
2-16   Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe 

           og Team Fjørfekjøtt 

 

Konsernstyret i Nortura vedtok i går endringer i pris på daggammel kylling og 
avregningspris for slaktekylling 
 

Følgende prisendringer skjer med virkning fra 11.april: 
 15 øre redusert daggammelpris fra Samvirkekylling og Hå rugeri 
 30 øre/kg i økt avregningspris 
 
Dette skjer med bakgrunn i flere forhold. Det er et underliggende godt salg, lagre av kylling har en 
svært positiv utvikling, og som styreleder påpekte i årsmøtetale - vi klarer å tilpasse kapasiteten vår 
raskere enn forventet, som betyr at vi klarer å skape en bedre økonomi for kyllingprodusentene raskere 
enn forventet. 
 
Selv med denne justering er produsentøkonomien fortsatt for dårlig, men dette er et første steg. De 
ordinære prisendringer skjer normalt to ganger hvert år, dette januar og juli.  
 
Styreleders årsmøtetale finnes under http://www.nortura.no/ 

 

Prøvetaking Campylobacter  
 

I tråd med nasjonal handlingsplan mot Campylobacter, er vi snart inne i perioden for prøvetaking. 
Prøver skal tas av flokker som slaktes i perioden 1. mai til 31. oktober. 
 
På bakgrunn av siste års erfaring med postgang og annet er det sammen med Veterinærinstituttet gått 
opp nye rutiner for når prøver må tas i besetning og sendes. 
 
 Det er viktig at prøvene tas tidlig på dagen, og sendes med posten samme dag. 
 Det er viktig å sjekke innleveringsfrister på det lokale postkontoret.  
 
I tabell under fremgår dag for prøvetaking ved aktuell slaktedag 

 

Flokk ID, i alt seks sifre bestående av de to siste siffer i klekkeår + klekkeuke (ukenummer du fikk 
dyrene) + tosifret flokknummer (Eksempelvis så vil din andre flokk innsatt dette året ha nummer 02). 
Hvis flokken (innsett) deles og/eller settes inn i flere hus/enheter, skal de ha forskjellige flokknumre.  
 Det skal tas prøve fra hvert hus/enhet. 
 
 Prøvemateriell og skjema til utfylling leveres fra rugeri sammen med de daggamle kyllingene. 
 
Alle produsenter som har innsett som skal slaktes i mai skal ha fått prøvemateriell. Om så ikke har 
skjedd, oppfordrer vi til at du snarest tar kontakt med rådgiver eller innsettsplanlegger. 
 
 

13.april 2016    

Slaktedag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Prøven tas og sendes: 
Onsdag  
(uken før) 

Torsdag 
(uken før) 

Fredag
(uken før)  

Mandag 
(samme uke)  

Mandag
(samme uke) 


