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MEDLEMSNYTT 

Korleis kan vi behalde god kvalitet 
på egga? 
Nortura fekk i mars månad rekordmange kundereklamasjonar på egg. Fleire 

av desse reklamasjonane gjaldt rotne egg og grøn misfarging av egg, som 

er starten av forråtnelsesprosessen. Vi veit om fleire moglege årsaker til  at 

dette har skjedd. Følgjande påverkar eggkvaliteten og kan i verste fall føre 

til at egga rotnar: 

 Feil temperatur på vaske– og/eller skyljetevatn. Temperaturen må vere 

minst 40 grader gjennom heile vaskeprosessen, og skyljetemperaturen 

må vere høgare enn vasketemperaturen.  

 Temperaturen må kontrollerast jamne mellomrom (ikkje stol på 

termostaten aleine). Dette gjeld spesielt vaskarar som vaskar alle egg og 

sløyfevaskarar der det er vanskelegare å kjenne på vatnet med handa.  

 For dårleg tørking av egga før dei blir satt inn i kjølerommet. Dette kan 

skuldast for kaldt vaske- eller skyljevatn, eller for dårlege vifter eller 

avtrekk i vaskaren. Når vatn og fukt forureinar eggeskalet og skalporene 

for lenge, kan forureininga trenge inn i egget. 

 Feil temperatur eller temperatursvingingar i kjølerom. Dette kan medføre 

til fukt på skal og skalporer, som så kan trenge inn i egget. 

Temperaturen må ligge mellom 8 og 12 grader, også om vinteren. Sjekk 

temperatur langs golvet. 

 

Eggvaskarar har generelt vist seg å vere eit svak punkt i egghandteringa 

med omsyn til kvalitet. Det har vore tilfelle der termostaten viser feil og der 

varmekolbane ikkje er effektive nok for å oppnå ønska temperatur. Det er 

viktig at det finnest gode rutinar for sjekk av temperatur, og også for 

regelmessig reingjering av eggvaskaren. Det beste er å gjere tiltak i 

hønsehuset som fører til minst mogleg skitne egg og eggvasking.  Visste du at …  

… egg er det motsatte av 

tomme kalorier?  

Et egg inneholder 90 

kilokalorier, og gir større 

eller mindre doser  

av alle næringsstoffer  

kroppen trenger  

– unntatt vitamin C. 

Omsetnings-
avgift 2. halvår 

Styret i Nortura vedtok i sitt 

møte den 12. april å foreslå for 

Omsetningsrådet å redusere 

omsetningsavgiften på egg 

med 20 øre/kg fra 1. juli.  

Endelig beslutning fattes av 

Landbruks- og  

matdepartementet.  

 

Temperatursvingingar fører til fukt på skalet, som så kan trenge inn i 
egget slik at det rotnar 



Pålogging til Eggkontrollen for 
avløser 

Det er mulig å få egen pålogging for avløser/røkter til 

Eggkontrollen. Vedkommende vil da få tilgang til Min Side hos 

Nortura, men ikke til andre sider der produsentregisterets 

pålogging brukes (f.eks. KSL eller HelseFjørfe).  

En avløser jobber hos flere eggprodusenter kan få tilgang til alle 

"sine" produsenter – men det er selvsagt den enkelte 

eggprodusent som avgjør om avløseren skal ha tilgang.  

For å få registrert avløseren:  

send e-post til hildebjorg.haugan@nortura.no, med avløserens 

fornavn, etternavn, adresse, personnummer, mobilnummer og  

e-postadresse.  

Avløseren vil få e-post fra Produsentregisteret om brukernavn og 

passord, men vær oppmerksom på at påloggingen likevel ikke 

fungerer før tidligst dagen etter.  

Avløseren logger seg på 

Eggkontrollen på samme 

måte som 

eggprodusentene, dvs. fra 

Norturas medlemssider.  

PS! Du må selv huske å gi 

beskjed hvis avløseren ikke 

lenger skal ha tilgang til din 

Eggkontroll!  

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 

Eggmøter 

1. juni Sommermøte i 

eggringene på 

Østlandet, Sem 

gjestegård, Asker. 

Påmelding til Sverre 

Rædergård innen 18. 

mai 

Høsten 

2016 

Kursserie med fokus 

på Eggkontroll og 

driftsledelse 

Se også kalender på  

https://medlem.nortura.no 

Antall avliva høner 
Antall avliva høner brukes både til å regne ut hvor mye vi skal fakturere 
for avliving/kadaverhåndtering og hvor mye som skal utbetales i 
utrangeringstillegg.  

Hvis vi ikke får annen beskjed, bruker vi antall innsatt iht. 
prognoseavtalen med fratrekk av 5 % dødelighet.  

De som har høyere/lavere dødelighet enn dette, og ønsker antall avliva 
korrigert, må melde fra til Hildebjørg Haugan (mobil 905 16 979,  
tlf. 35 06 08 94, e-post hildebjorg.haugan@nortura.no) innen utgangen 
av uka hønene ble avliva.  

Avløseren logger seg inn på Min Side 
via Norturas medlemssider. Her vises 
pålogging fra PC og nettbrett, men  
løsningen fungerer også fra mobil 
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