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 Rudshøgda, 27. april 2017 

 
 
 

Endring i rutiner for livdyrkjøp fra 1.mai 2017 
 

Viser til infobrev av 25.april vedr "Ny rutine ved trekk mot avregning", hvor det redegjøres 
for bakgrunn for endringer fra 1. mai. I Infobrevet vises det til at endringene for fjørfekjøtt er 
mer omfattende og at informasjon om dette blir sendt som egen informasjon til våre 
fjørfeprodusenter. 
 

Nedenfor er nye rutiner for livdyrkjøp av fjørfe i Nortura fra og med 1.mai beskrevet. 
Endringene går i hovedak ut på at faktura for livdyrkjøp heretter sendes direkte til 
produsent, og/eller at enkelte produsenter må inngå særskilt avtale om fakturaplan. 
 

 

Kylling 
I gammel ordning har faktura fra rugeri for daggamle kyllinger blitt betalt av Nortura på 
forfallsdato. Nortura har deretter trekt for kjøp av daggamle kyllinger i avregning på det 
respektive innsett. Et fåtall produsenter har etter eget ønske fått tilsendt faktura direkte fra 
rugeri og betalt faktura selv. 
 
Ny rutine etter 1.mai: 

 Faktura for livdyrkjøp sendes produsent, som selv betaler innen forfalldato. 

 Forfallsdatoer etter leveringsdag av livdyr 
o Ordinær kylling (grill/foredling) 45 dager  
o Livèche og Landkylling  65 dager  
o Økokylling    95 dager  

 
- Purring av faktura vil skje 14 dager etter forfallsdag.  
- Betales ikke faktura, trekkes beløpet i neste utbetaling av oppgjør. 
- Dersom faktura ikke betales innen forfallsdato vil det påløpe renter  
- Det blir sendt ut en egen rentenota på dette. 
- Det benyttes kontraktsrente som fremgår på https://medlem.nortura.no under 

leveringsvilkår.  
 

 

Oppal (foreldredyr slaktekylling) 

I gammel ordning har faktura for daggamle foreldredyr blitt trekt i avregning på den 
respektive unghøneflokk. 
 
Ny rutine etter 1.mai: 

 Faktura for livdyrkjøp sendes produsent, som selv betaler innen forfalldato. 

 Forfall av faktura   130 dager etter leveringsdag av livdyr 
 
- Purring av faktura vil skje 14 dager etter forfallsdag.  
- Betales ikke faktura, trekkes beløpet i neste utbetaling av oppgjør. 
- Dersom faktura ikke betales innen forfallsdato vil det påløpe renter.  
- Det blir sendt ut en egen rentenota på dette.. 
- Det benyttes kontraktsrente som fremgår på https://medlem.nortura.no under 

leveringsvilkår.  
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Rugeegg (foreldredyr slaktekylling) 

I gammel ordning har livdyrkjøp blitt trekt med likelydende beløp i oppgjør over 16 uker fra 
32. leveuke. Det har vært manuell oppfølging og håndtering med trekk i avregning.  
 
Ny rutine etter 1.mai: (To alternativer som produsent selv kan velge). 
 
Alternativ 1 

 Faktura for livdyrkjøp sendes produsent, som selv betaler innen forfalldato. 

 Forfall av faktura   150 dager etter leveringsdag av livdyr 
 
- Purring av faktura vil skje 14 dager etter forfallsdag.  
- Betales ikke faktura, trekkes beløp i rugeeggoppgjør frem til livdyrene er betalt. 
- Dersom faktura ikke betales eller trekkes innen forfallsdato vil det påløpe renter.  
- Det blir sendt ut en egen rentenota på dette.. 
- Det benyttes kontraktsrente som fremgår på https://medlem.nortura.no under 

leveringsvilkår.  
 
Alternativ 2 

 Tilnærmet samme ordning som i dag, men med større grad av automatikk med trekk før 
utbetaling av avregning. (Denne løsningen gjelder frem til en mer automatisert løsning 
er klar, og for å unngå å måtte sende 16 likelydende fakturaer for ett livdyrkjøp) 

 En standardisert avtale mellom produsent og Nortura (vår avregningsavdeling) med 
plan for trekk over definert periode må etableres. 

 Første trekk på avregning fra 32. leveuke, og deretter 16 likelydende trekk. 
 
 

 
 

Kalkun 
I gammel ordning har faktura fra Baastad Kalkun blitt betalt av Nortura på forfallsdato. 
Nortura har deretter trekt for kjøp av daggamle kalkuner med 40/60-fordeling i avregning på 
henholdsvis høner og haner for det respektive innsett. 
 
Ny rutine etter 1.mai: (To alternativer som produsent selv kan velge). 
 
- I begge alternativer sender rugeri (Baastad Kalkun) faktura for livdyrkjøp til Nortura. 
- En standardisert avtale mellom produsent og Nortura (vår avregningsavdeling) med 

plan for trekk over definert periode må etableres. 
- Avtalen gir Nortura rett til å betale faktura for livdyrkjøpet produsenten gjør, og gjennom 

plan få dette tilbakebetalt gjennom fakturaer som sendes produsent i tråd med avtale 
og retningslinjer innenfor de to ulike alternativer. Det vil bli utviklet en mer automatisert 
løsning for dette. Ny løsningen vil vi orientere om så snart den foreligger. 

 
Alternativ 1 

 Faktura for livdyrkjøp sendes produsent fra Nortura. 

 Forfall av faktura   150 dager etter leveringsdag av livdyr 
 

- Purring av faktura vil skje 14 dager etter forfallsdag.  
- Betales ikke faktura, trekkes beløpet i neste utbetaling av oppgjør. 
- Dersom faktura ikke betales eller trekkes innen forfallsdato vil det påløpe renter.  
- Det blir sendt ut en egen rentenota på dette. 
- Det benyttes kontraktsrente som fremgår på https://medlem.nortura.no under 

leveringsvilkår.  
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Alternativ 2 

 Tilnærmet samme ordning som i dag, hvor forskjellen er at det ikke vil bli trekt i oppgjør, 
men at innbetaling skjer gjennom tilsendt faktura.  

 Første faktura med 40% av samlet livdyrkostnad med sammenfallende forfallsdato som 
utbetalingstidspunkt for høneslakting. 

 Andre faktura med 60% av samlet livdyrkostnad med sammenfallende forfallsdato som 
utbetalingstidspunkt for haneslakting. 

 
 
Et tredje alternativ for kalkun kan være at produsent og rugeri (Baastad Kalkun) gjør egen 
enighet om at faktura for livdyrkjøp sendes direkte til produsent. Med det vil ikke Nortura ha 
noen rolle i livdyrkjøpet, annet enn bestilling av innsett og innsettsplan. 
 

 
 

Driftskredittgrunnlag / Forsikringsvilkår 
 

- Produsenter som selv betaler faktura på forfall, vil få økt driftskredittgrunnlag. 
- I ordning der Nortura betaler livdyrkjøp og senere trekker dette i utbetaling av oppgjør, 

trekkes livdyrkjøp ut av samlet omsetning før det regnes driftskredittgrunnlag. 
 

- Disse endringer påvirker ikke forsikringsvilkår, da disse baseres på samlet omsetning. 
 
 

Om kontraktsrente 
 

Kontraktsrente fastsettes av Nortura SA og omhandler kontraktkjøp av livdyr. 
- Gjeldende kontraktsrente (sist endret 1. sept 2016)  5,90 % per år. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nortura SA 

 
Ola-Bjørn Haugråten 
Mobil: 90852597 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


