
 

MEDLEMSNYTT EGG 
Nyhetsbrev fra Nortura Egg: drift, foredling og råvare og medlem 23. juni 2017 

Fra og med denne utgivelsen har vi slått sammen Medlemsnytt fra Nortura Råvare og medlem Team 
egg med Markedsnytt fra Nortura egg drift og foredling. 

Fagutvalg Egg 2017-2018 
Den 6. juni var det møte i Fagutvalg Egg. Dette var første møtet etter 

årsmøtet i Nortura. Anne Lise Kindingstad ble gjenvalgt som leder for en 

ny periode og ny nestleder etter Gunnar H. Li ble Jan Roy Eide. Nye 

medlemmer i Fagutvalget er Bjørn-Arne Skoglund og Lars Vegard 

Borstad. Ny konsernstyrerepresentant inn i Fagutvalget er Johan Narum. 

Hovedtemaene i diskusjonene er den forestående omstillingen til økt 

produksjon av egg fra frittgående systemer, ny strategiperiode for 

konsernet, innovasjon og vekst for egg og eggprodukter. 

Diskusjon vedrørende prinsipper for produsentkjøp av egg fra 

eggpakkeriene for salg i gårdsbutikker med mer. Nortura Egg orienterte 

om at det i noen grad foregår salg av usorterte egg fra eggpakkeri til 

produsenter som ønsker egg i gardsbutikker med mer når de selv har 

opphold i produksjonen. Salg av egg fra en godkjent aktør til en ikke 

godkjent aktør gir brudd i forhold til Norturas BRC-krav (sporing m.m.). 

Saken ble drøftet og Fagutvalget var enig i at eggpakkeriene ikke skal 

selge egg tilbake til produsent, som ikke er produsentens egne. 

Eggpakkeriene skal bare selge egg til produsenter som har registrert 

godkjent salg og foredlingsvirksomhet gjennom Mattilsynet. 

Fjørfeskolekurs: dagseminar omstilling 
I forbindelse med at mange produsenter står overfor en omstilling til 

frittgående produksjon, arrangerer vi dagseminar hvor det settes fokus på 

forhold som er viktige for å få til en vellykket aviarløsning. For å få mest 

mulig ut av dagen legger vi kursene like ved henholdsvis Sola og 

Gardermoen. De aktuelle datoene er Sola, mandag 18. september, og 

Gardermoen onsdag 20. september.  

Sentrale utstyrsleverandører er også med, og vil hver få en kort 

salgspresentasjon. Sett av aktuell dato nå.  

Markedsutvikling 
Etter en noe svak start tidlig på 

2017 har eggsalget tatt seg 

betydelig opp, og vi ligger nå med 

en indeks på 101,4 i forhold til 

fjoråret. Nå er alle store 

helligdagsperioder for første 

halvår gjennomført, og vi går mer 

inn på et mer normalt stabilt salg. 

Sommeren 2017 har et 

produksjonsoverskudd, men med 

noe uttak i førtidsslakting (ca 480 

tonn), vil man ha kontroll på 

råvarelagret inn til Revetal. 

Gjennom sommeren vil det være 

et høyere markedstrykk gjennom 

ulike kampanjer, og vår 

markedsavdeling har lansert 

eggskolen som går på sosiale 

medier. Totalprognosen viser et 

mindre underskudd gjennom 

høsten, men dette vil bli 

kompensert av at eggprodukt-

fabrikken på Revetal kan bruke 

egg som ligger på råvarelagret. 

Løfter vi blikket inn i 2018 til vi ha 

tilnærmet balanse i første tertial. 



Verdens nordligste egg 

Den 19. juni lanserte Nortura Proff 
verdens Nordligste egg. Disse 
eggene kommer fra Friborg Gård 
og skal tilbys eksklusivt til  
storhusholdningskunder i Nord-
Norge. 

Revetal er Debio-godkjent 

Etterspørselen etter økologiske skallegg vokser 

stadig, og vi kan vise til en god vekst hittil i år. 

For å bidra til ytterligere vekst innenfor denne 

kategorien, har vi nå Debio-godkjent Nortura 

Eggprodukter. Nortura Proff lanserer nå  

økologisk omelettmix, heleggmasse og kokte 

egg i lake til storhusholdnings-

markedet. 

