AVTALE OM LEVERANSE AV
PRIOR SOLEGG FRA FRITTGÅENDE HØNER
mellom
navn:
postadresse:
heretter kalt produsent
og
Nortura SA
1. Denne avtalen er et tillegg til Prognoseavtale for leveranse av egg
for innsettet som er 20 uker i uke (kalenderuke og år): __
___ / _
___.
2. Avtalen gjelder leveranser av Solegg fra frittgående høner fra ett innsett, heretter kalt Solegg.
3. Denne avtale går foran Prognoseavtale for leveranse av egg på områder der avtalene har ulikt innhold,
eller gis ulik tolkning.
4. Produsenten kan si opp avtalen med 4 ukers varsel.
5. Normal periode for leveranse av Solegg, er fra hønene er 30 uker gamle og til de er 55 uker gamle. Dette
kan fravikes for det enkelte innsett, og for dette innsettet gjelder:
Hønenes alder:

Uke og år:

Fôring med Soleggfôr skal starte:
Første produksjon av Solegg:
Første levering av Solegg:
Siste levering av Solegg:
6. Dersom markeds- eller kvalitetshensyn gjør det nødvendig, kan Nortura starte eller avslutte
produksjonen av Solegg fra innsettet ved andre aldre enn det som er nevnt i pkt. 5. Ved slik endring skal
produsent varsles minimum 4 uker på forhånd.
7. I perioden det produseres Solegg, skal plommefargen være minimum 11 på Roche skalaen for
plommefarge. Fôrleverandøren har ansvaret for at fôret gir riktig plommefarge, mens eggprodusenten har
ansvaret for å bruke rett fôr til rett tid. Avvikende plommefarge på et parti medfører at det avtalte
pristillegget ikke utbetales for dette partiet.
8. Hønene skal i perioden det produseres Solegg fôres med fôr som er godkjent til dette av Nortura.
9. Fôring med Soleggfôr må starte minst 14 dager før første planlagte produksjonsdag for Solegg.
10. Hønene skal fôres med Soleggfôr fram til siste levering.
11. Det er obligatorisk for produsenter av Solegg å være med i Norturas Eggkontroll.
12. I tillegg til Norturas ordinære priser og betingelser, avregnes Solegg fra frittgående høner med et tillegg i
henhold til gjeldende prisliste i Nortura.
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