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Økt markedsbehov for frittgående egg  
- Nortura innfører omstillingstillegg 

Vi registrerer at det er frustrasjon og pågående debatt omkring behovet for 

omstilling fra driftsformen miljøinnredning til frittgående systemer. Det er 

mange som har etterlyst et mer tydelig engasjement fra Nortura i denne 

saken. Denne saken har vært og er krevende å balansere på en god måte. 

Vi har som kjent i dag ulike lovlige likeverdige produksjonsformer for egg, 

men samtidig har vi et marked som er i bevegelse og i endring. For å være 

leveransedyktige i et marked som etterspør stadig mer egg fra frittgående 

produksjoner er det viktig og nødvendig å være endringsvillig. 

Frem til 2017 har Nortura hatt en god balanse mellom driftsformene, sågar 

har det vært noe overskudd av egg produsert i fra frittgående systemer. 

Nortura har gjennom de siste årene forsøkt å balansere tilførsler med et 

balansert sortiment til kundene. Disse kundene er dagligvarehandelen, 

industrien, storhusholdning, KBS (kiosker, bensinstasjoner og service-

bedrifter) og andre eggpakkerier som kjøper egg på forsyningsplikten. 

Slik markedet nå utvikler seg er det et klart behov for økte tilførsler av egg 

produsert i frittgående systemer. Vi ser også en økt interesse for 

økologiske egg. For å hindre en ny-etablering og overetablering som 

resulterer i overskudd av egg i det Norske markedet, er det omstilling av 

eksisterende produksjon som er veien å gå. Uten omstilling vil det bli et 

press på eksisterende oppgjørspris og produsentøkonomi. 

Vi registrerte et politisk ønske fra Miljøpartiet De Grønne om å forby egg 

produsert i miljøinnredninger, her har landbruksminister Dale svart ut dette 

på en god måte.  

Det er en klar Europeisk trend at markedet etterspør egg fra frittgående 

systemer, friland-produksjoner og økologi. Denne trenden har forsterket 

seg i den siste tiden også i Norge, ved at ulike dyrevernorganisasjoner har 

satt dette på sin agenda. 

Nortura har fått kritikk for å gjøre for lite for å sikre miljøegg i butikkhyllene. 

Vi mener sjøl vi har vært svært tydelige overfor våre kunder at dette er to 

likeverdige produksjonsformer, og at det ikke er faglig grunnlag for å kunne 

si at den er bedre enn den andre. Dette skjønner også kjedene, men til 

tross for den erkjennelsen så ønsker de likevel å gå for frittgående. 

Man vil alltid kunne si at vi burde gjort mer, men til syvende og sist er det 

kjedene som avgjør hvilke produkter de ønsker å kjøpe. Men på et 

tidspunkt må vi ta en beslutning, og det er det nå styret i Nortura har gjort. 

Som en konsekvens av det vedtok styret i Nortura i går en 

Ny teknologi 

For å møte fremtiden, være rustet 

til økt konkurransekraft samt gi 

bedre fleksibilitet i produksjonen, 

godkjente konsernledelsen til 

Nortura i mars investering i ny 

Egg-pakkemaskin på Nortura Hå. 

Dagens pakkemaskin er fra 1998 

og var første generasjon av 

moderne pakketeknologi. Det har 

vært en revolusjonerende 

utvikling i den industrielle 

teknologien for eggpakking, og 

rammen for investeringen er på 

ca 17 mill.kr. Det forventes at den 

nye pakkemaskinen vil bli 

installert i løpet av februar 2018. 

Nortura Egg ser frem til å få på 

plass en ny pakkemaskin, det har 

i løpet av de siste årene vært 

noen tekniske utfordringer med 

dagens pakkemaskin. Med 

installasjon i februar 2018 vil 

pakkemaskinen være på plass i 

god tid før påskeproduksjonen. 

Trekk i avrekning   

Etter 1. mai er det innført ny 

rutine ved trekk mot avrekning.  

I den nye løysninga vil ikkje ev. 

trekk lenger framkomme på 

avrekninga. Du vil i staden for få 

eigen melding (e-post eller brev) 

med spesifikasjon av trekket. 

Denne sendes ut ved forfallsdato 

på trekket, ca. ei veke etter 

avrekningsbrevet. Derfor bør du 

vere oppmerksam på at beløpet 

nedst på avrekninga er 

bruttobeløpet. Trekket kommer 

først som frådrag i sjølve 

betalingskjøringa. Fakturarente er 

endra til kontraktsrente på alle 

type kjøp.  



Levering av kadaver til Norsk 
Protein  

Eggprodusentene våre skal ikke betale til Norsk 

Protein for henting av hønsekadaver (=høner som er 

sjøldøde eller avliva gjennom innsettet). 

De som bestiller på nett, må krysse av for at de leverer 

til Nortura. De får likevel en melding om at det vil koste 

kr xx, men fakturaen går til Nortura.  

De som fortsatt bestiller kadaverbilen per telefon, må 

gi beskjed til sjåføren ved hver eneste henting om at 

de leverer til Nortura og at fakturaen skal til Nortura.  

Merk at levering av hele innsettet ikke skal bestilles via 

kadaverbilen.  

De som likevel mottar faktura, kan gi beskjed til Norsk 

Protein om at fakturaen skal til Nortura. Hvis Norsk 

Protein ønsker bekreftelse på at det er i orden, kan de 

henvende seg til Nortura v/Hildebjørg Haugan.  

omstillingsordning som innebærer at det gis et 

pristillegg til de som velger å omstille sin produksjon.  

Konkret innebærer det at produsenter som omstiller 

sin produksjon i perioden 2017 frem til 2020  får en 

merpris på kr 1 pr kg for sine to første innsett. 