Markedsnytt 

Pressen på besøk på Revetal 

Den 23. mars inviterte vi diverse presse til Nortura Eggprodukter.  

Målet med dette var å: 

✓ Fremsnakke eggproduksjon i Norge (som trolig er verdens beste) 

✓ Fremsnakke eggets fortreffelighet 

✓ Få frem at Nortura utnytter alle typer egg og hele egget. 

✓ Markering av den store vaffeldagen 

 
Vi fikk en meget god mediedekning: 

✓ Alle lokalaviser i Vestfold  

✓ NRK riks og NRK Vestfold 

✓ Nationen (forside) 

✓ Matindustrien (forside) 

 

Det er viktig for oss å få frem hvor 
god eggproduksjonen vi har i  
Norge og ikke minst også minne 
alle om hvor fantastisk egget er! 

Dyrsku’n og Agrisjå 

Vi planlegger å delta på Dyrsku'n og 

Agrisjå i år. Her legger vi opp til å  

fremsnakke egget og samtidig servere 

et ferdig kokt egg/eggerøre med et glass juice. Vi synes dette er flotte 

anledninger til å møte eiere, kollegaer og andre med egget i fokus! 

Ta gjerne kontakt med salgs- og utviklingsansvarlig Thomas Arnesen Lagarhus (mobil 991 59 797, e-post thomas.lagarhus@nortura.no) om 

du har spørsmål eller kommentarer til markedsnytt. 

mailto:thomas.lagarhus@nortura.no


Nortura Egg 
 
Bjørn Tore Hansen 
917 78 943 
bjorn-tore.hansen@nortura.no 
 
Thomas Arnesen Lagarhus 
991 59 797 
thomas.lagarhus@nortura.no 
 
 
Nortura Råvare og  
medlem Team egg 
 
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 
 

Avregningspris for egg i 2. halvår 
Avregningsprisen for egg i størrelse XL reduseres med kr 0,40, mens prisen 

for S-egg økes med kr 0,60. Endringen gjelder for alle produksjonsformer. 

Disse to endringene gir til sammen uendret pris for leveranser med normal 

størrelsesfordeling.    

Avregningsprisen for egg fra frittgående høner økes med kr 0,67 per kilo fra 

3. juli.  

Fullstendig oversikt over avregningsprisene legges ut på våre 

medlemssider, Medlem Nortura - Fjørfe - Priser/vilkår. 

Du kan få SMS-varsel om endringer i avregningspriser. Da må du gå inn på 

Min side under Leverandør  Min profil og velge ditt dyreslag. Sjekk 

samtidig at vi har registrert rett mobilnummer.  

Eggmøter 

18. sept. Fjørfeskole, 

dagseminar 

omstilling, Sola 

20. sept. Fjørfeskole, 

dagseminar 

omstilling, 

Gardermoen 

2.-4. nov. Fjør 2017, 

Gardermoen 

  

Se også kalender på  

https://medlem.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 

ferie. 

Omstilling til frittgående 
Etter at konsernstyret fattet vedtak vedrørende omstilling av 84  

produksjoner, er det per 23. juni påmeldt 76. Slik fordelingen ser ut nå, vil 

Nortura ha følgende fordeling på pakkeriene: Heimdal 85% frittgående, 

Rakkestad 81% frittgående og Hå 66% frittgående. 

Det gjenstår å få til en avtale med ytterligere 8 produsenter for å nå målet 

på omstilling av 84 produksjoner. Fra Nortura Egg sin side, sett mot en mer 

optimal markedsbalansering ut fra pakkeriene, er ønsket å få til flere 

omstillinger av produksjoner som leverer sine egg inn til Hå. For å unngå å 

måtte forsyne kunder som naturlig får sine egg fra Hå, fra andre pakkerier, 

ville det vært ønskelig med minst 70% frittgående til fabrikken på Hå. 

Nortura Egg oppfordrer de av produsentene som fortsatt er i tenkeboksen 

vedrørende omstilling, og som har sine leveranser av egg inn til Hå, om å 

bidra til å sikre nok egg fra frittgående produksjoner inn til fabrikken. 

Nortura Egg er imponert over viljen til å tenke endring og omstilling til våre 

produsenter. Med å ta ansvar og sikre tilgang på egg fra frittgående 

systemer sikrer vi leveranser til våre kunder og styrker vår markedsposisjon.    
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