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Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg 6. april 2016 

Nå er Eggkontrollen oppe og går! 
Nå er ny elektronisk Eggkontroll tilgjengelig på nettet.  

Dette er en lenge etterlengtet ny generasjon produksjonskontroll, 

som vil bli et godt egnet verktøy for analyse og styring av 

produksjonen på den enkelte gård. Samtidig vil den gi eggbransjen 

mye nyttig kunnskap om utvikling i produksjonen: Finnes det 

forskjeller i produksjonsresultater som kan tilskrives driftsformer, 

hybrider, fôr med mere. 

De fleste eggprodusenter har mye data registrert, både på 

verpelister, styringscomputere og avregninger. Med den nye 

kontrollen får man en mulighet for å se disse dataene i 

sammenheng. Det blir svært enkelt å sammenligne med tidligere 

innsettsresultat på eget bruk og med andre med samme driftsform. 

Registreringer kan gjøres både på pc, nettbrett og smarttelefon.  

Registreringene lagres eksternt, så man slipper å være redd for at de 

skal forsvinne om egen pc skulle havarere. Disse registreringene kan 

erstatte registreringer i den manuelle verpelista. Mange vil nok 

sikkert fortsette med å føre denne parallelt, og det er selvsagt helt 

ok. 

 

Nortura Eggkontroll kan  
brukes på PC, nettbrett og 
smartmobil 

Når kan du starte 
Hvis du deltar i dagens 

Eggkontroll, enten ved at du 

sender verpelista Klukk eller 

manuelle verpelister til Nortura 

Medlem, kan vi laste over 

dataene hittil i innsettet til den 

nye kontrollen. Ta kontakt med 

din rådgiver for å avtale dette.  

Hvis du ikke er klar for å ta i bruk 

den nye Eggkontrollen nå, kan du 

fortsette som før i den gamle ut 

innsettet. 

Hvis du ikke deltar i dagens 

kontroll, kan du enten starte med 

å legge inn data fra dagens 

innsett eller vente til nytt innsett. 

Dersom du har kommet langt ut i 

innsettet kan det oppleves litt lite 

motiverende å bruke tid på å 

legge inn masse tall. På den 

andre siden er det en gylden 

anledning til å bli kjent med 

verktøyet. Uansett så må man 

starte med innlegging av data fra 

innsettets start. Hvis du bruker 

verpelista Klukk til registrering, 

kan vi hjelpe deg med å kopiere 

over dine data derfra og til 

Eggkontrollen. 

I 10-ukersrapporten får du en rask oppsummering av innsettet ditt — 
med sammenligning mot et gjennomsnitt du velger selv. 
 



Hvordan bruker du Eggkontrollen 
En kortfattet manual er vedlagt. Der er det lagt mest vekt på hvordan du 

skal komme i gang. Inne i programmet ligger det en mer omfattende 

bruksanvisning. Vi har også laget to introduksjonsvideoer, disse finner du 

når du logger inn på Min Side. I tillegg kommer det opp forklaringer på 

svært mange av feltene når du setter musepilen over de enkelte 

overskriftene. 

Rådgiverne i Team Egg vil også være til hjelp når det dukker opp spørsmål. 

Til høsten vil det bli arrangert en kursserie hvor Eggkontroll og driftsledelse i 

eggproduksjonen blir hovedtema.  

 

Nortura Råvare og  
medlem Team egg 
 
Frode Vik 
909 86 921 
frode.vik@nortura.no 
 
Brit Våga 
918 53 586 
brit.vaaga@nortura.no 
 
Trond Pedersen 
908 06 486 
trond.pedersen@nortura.no 
 
Hannele H. Hestetun 
911 52 168 
hannele.hestetun@nortura.no 
 
Sverre Rædergård 
408 64 575 
sverre.redergard@nortura.no 
 
Nina R. Ravndal 
911 48 826 
nina.ravndal@nortura.no 
 
Hildebjørg Haugan 
905 16 979  
hildebjorg.haugan@nortura.no 

I diagrammet fôroversikt kan du se utviklingen i fôropptak,  
vannopptak og kroppsvekt for ditt eget innsett og et valgt gjennom-
snitt. Du finner fôroversikten under Rapporter i Eggkontrollen. 

Hvor finner du 
Eggkontrollen 
Eggkontrollen ligger på Min Side, 

som du finner på medlemssidene 

våre: https://medlem.nortura.no. 

Altså på samme sted som Egg-

avregningsrapporten.  

En veileder som viser hvordan du 

finner fram er vedlagt. 

Skjermutklippet viser produksjonsdatatabellen Eggkontrollen. Det er  
enkelt å legge inn daglige resisteringer, og det er mulig å legge til 
flere valgfrie felter. 

Nortura Eggkontroll finner du 
på Min Side. 
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