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Nyhetsbrev fra Nortura Råvare og medlem Team egg 13. desember 2016 

Eggmarkedet 
I skrivende stund, så ser det ut som om vi skal berge oss bra 

gjennom julesalget. En periode var vi veldig spente på om vi klarte 

å dekke opp markedet, men det ser altså bra ut. Vi har brukt 

følgende virkemidler  

 Noe import til industrien på Revetal, regner med å havne på en 

import på i overkant av 400 tonn 

 Fremskyndet innhenting av egg, ser ut til at det kan medføre opp 

mot 300 tonn mer enn det ellers ville ha blitt før jul 

 Utsatt slakting, ser ut til å gi oss 130 tonn mer egg  

Vi nærmer oss slutten av året og det ser ut til at økningen i 

tilførslene til Nortura er på ca 4%. Og vi kommer til å gå inn i det 

nye året med beskjedne lager. 

Landbruksmeldingen 
De fleste har vel fått med seg hovedinnholdet i landbruksmeldingen 

som kom før helgen. Hovedoverskriften for egg er at 

markedsreguleringen i sin nåværende form skal opphøre. Det skal 

fortsatt være mulighet for førtidsslakting og gjennomføring av 

skillevirksomhet slik som vi i dag gjør på Revetal. Men ansvaret for 

markedsbalanseringen skal overføres til Landbruksdirektoratet.  

Som kjent er KLF og Nortura enige om et opplegg for fortsatt 

samvirkebasert markedsregulering av egg, og vi vil fortsatt begge 

argumentere for den løsningen vi har foreslått tidligere. 

Miljø – 
Frittgående 
Vi har gjennomført en kort spørre-

undersøkelse blant våre 155 

produsenter som har miljø-

innredning for å kartlegge 

situasjonen best mulig. 80% av 

leverandørene har svart. Kort 

oppsummert kan vi konkludere 

med følgende: 

 Vi har to investeringstopper for 

innredninger. En i perioden 

2002–2004 og en i 2007–2011 

 Innredningens forventede 

levetid er anslått til 22 år 

 Naturlig utskifting av inn-

redning er ikke raskt nok til å 

tilfredsstille markedsønskene 

 De fleste hus egner seg for 

ombygging 

 Vi anslår at ca 20% av de som 

har svart er i sterk tvil om de vil 

fortsette som eggprodusent 

dersom frittgående produksjon 

blir et krav 

Når det gjelder markedssiden er vi 

i gang med å registrere 

markedsønskene fra de enkelte 

kunder, og derigjennom få et mer 

konkret bilde av hvor langt vi må 

gå i omleggingen. 



Hittil i år (8. desember) er det meldt om utbrudd av 

såkalt høypatogen aviær influensa (HPAI) av typen 

H5N8 i villfugl, fjørfe eller fugler holdt i fangenskap i 15 

land i Europa. Antall utbrudd i Europa stiger for hver 

uke, både hos villfugl og fjørfe.  

Risikoen for spredning av smitte til Europa er knytta til 

en sydvestlig trekkrute fra østlige hekkeområder. 

Denne ligger utenfor den østatlantiske hovedtrekkruta 

som Norge er en del av.  

Den 25. november ble risikonivået for smitte til fjørfe i 

Norge  hevet fra svært lavt til lavt. Fra samme dato 

innførte Mattilsynet "portforbudforskriften", dvs. at det 

er forbudt å holde fjørfe utendørs på en slik måte at de 

kan komme i kontakt med villfugl. Risikobildet vil kunne 

endre seg ved påvisning i områder nærmere Norge, 

eller ved endring av klimatiske forhold. 

Vi har fått varsel om utbrot av Fugleinfluensa i dei siste 

vekene i våre naboland. Det er lagt ut informasjon om 

generell smitteførebygging og om nødvendig sjekk av 

eigne rutinar på våre medlemsider. Drikkevatn er ei 

meir "usynleg" smittekjelde. Fugleinfluensa-virus frå 

villfuglar kan smitte via vatn til dine høner også 

innomhus. Dette kan skje dersom overflatevatn trenger 

seg inn i brønn eller vassrør. 