Omstillingstillegget finansieres i et samarbeid med 

Norgesgruppen.  

Styret i Nortura fastsatte også i går ny planlagt 

gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2017 til kr 

19,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i 

forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig 

engrospris. Det tas sikte på å ta ut hele prisøkningen 

for frittgående. Det betyr en økning på kr 0,70 per kg 

for frittgående. For ordens skyld. Omstillingstillegget 

kommer naturligvis på toppen av engrosprisøkningen. 

Det er også kommet positive signaler fra flere av 

Innovasjon Norge sine regionskontorer, der det gis 

muligheter for et omstillingstilskudd. Her må 

produsentene ta kontakt med sitt regionskontor for å få 

vurdert muligheten til støtte. 

For å sikre leveranser av egg til våre kunder er det et 

konkret behov for å få omstilt 84 av 170 bruk i Nortura 

fra miljøegg produksjon til frittgående produksjon i 

perioden 2017 frem til 2020. Her er det førstemann til 

mølla for de som ønsker å ta del i 

omstillingsordningen. 

 

 

Utbetalingar i mai-juni  

Renter på medlemskapital og andelsinnskudd 

utbetales første halvdel av juni.  

Utbetaling av medlemskapital frå 2010 blir også 

utbetalt første halvdel av juni. Dette er første års 

avsetning av rullerande 7 år. Du kan få oversikt over 

din andel på Min Side. Desse utbetalingane vil skje 

mot hovudnummer/medlemsnummer. 

Etterbetaling for 2016 blir avrekna i veke 20. Det blir 

utbetalt som samla beløp mot hovudnummer/

medlemsnummer under varekode "etterbetaling 

Nortura 2016".  

Det står meir informasjon om medlemskapital og 

etterbetaling på medlemssida til Nortura (under 

Organisasjon → Nyheter) 

Fleire produsentnummer 

Dersom du har fleire produksjonar til Nortura, har du 

både eit hovudnummer (same som medlemsnummer) 

og eit partnernummer.  

Alle faktura og avrekningar i avrekningsbrev vil bli 

merka med riktig leverandørnummer (hovud– eller 

partnernummer). Men all utbetaling og trekk vil gå via 

hovudnummer på garden. 

For eksempel: Du har storfekjøttproduksjon og 

eggproduksjon. Eggnummeret er ditt hovudnummer. 

Du får avrekning på egg og på storfekjøtt same veka. 

Du får avrekningsbrev på begge produksjonane. Men 

på utbetaling frå banken er desse beløp slått saman. 

Ev. trekk i avrekning vil skje mot hovudnummer. For 

eksempel livdyrkjøp kan bli trekt mot eggavrekning. 

Dette vil stå spesifisert i utbetalingsblankett frå 

banken. 

https://medlem.nortura.no/nyheter/etterbetaling-og-forste-ars-avsetning-pa-medlemskapitalkonto-utbetales-article40945-11885.html


Nortura Råvare og  
medlem Team egg 
 
Bjørn Tore Hansen 
917 78 943 
bjorn-tore.hansen@nortura.no  
 
Brit Våga 
918 53 586 
brit.vaaga@nortura.no 
 
Trond Pedersen 
908 06 486 
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 
905 16 979  
hildebjorg.haugan@nortura.no 

Sommerferie 

Vi har samordnet ferien slik at det alltid skal være minst en rådgiver 

tilgjengelig. Ta kontakt med en av oss andre, hvis din faste rådgiver har 

Eggmøter 

31. mai Sommersamling 

eggringene på 

Østlandet, Maarud 

gård 

7. juni  

kl 18:00 

Grillmøte for egg- og 

kyllingprodusenter, 

Forus 

16. juni Sosial samling for 

eggprodusentene, 

Levanger (Håkon 

Fiskvik) 

Høsten 

2017 

Dagseminar 

omstilling, flere 

steder 

Se også kalender på  

https://medlem.nortura.no 

Organisering 

Det kommer en tid der man innser at ikke alt varer evig. Frode Vik som har 

hatt driftsansvaret for Team Egg har besluttet å gå av med pensjon og bli 

bærbonde i noen år. Frode har ledet Team Egg på en utmerket måte og 

kommer til å bli savnet i Nortura. Frode slutter i Nortura ved utgangen av 

juni. 

For å styrke verdikjeden på egg i Nortura har vi valgt å slå sammen 

verdikjeden. Fra 1. mai er Team Egg blitt en del av driftsenheten i Nortura 

Egg. Bjørn Tore Hansen som leder Nortura egg vil også få ansvaret for 

Team Egg. Med å samle verdikjeden vil det gi nye muligheter for tettere 

integrasjon, ytterligere vekst, innovasjon og få bonden nærmere drift og 

salg. 

Dagseminar omstilling 

I forbindelse med at mange produsenter står overfor en omstilling til 

frittgående produksjon, dukker det opp mange spørsmål omkring valg av 

innredning: Hva er viktige faktorer når det gjelder utforming av aviarier for å 

sikre god fordeling av hønene i aviariet, for å hindre golvegg mv. Det er 

selvsagt ikke bare aviarievalg som har betydning: Også ventilasjon, 

lyssetting mv har betydning for hvor godt huset fungerer.  

Rett over sommeren vil Nortura invitere til dagseminarer hvor det settes 

fokus på disse temaene. Vi kommer tilbake til tid og sted. Det legges opp til 

en gjennomgang av de ulike faktorene som har betydning for at et 

aviarsystem skal fungere optimalt. Vi vil også invitere en eller flere 

produsenter som har erfaring med aviarsystem til å dele sine erfaringer.  

Det legges også opp til at representanter for de firmaene som selger 

relevant utstyr får litt tid til å presentere sine produkt. 
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