AVTALE OM LEVERANSE AV
ØKOLOGISKE EGG
mellom
navn:
postadresse:
heretter kalt produsent
og
Nortura SA

1. Avtalen gjelder leveranser av økologiske egg.
2. Denne avtale er et tillegg til Prognoseavtale for leveranse av egg.
3. Avtalen gjelder fra _
_ (dato ved 20 ukers alder) og løper i 3 innsett og forutsetter at
prognoseavtalen løper i denne avtalens varighet.
4. Dersom produsenten ikke ønsker å forlenge avtalen etter 3 innsett, må den sies opp senest 6
måneder før det tredje innsettet når 78 ukers alder. Hvis avtalen ikke sies opp, løper den for ett
innsett om gangen. Frist for oppsigelse er da 26 uker før hønene i innsettet blir 20 uker gamle.
5. Dersom Nortura ikke ønsker å forlenge avtalen etter 3 innsett, må den sies opp før det tredje
innsettet når 20 ukers alder. Hvis avtalen ikke sies opp, løper den for ett innsett om gangen. Frist
for oppsigelse er da 26 uker før hønene i innsettet blir 20 uker gamle.
6. Dersom det oppstår ubalanse mellom tilførsel og salg i avtaleperioden, kan Nortura fase hele
innsett over til frittgående produksjon. Dette kompenseres med kr 4,00 pr kg for avregna egg i
størrelse M og L. Nortura skal i slike tilfeller varsle produsenten om dette senest 26 uker før
hønene i det aktuelle innsettet blir 20 uker gamle.
7. Dersom produsenten bryter inngått avtale, må prognosetillegget knyttet til prognoseavtalens pkt
3.2, for siste innsett tilbakebetales, minimum kr 30 000.
8. I tillegg til Norturas ordinære priser og betingelser, avregnes økologiske egg med et tillegg i
henhold til gjeldende prisliste. Det økologiske tillegget baserer seg på åpne kalkyler, og kan
årlig justeres ved endringer av elementene i kalkylen.
9. Eggpallene skal merkes med egen etikett beregnet for økologiske egg. Disse skal i henhold til
Debios regelverk være signert av produsent.
10. Produksjonen skal være godkjent av DEBIO i henhold til regelverket for økologisk produksjon.
11. Produsenten forplikter seg til å delta i Norturas Eggkontroll så lenge avtalen løper.

sted og dato

for Nortura

produsent

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