus

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja til å påta seg verv. Innstillingen er enstemmig. 

Halvor Tollehaugen (leder valgkomité), Bø, januar 2020.

Styret:

Vararepresentanter til styret:

Ordfører og vara:

Valgkomite:

Vararepresentanter til valgkomite:

Revisorer:

Vararevisor:

Godtgjørelse til tillitsvalgte i 2020 foreslås uendret:

Fraværsgodtgjørelse:

Valgkomiteen har i 2019/2020 hatt følgende sammensetning:

REVISJONSBERETNING FOR 2019
 
 
 
Til Årsmøtet i Norsk Fjørfelag  
 
 
 
 
Revisjonsberetning for 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Fjørfelag som viser et positivt resultat på kr 130.136,-  
 
Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret 
2019 og noteopplysninger. Vår kontroll av bilag er basert på stikkprøvekontroll.  
 
 
Etter vår mening viser opplysninger i regnskapet et riktig bilde av den finansielle situasjonen 
i Norsk Fjørfelag. Vår oppfatning er at regnskapsfører har gode rutiner for oppfølging 
gjennom året. Vi har ikke sett på årsmeldingen for laget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 22. januar 2020 
 
 
 
 
 
 

                   
Hans Martin Gran     Sigbjørn Rød 
 




