
Nortura Region Nord-Norge 
Lokal forankring av 

råvarer/skaper stolthet  



Nortura Råvare og Medlem Nord-Norge 

Regionsjef                      
Nord-Norge 

Svein Inge Jakobsen 

Leder medlemssenter     
Nord- Norge                     

Pål Løvås                            

Tilførselssjef                               
Nord- Norge                    
Arne Flatmo 

Inntransportleder                        
Nord-Norge       

Innleid/Egen/Ull                
Espen Holen 

 

Organisasjonsleder og 
administrativ støtte          

Nord-Norge 

Arnulf Villmo 
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Nortura Fabrikkområde Nord-Norge 

Fabrikkdirektør                     
Nord-Norge 

Svein Inge Jakobsen 

Fabrikksjef Karasjok             
Ole Martin Lunde 

Fabrikksjef  Målselv       
Arne Viggo Nesvold                   

Fabrikksjef Bjerka              
Roger Nyland 

FabrikkControllere                      
Sturla Almberg             

Harald Øvergaard 
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Nortura  
– Norges største lokale produsent 

 
Størst råvaretilgang 

18700 produsenter fordelt over hele landet 

produksjonssteder fordelt på 13 fylker 

Kort vei fra beite til bord 
Produsenter og produksjon nær kundene 

 
Stykkevis og delt.no 

 
 

 
 

 

 



Historiefortelling på sitt aller beste 

Einerøkt  

Reinsdyrpølse 

 Trekker bonden og råvarens historie helt ut til forbrukeren 
 Produkter som hjelper våre kunder med å skille seg ut 

ScanLife kode som 

kobles mot video eller 

multimedia. 

Anbefaling av produktet fra 

kokker fra regionen eller 

råvarer de brenner for 

Opprinnelse, rase eller 

annet som gjør produktet 

unikt 

Beskrivelse av 

produktet 

file://felles.firma.no/dfs/data/gilde/GN/Storkjokken/gohkn - Hilde/Gilde lokal/Superior - Thulefjord einerøkt Reinsdyrpølse.mp4


Lokal forankring på Gildes bestselgere 

Enkelt å inspirere på lokale historier: 
• Garantert råvarer fra Nord Norge 
• Garantert foredlet i Målselv 
• For kunder fra Nord Norge 
 
 

Fokuserer på: 

• Fordelene med norsk mat 
• Hvorfor fokus på lokal mat 

• Fordelene med råvarer fra Nord Norge 

• Foredling på Målselv 
• Jan-Erik Nikolaisen, stolt  bonde fra Troms 
 
 
 Vi inspirerer på produktene vi vet 

våre kunders kunder etterspør  

 

 Styrker norsk og lokal matstolthet 
 

• Skape stolthet hos bonde 

 



Eksempler på lokal forankring 

 

– Være tilstede på messer å profilere oss 

– Regionale produkter ( f.eks Det Gildeste fra Nord Norge) 

– Andre eksempel fra Nord:  

– Thulefjord utvide sortimentet, flere spennende produkter. 

– Superior fra Lofoten.  

– Kjøttfe fra utvalgte produsenter i Lofoten til Big Horn i Bodø. 

– Thulefjord lam fra Senja, Leveres til flere spisesteder. 

– Bruke utvalgte produsenter til demo i butikk 

– Polarlam fra Nord Norge til Rema Nord 

– Fenalår villsau fra Helgeland(Gilde)   
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Målsetting for Region Nord- Norge 

Målstyring og nøkkeltall 

Markedsandelen 

skal årlig 
forbedres med 
1,5% for alle 

dyreslag  

Mennesker 

Region Nord skal 

skape stolthet for 
våre eiere 

Standardiserte prosesser 

og metoder  

Vi vil innføre 

Kontinuerlig 
Forbedring fra 

bås til bord 

  

 

 

Med Nord- Norske  
kvalitetsråvarer skal råvare/medlem Nord være i sentrum av arktisk landbruk.  

 



Reklame film  

• Samarbeid mellom Art Nor- Tromspotet og Nortura om  

lokalmatproduksjon   

 

• Skaper stolthet og entusiasme blant råvareleverandører-

Industri og kommuner  
 

• To filmer, en fra råvareleverandører og en på 

tilberedning av råvarer. 

 

 



Takk for 

oppmerksomheten! 


