
 

MEDLEMSNYTT EGG 

Nyhetsbrev fra Nortura Egg: drift, foredling og råvare og medlem 8. september 2017 

Vi har lagt bak oss en periode som ikke har gitt en 

vekst i eggsalget tilsvarende den vi hadde i 2016. 

Salget gjennom sommeren og inn til skolestart har gitt 

noen utfordringer, og vi har bygget et noe høyere 

reguleringslager på Revetal enn prognosert. Om vi 

analyserer salget og utviklingen, kan vi si at vare-

merket Prior er en vinner med en vekst på nærmere 6 

prosent på rullerende 12 måneder, mens tall fra AC 

Nilsen viser at det totale salget i Norge har en 

rullerende indeks pr uke 32 på 98,6. Om vi ser på det 

totale salget til Nortura, så klarer vi å opprettholde en 

sterk posisjon på egg og har en index på 100,1 målt 

mot 2016. 

Det kan være mange grunner til at det nasjonale salget 

har en nedgang, og kjedenes priskrig på egg inn til 

påske og skolestart i 2016 er noe av forklaringen. Men 

feriemønster og været gjennom sommeren er også 

faktorer som spiller inn. 

Lagret på Revetal er nærmere 900 tonn og fabrikken 

benytter alle muligheter for å ta dette ned, men med en 

relativt høy primærproduksjon gjennom høsten, vil det 

bli gjort vurderinger på om et mindre volum burde bli 

tatt ut i form av førtidsslakting. Den 6. september kom 

det ny totalmarkedsprognose, som viser overskudd på 

750 tonn i 2018.  Det er  dermed tilstrekkelig med egg i 

produksjon i tiden fremover, så det er ikke rom for 

nyetableringer på kort og mellomlang sikt. 

Ved at prognosene viser tilstrekkelig med tilgang i 

perioden fremover er det ønskelig at man er lojal mot 

tomtider mellom innsettene, samt at man også ikke får 

for mange "tellehøner" inn i produksjonen. 

Det er flere som har spekulert i at det vil være rom for 

nyetableringer siden Nortura gjennomfører en 

markedsdrevet omstilling fra miljøinnredning til 

frittgående produksjon. Dette er ikke tilfelle, vi har nå 

avtalt omstilling av 81 bruk av den planlagte rammen 

på 84. Dette medfører at det er ca 80 produksjonsbruk 

igjen i Nortura på miljøinnredning, og disse vil selvsagt 

fortsatt være i produksjon. 

Flere har sikkert fått med seg utspillet til Reitan-

gruppen om en total overgang til frittgående til også å 

gjelde bearbeidede produkter. Dette vil medføre 

ytterligere behov for økt produksjon av egg fra 

frittgående systemer. Riktignok har Reitangruppen 

ønsket at denne endringen skal finne sted innen 2025, 

og det gir oss noe lengre perspektiv på ytterligere 

omstillinger. Retningen ligger klar og ønsket fra 

industrien om spesifikke råvarer er sterkt økende. 

Behovet for ytterligere omstilling av produksjonen vil 

være gjeldende også etter 2020. 

Det arbeides nå med økt aktivitetstrykk på egg ut i 

butikk, og vi ser igjen at vår kampanje med egg og C-

vitamin har en god respons. 

Vi skal fortsatt jobbe for 

vekst og økt forbruk, og 

oppfordringen er spis masse 

egg og fremsnakk dette 

fantastiske produktet.  

Markedsutvikling 

Smittebeskyttelse i hønsehus 
På grunn fire utbrudd av Rødsyke det siste året, 
føler vi det kan være på sin plass å minne om 

viktighet av smittebeskyttelse. 

Sykdommen er mest kjent hos griser, men rammer 
også fjørfe.  

Den gir en generell blodforgiftning og dødeligheten kan 
bli så høy som 50% hvis ikke tiltak iverksettes raskt. 
Syke høner som overlever infeksjonen vil ofte ha 
nedsatt produksjon. 

