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Markedssituasjonen og tilførsler 
Så langt i år er markedsbalansen blitt håndtert med et 

tilfredsstillende resultat. Vi har hatt førtidsslakting som startet før jul 

og som ble stoppet tidligere i vår med et uttak på 737 tonn som 

effekt i inneværende år.  

Salget av egg i Norge er økende, siste prognose regner med en 

salgsøkning på 2% i år. For resten av året regner vi med en stram 

balanse i markedet, og foreløpige prognoser tyder på at vi delvis må 

bruke importegg til industrien i førjulstida. 

I september vil det bli laget en prognose for 2017. Da kan vi med 

større sikkerhet si noe om neste år. Foreløpig maner vi til forsiktighet 

i nyetableringer. I følge våre kalkyler er ikke nybyggerøkonomien 

fristende for nyetableringer. 

Våre konkurrenter kjøper mye egg av oss for tiden. Det er derfor en 

viss interesse blant disse å etablere ny produksjon. Vi har fått 

melding om at det er uttrykt interesse for å starte opp 10 nye hus i 

en 3-årsperiode, forutsatt at markedsbehovet fortsetter som nå.  

Med senere års erfaring vet vi at markedet kan snu fort, vi ønsker 

derfor en grundigere vurdering av fremtidig markedsbalanse før vi 

kan gi noen tilrådinger ovenfor potensielle nye eggprodusenter til 

Nortura. Vi ønsker en større trygghet for den positive 

markedsutviklingen vi nå ser tegn til.  

Vi ajourholder våre kalkyler månedlig. For de som skal bygge nytt er 

arbeidsvederlag det interessante økonomiske måltallet. Dvs. det 

man sitter igjen med til eget arbeid når alle kostnadene til 

produksjon og kapital er betalt. Det vi kaller nybyggerøkonomi 

adskiller seg fra de som er i produksjon ved at det tas hensyn til at 

hele investeringskapitalen skal forrentes. I våre kalkyler regner vi 

med en investeringskostnad på 6–6,5 mill kr. Med et slikt 

utgangspunkt så blir timebetalinga ifølge våre kalkyler 23 kr/time. 

Det er et gjennomsnitt, slik at noen vil gjøre det bedre, mens andre 

vil gjøre det dårligere. Vi regner 1800 timer på et år slik at 

godtgjørelse for eget arbeid for et år blir på 41 500 kr (frittgående 

aviar). Det er med andre ord svært små marginer i en nyoppstartet 

produksjon. 
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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  
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