PROGNOSEAVTALE FOR LEVERANSE AV EGG
mellom
navn:
postadresse:
medlemsnr.:

hus nr:
heretter kalt produsent
og
Nortura SA

1.
Avtalens formål
1.1. Avtalens formål er å gi grunnlag for bedre planlegging hos produsent og ved eggpakkeriet.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Avtalen gjelder
Avtalen gjelder leveranser av egg for ett enkelt innsett.
Den avtalte produksjon skal leveres til Nortura eller annet anlegg som Nortura bestemmer.
a) Antall høner ved 20 ukers alder (alle høner):
b) Ukenr. ved 20 ukers alder:
(ukenr. og år)
c) Ukenr. ved 78 ukers alder:
(ukenr. og år. Se pkt. 4 og 5)
☐ Miljøinnredning ☐ Frittgående (inkl. økologisk)
d) Driftsform:
e) Kraftfôrleverandør:
f) Hybrid:
g) Kyllingoppdretter:
h) Avtaleveterinær:
i) Endringer skal meddeles Nortura skriftlig uten ugrunnet opphold.

2.4. Leveringsbekreftelse fra kyllingoppdretter skal følge avtalen.
2.5. Denne avtale skal tegnes senest 26 uker før hønene når 20 ukers alder.
2.6. Det skal være minst 8 ukers opphold fra ordinær avlivingsalder og til neste innsett er 20 uker
gamle.
2.7. Produsenten forplikter seg til å ikke levere egg til andre eggpakkeri, grossister, detaljister eller
andre profesjonelle avtakere.
2.8. Det legges til grunn en forventet leveranse av egg på 19,80 kg per innsatt høne beregnet til 78
ukers levealder. Leveransen til pakkeriet skal være normalt fordelt i kvantum og sortering over
tid, også foran høytider som jul og påske. Avvik i leveransen skal meldes Nortura.
2.9. Det er anledning å søke dispensasjon fra forventet leveranse (ref. pkt. 2.7 og 2.8 i denne avtale,
samt vedtektenes § 9). Søknad på eget skjema sendes Nortura. Ved slik dispensasjon utbetales
prognosetillegg, men retten til lojalitetstiltak (f.eks. unghønelån og subsidiert avliving) faller bort.
2.10. Leveransen skjer etter bestemmelser fastsatt av Nortura og som er gjort kjent for produsenten.
Dette gjelder bl.a. trivselstiltak for frittgående høner.
2.11. Ved spesialproduksjoner vises det til egen tilleggsavtale til denne avtale.
2.12. Transportør overtar ansvaret for eggene når de er lastet på bilen eller på bilens løftelem.
2.13. Produsent skal sørge for at gårdsvei, gårdsplass og opplastingsplass er framkommelig og i god
stand.
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3.
Priser og avregning
3.1. Avregning for leveranse skjer etter gjeldende regler fastsatt av Nortura og som er gjort kjent for
produsenten.
3.2. For den som har inngått denne avtale, utbetales et prognosetillegg etter bestemmelser gitt av
Nortura.
4.
Avliving av høner
4.1. Normal avlivingsalder er 78 uker.
4.2. Dersom produsenten har behov for å endre avlivingsalder, må Nortura kontaktes for å avtale dette
senest 5 uker før avliving. I unntakstilfeller kan kortere frist avtales.
4.3. I særskilte tilfeller kan avlivingstidspunkt bli endret pga. avlivingskapasitet i Nortura. Ved slik
endring skal produsenten ha melding senest 4 uker før avliving.
5.
Markedstilpasning og kapasitetsutnyttelse
5.1. Det er viktig å tilpasse den samlede produksjon til avsetningen. Ut fra markedssituasjonen kan
Nortura endre tidspunkt for avliving +2 uker i forhold til normal avlivingsalder.
5.2. Ved slik endring av avlivingsalder skal produsenten ha melding senest 4 uker før avliving.
6.
Kvalitet
6.1. Produsenten er gjort kjent med kravene i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og kravene til
Nortura-leveranser, og plikter å følge disse.
6.2. Nortura kan nekte å ta imot egg eller slakt av høner der det er mistanke om, eller påvisning av,
sykdomsfremkallende bakterier, virus eller andre smittestoff.
6.3. Nortura kan stille spesifiserte krav til fôret som benyttes i produksjonen.
6.4. Nortura skal godkjenne produsentens valg av dyremateriale og rugeri/unghøneleverandør.
6.5. Nortura skal ha adgang til bygg og areal der husdyr holdes. Dette for å ha mulighet til
inspeksjon/revisjon av vår verdikjede – og da spesielt forhold knyttet til dyrevelferdskrav.
7.
Tvist
7.1. Tvist som måtte oppstå som følge av denne avtale, avgjøres som beskrevet i Norturas vedtekter.
8.
Andre bestemmelser
8.1. Dersom produsenten ikke oppfyller vilkårene i henhold til denne avtale kan Nortura si opp avtalen
med øyeblikkelig virkning. Ikke utbetalt prognosetillegg eller kvantumstillegg kan holdes tilbake
til ethvert økonomisk mellomværende er gjort opp, herunder eventuelle erstatningskrav.
8.2. Uforutsette hindringer som partene ikke har herredømme over, regnes ikke som brudd på denne
avtale (så som statlige tiltak, krigshandling, streik, lockout, boikott, blokade, naturskade, brann,
og lignende). Partene har gjensidig plikt til å varsle hverandre umiddelbart.
9.
Opphør av avtale
9.1. Avtalen gjelder til innsettet er avlivet.
9.2. Blir medlemskapet sagt opp, regnes denne avtale likevel for sagt opp fra samme tidspunkt og med
den frist som gjelder for utmelding i henhold til Nortura sine vedtekter.
9.3. Ved overdragelse av virksomhet overtar ny eier de retter og plikter som følger av denne avtale

sted og dato

for Nortura

produsent

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver avtalepart.
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