Faren er størst under og etter kraftig regn eller 

snøsmelting. Derfor må alle drikkekjeldene til høns vere 

absolutt tette mot overflatevatn. Alle med eigne brønnar 

må derfor ta vassprøve jevnleg. Prøva bør tas om 

våren (etter snøsmelting) eller om hausten (etter 

regnperiode). Ev bakteriar i denne prøva tyder på 

lekkasje av overflatevatn til brønnen. Er det lenge sidan 

førre prøve, ta prøve nå om det har vore kraftig nedbør 

i ditt område. Der vinteren har allereie komme, bør du 

vente til snøsmeltinga.   

For å vere på den sikre sida, bør alle med eigen brønn 

( også de med borebrønn eller oppkomme ) skaffe seg 

UV-filter for reinsing av vatn.  

Offentlige vassverk og godkjente private vassverk har 

system for vassprøvetaking og reinsing. Det kan vere 

likevel lurt å høre kva type sikring det finnest i periodar 

med ekstremt nedbør og flom.  

Faren for Fugleinfluensa-smitte kan bli verkeleg stor til 

våren når fugletrekka kjem. Derfor bør sikring av 

drikkevatn gjerast nå!  

Personer som har vært i utlandet skal ikke inn i 

fjørfehus i Norge før de har gjennomført kroppsvask, 

skotøy- og klesskift. Etter kontakt med husdyr i utlandet 

skal det gå minimum 48 timer etter vask og skift. Dette 

gjelder også utenlandsk arbeidskraft og besøk fra andre 

land. 

Etter kontakt med fjørfe eller syke og døde fugler i land 

hvor det er mistanke om eller utbrudd av alvorlig 

smittsom fjørfesjukdom, er større aktsomhet nødvendig. 

Da skal det gå minimum 72 timer, kanskje opptil en uke, 

før man kan gå inn i kommersielt fjørfehold. I slike 

tilfeller er den personlige hygienen enda viktigere. Søk 

råd hos veterinær eller Mattilsynet. 

Er drikkevatnet til dine høner trygt? 

Kontakt med utlandet 

Status for Fugleinfluensa i Europa 
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Frode Vik 
909 86 921 
frode.vik@nortura.no 
 
Brit Våga 
918 53 586 
brit.vaaga@nortura.no 
 
Trond Pedersen 
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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 
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hildebjorg.haugan@nortura.no 

 

Temperatur langs kjøleromsgolvet 
Ha et ekstra øye med temperaturen langs golvet i kjølerommet nå i 

vintermånedene.  

Vinterstid kan kald luft fra dør/port kjøle ned de nederste egga på 

pallen slik at de kommer ned mot frysepunktet. Når egga så kommer 

på eggbilen blir de varmet opp til 8-12 grader og det er fare for at det 

oppstår kondens med konsekvens at egga blir fuktige. Fuktige 

eggeskall kan medføre kvalitetsforringelse, mugg og i verste fall 

forråtnelse.  

Om det viser seg at temperaturen ved golvet er for lav, anbefaler vi å 

legge noe isolerende foran porten/døra. Evt. sette på en liten vifteovn 

med varme for å få bevegelse i lufta. Temperaturen i hele 

kjølerommet skal også vinterstid ligge mellom 8-12 grader. I de 

tilfeller pakkeriet får inn kraftig nedkjølte egg blir produsent kontaktet 

for å gjøre tiltak. 

Eggkontrollen  
Den 4. desember hadde 50 % av 

alle våre eggprodusentar trykt på 

knappen for å bli med i den nye 

Eggkontrollen. Da hadde den 

vore i gang eksakt 8 månader – 

lanseringsdagen var 4.april! Vi er 

svært fornøyd med dette, og 

håpar at enda fleire vil melde seg 

inn og bruke kontrollen. 

Tips 

Når de registrerar fôrkjøp, kjem ei 

linje for fôrpris opp. Her er 

teksten litt misvisande – ein må 

skrive total fôrkostnad per fôrlass 

her (med frakt og rabatt men utan 

mva). Programmet reknar så ut 

kiloprisen, og den kan ein finne i 

rapportane.  

Dersom du ikkje får fram dine 

eigne tal i rapportane, kan ein 

årsak vere at unghønekostnad 

ikkje er lagt inn under innsetts-

opplysningar.  

Med ønske om en fredelig jul og et 

godt nytt år fra oss i Team egg! 
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