Sykdommen kan behandles med antibiotika, men 
denne har sjelden varig virkning og sykdommen 
kommer som oftest tilbake. 

Varige tiltak er meget grundig vask og desinfeksjon og 
vaksinering av hønene i minst tre innsett. 

På grunn av den høye dødeligheten, sviktende 
produksjon og det merarbeidet den medfører er det en 
kostbar infeksjon å få i hus. 

(artikkelen fortsetter på neste side) 



Hygiene ved uttak av salmonellaprøver 
Salmonella diarzonae er en variant av salmonella-bakterien som påvises 

hos sau i enkelte områder av landet. Bakterien regnes ikke som farlig for 

mennesker, og har sjelden effekt på dyrehelsen. 

For en stund tilbake ble den funnet i en salmonellaprøve tatt fra et 

hønsehus. Gården der dette skjedde har sau. 

Mattilsynet besluttet å båndlegge besetningen. Selv om flere oppfølgings-

prøver var negative, ble ikke båndleggingen av huset opphevet, og eggene 

gikk til industri etter varmebehandling. Det sier seg selv at dette ikke er 

særlig lønnsomt i lengden. 

Konklusjonen er mest sannsynlig at bakterien ikke hadde sitt opphav i 

hønsehuset, men kom med i prøven på grunn av forurenset prøveutstyr. 

Vær nøye med hygienen ved uttak av salmonellaprøvene! 

Dette viser også hvor viktig det er med bruk av smittesluse og andre smitte-

forebyggende tiltak som skadedyrkontroll for å unngå å få denne eller 

lignende bakterier inn i huset. 

Eggmøter 

18. sept. Dagseminar 

omstilling, Sola 

20. sept. Dagseminar 

omstilling, 

Gardermoen 

29.-30. 

sept. 

Fagsamling for 

eggprodusenter i 

Region Vest, Bergen 

Uke 40 Fagmøte i Rogaland 

19. okt. Fagmøte for 

eggprodusenter i 

Agder, Arendal 

24. okt. Høstmøte Eggringen 

Østfold og Akershus 

3.-.4. nov. Fjør 2017, 

Gardermoen 

Se også kalender på  

https://medlem.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 

Omstillingsseminar 
Vi minner om omstillingsseminarene som arrangeres på Sola den 18. 
september og Gardermoen den 20. september. Her blir det satt fokus på 
hva som er viktig for å få en vellykket omstilling fra miljøinnredning til 
frittgående. De aktuelle firmaene som selger innredninger blir også til stede 
for å presentere sine løsninger.  

Kurset på Gardermoen er nesten fulltegnet, men på Sola er det fremdeles 
flere ledige plasser. Ta kontakt med din rådgiver for påmelding. 

Rødsyke er en bakterieinfeksjon forårsaket av bakterien Erysipelothrix 
rhusiopathiae. Bakterien overlever i vann og jord.  

Viktige smitteverntiltak er: 

• Unngå å dra med jord inn i huset i forbindelse med innsett, men også 
ved avliving. 

• Vær nøye med å skifte til rent tøy og sko i slusen 

• Bruk gjerne skobytte innenfor inngangsdøren for å unngå å dra jord og 
smuss inn på gulvet i pakkerommet. 

• Organiser privat eggsalg på en slik måte at kunder ikke må gå inn i 
pakkerommet 

• Sørg for at porten til kjølelageret kan åpnes fra utsiden, slik at 
eggbilsjåføren ikke må inn for å åpne. 

• Ha kontroll med skadedyr. De er en viktig smittebærer av både virus, 
bakterier og parasitter. 

 
Vi er ikke sikre på smittekilden i noen av de tilfellene vi har hatt, men 
ettersom bakterien overlever i vann kan det være en kilde. 

Mye regn med påfølgende overflatevann øker muligheten for at brønner kan 
bli forurenset. Dere som har privat brønn bør vurdere å skaffe dere UV-filter 
for å sterilisere vannet. Metoden brukes ved flere norske vannverk. 
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