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Ny Eggkontroll og nytt Fjørfeskolekurs i
driftsledelse

Markedssituasjonen

To måneder etter at den nye Eggkontrollen ble lansert har antall
deltakende produsenter allerede passert det antallet som deltok i den
gamle kontrollen. For å få en best mulig introduksjon av programmet samt
vise viktigheten av gode verktøy i driftsstyringen tilbyr vi i høst et nytt
Fjørfeskolekurs: Driftsledelse i eggproduksjonen. Dette blir et todagerskurs
som arrangeres regionalt.

Totalmarkedsprognosen fra mai
viser forventa overskudd etter
førtidsslakting på 450 tonn i år.
Produksjonen forventes å øke
med 1,5 % mens engrossalget
forventes å øke med knapt 2 %
sammenligna med 2015.

Kurset blir bestående av følgende elementer:
 Hva sier produksjonsparameterne fra Eggkontrollen om driftsresultater i
norsk eggproduksjon
 Ny Eggkontroll, hvordan registrere og lese resultater
 Driftsledelse generelt: Min rolle og mitt mulighetsrom som bedriftsleder
og Hva bestemmer hvordan jeg kan bli bedre enn gjennomsnittet
 Forebygging av katastrofer: brann, ventilasjonssvikt, sykdom mv
 Oppdrettets betydning for prestasjonen til verpehøna
 Starten på innsettet
Eggkontrollen er altså satt inn i en driftsledelsessammenheng. Til å
undervise i den generelle driftsledelsesbolken har vi engasjert Ole Christen
Hallesby. Han benyttes på tilsvarende kurs på Norsvinskolen og er ellers
godt kjent som konsulent i hele landbruks-Norge. Så har vi også lagt inn
noe rent husdyrfag. På Fjørfeskolens basiskurs i eggproduksjon har det
vært litt lite fokus på oppdrett, og dette har vi derfor bakt inn i dette kurset.
Bjørn Gunnar Stalsberg, som har mange års erfaring som rådgiver i
oppdrett og rugeeggproduksjon innen kjøtthybrider, deltar. Det samme gjør
representanter fra oppdretterne av verpehybridene. Gjensidige er også
engasjert, da vi også mener at forebygging av ulike katastrofer er et
vesentlig element av driftsledelse.
Følgende tidsplan er lagt:
Vestlandet
Sørøstlandet
Innlandet
Midt-/Nord-Norge
Rogaland/Agder

uke 43: tirsdag og onsdag 25.-26. oktober
uke 43: torsdag og fredag 27.-28. oktober
uke 44: torsdag og fredag 3.-4. november
uke 45: mandag og tirsdag 7.-8. november
uke 49: mandag og tirsdag 5.-6. desember

Invitasjon med komplett program vil bli sendt ut over sommeren.

Bergen
Råde
Hamar
Stjørdal
Bryne

Hittil i år er det fjerna 740 tonn
egg ved førtidsslakting. Tar vi
med desember 2015, er uttaket
på 890 tonn.
Prognosen viser også at det blir
knapt med egg i 1. tertial 2017.
Lenger utover er det ikke lagd
prognose for hele det norske
markedet ennå, men Norturas
egen prognose tyder på at det blir
overskudd
sommeren
2017.
Totalmarkedsprognose
som
omfatter hele 2017 skal lages i
september.
Vi nærmer oss markedsbalanse i
år, men vi har brukt kraftige
virkemidler for å komme dit.

Førtidsslakting
Førtidsslakting, kombinert med
økt salg, har ført til at lagrene av
egg er på et lavt nivå. Det ligger
derfor godt til rette for å håndtere
det forventa overskuddet i
sommer. På denne bakgrunn har
Rådet for frivillig førtidsslakting
beslutta at det ikke blir førtidsslakting i sommer. Med mindre
det blir et betydelig fall i markedet
framover, vil det heller ikke bli
behov seinere i 2016.

Omsetningsavgift i 2. halvår

Eggmøter

Som tidligere varslet, har styret i Nortura innstilt til Omsetningsrådet på
reduksjon i Omsetningsavgifta på 20 øre i 2. halvår. Saken skal behandles i
Omsetningsrådet den 21. juni. Vedtak fattes deretter av Landbruks- og
matdepartementet.

19. aug.

Sosial samling
Trøndelag, Levanger

Se også kalender på
https://medlem.nortura.no

Neste mulige justering av Omsetningsavgifta er 1. januar.

Engrospris i 2. halvår
Norturas konsernstyre vedtok den 23. mai at planlagt gjennomsnittlig
engrospris for egg skal økes med 20 øre fra mandag 4. juli. Generelt vil
avregningsprisene følge endringer i engrosprisen, men det kan forekomme
avvik ved endringer i f.eks. pakkekostnader.

Eksport-trekket
Fra september og ut 2015 var avregningsprisen for egg redusert med 30
øre/kg for å dekke kostnadene til eksport av egg. Behovet for eksport ble
lavere enn forventa, så 1,26 millioner kroner av trekket ble ikke brukt. I
midten av mai ble derfor 8,3 øre/kg for egg levert i september–desember
tilbakebetalt.

Sommerferie
Vi har samordnet ferien slik at det
alltid skal være minst en rådgiver
tilgjengelig. Ta kontakt med en av
oss andre, om din faste rådgiver
har ferie.
Ferieplanen ser slik ut:
Brit
ferie uke 28-31
Sverre
ferie uke 27-28+30-31
Hildebjørg ferie uke 26-29
Hannele ferie uke 28-31
Trond
ferie uke 29-32
Nina
ferie uke 27+30-32

Pass på temperatur i kjølerom
Varmen har inntatt store deler av landet og det er viktig å passe på at
temperaturen i kjølerommet ikke overstiger 12 grader. Temperaturen bør
heller ikke være for låg. Den skal normalt ligge på 8-12 grader, men når det
er varmt ute er det en fordel å ha den rundt 10-12 grader. Svært låg
kjøleromstemperatur kombinert med høg utetemperatur er en dårlig
kombinasjon og vi kan oppleve kondensproblemer på egga.
Alle kjølerom skal være utstyrt med maks-min termometer. Det beste er en
måler med display nær utgangsdøra og med føler lenger inn i rommet. Det
er viktig at sjåføren kan lese temperaturen så fort han kommer inn i
kjølerommet. Samtidig bør målingspunkt for temperatur være lenger inn i
rommet.
Dersom det er utfordrende å holde temperaturen under 12 grader, kan
følgende tiltak hjelpe:

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

 Rengjøring av kjøleaggregat.

Hannele H. Hestetun
911 52 168
hannele.hestetun@nortura.no

 Minke volum i kjølerom. Dersom en har ekstra plass i kjølerommet, kan
rommet deles av med plastforheng. Dersom det er stor takhøyde i
rommet, kan nedsenking av innvendig himling vurderes.

Sverre Rædergård
408 64 575
sverre.redergard@nortura.no

 Tette rundt dør/port.
 Service av aggregat. Av og til kan viftemotoren være i orden (aggregatet
“durer”), men selve kjølekompressoren er defekt.
 Innkjøp av nytt kjøleaggregat, evt. et ekstra aggregat for bruk på den
varmeste tida.
 Passe på at døra inn til pakkerommet er lukka under eggpakking.

Nina R. Ravndal
911 48 826
nina.ravndal@nortura.no
Hildebjørg Haugan
905 16 979
hildebjorg.haugan@nortura.no

