
 
 

 

 
P R O T O K O L L 

 
for 

 
møte i Omsetningsrådet 

 
      torsdag 4. november 2021 kl. 10:00 

  
i 
 

Landbruksdirektoratet 
 
 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 11:15. 
 
 

Til stede: Bjørg Tørresdal, Bjørn Gimming, Marit Haugen, Kjersti Hoff, 
Hans Thorn Wittussen (vara for Trine Hasvang Vaag), Anne 
Jødahl Skuterud, Gaute Lenvik, Anne Berit Aker Hansen, 
Bjørn-Ole Juul-Hansen, Arnfinn Hongseth og Nora Svarstad 
Ytreberg (vara for Thea Susanne Skaug) 

Forfall: Thea Susanne Skaug, Trine Hasvang Vaag 

Fra 
Landbruksdirektoratet:     

Nina Strømnes Rodem, Jørn Rolfsen, Hans Peder Hvide 
Bang, Kari Helen Telfer,  Mari Vengnes og Ellen Karin Solevåg   

 
Rådet ytret ønske om at fremtidige møter vurderes for digital gjennomføring.  
 
Rådet bestilte en rapportering av koronapandemiens påvirkning på reguleringsvarene som et 
tema i årsmeldingen for 2021.  
 
Bjørg Tørresdal påpekte regjeringsplattformens punkt «Greie ut nye og sterkare verkemiddel 
for marknadsregulering». Dette blir sak i rådets møte 6. desember.  
 
Februarmøtet flyttes fra 15. februar til 18. februar, og gjennomføres som et fysisk møte med 
møtestart kl. 08:00.  
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Saksnr.: 
076/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saksnr.: 
21/67427-1 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 
Vedtak 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Saksdokumenter er sendt ut elektronisk til medlemmer og varamedlemmer. Dokumentene er 
også lagt inn i skyløsningen Jottacloud. Vedlegg er kun tilgjengelig her. 
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Saksnr.: 
077/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksnr.: 
21/67427-2 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
Vedtak 
 
Protokollen fra møtet 14. september 2021 godkjennes.  
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Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Det har ikke kommet merknader til utsendt protokoll. 
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Saksnr.: 
078/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Orientering fra markedsregulator 

Saksnr.: 
21/67427-3 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
Vedtak 
 
Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering. 
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Orientering fra markedsregulator 
 
Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene: 

• Korn    Anne Jødahl Skuterud 

• Kjøtt og egg                 Hans Thorn Wittussen 

• Melk    Marit Haugen  
 
Presentasjonene er lagt ut i skyløsningen Jottacloud. 
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Saksnr.: 
079/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Endret representasjon i Omsetningsrådet for 
Nærings- og fiskeridepartementet fra 14. 
oktober 2021 

Saksnr.: 
21/28978-5 

 
Beskrivelse 
Landbruks- og matdepartementet har i brev datert 14. oktober 2021 oppnevnt Nora Svarstad 
Ytreberg som varamedlem i Omsetningsrådet for Nærings- og fiskeridepartementet. Hun 
erstatter Helge Aske.  
 
Funksjonstiden for medlemsskapet er f.o.m. 14.10.2021 t.o.m. 31.12.2021.  
 
Hjemmel 
Lov av 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 2. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 14. oktober 2021 
  
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Saken tas til orientering.  
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Saksnr.: 
080/21 

Sektor: 
Egg 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Egg - Satser for reguleringslagring av egg og 
eggprodukter 2. halvår 2021 

Saksnr.: 
21/25739-6 

 
Beskrivelse 
Nortura har foreslått satser for reguleringslagring av egg og eggprodukter for andre halvår 
2021. Landbruksdirektoratets anbefaling er i tråd med forslaget. Endringene av satsene har 
grunnlag i endret rente og pris. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt av Omsetningsrådet 29. mars 2012, 
punkt 2 og 3, med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å 
fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura datert 7. oktober 2021  
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Det fastsettes følgende satser for markedsregulering av egg for andre halvår 2021: 

Reguleringstiltak og varegruppe Satser i øre pr kg 2. halvår 2021 

  

Kjølelagring per uke  

Egg 10,2 øre per kg 

Heleggpulver 8,3 øre per kg 

  

Fryselagring per måned  

Heleggmasse 16,7 øre per kg 

Eggehvite 16,1 øre per kg 
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Egg - Satser for reguleringslagring av egg og eggprodukter 2. halvår 2021 
 
Generelle forutsetninger ved beregning av nye satser 
I Norturas forslag til satser for markedsregulering i eggsektoren andre halvår 2021 er det ikke 
lagt opp til prinsipielle endringer i forutsetningene for satsene. Endring av satsene har 
primært grunnlag i endret rente og pris.  
 
Prisgrunnlag 
Prisgrunnlaget for egg er knyttet til definisjonen av representantvaren i jordbruksavtalen. For 
eggprodukter er det nå råvare fra frittgående høner som blir brukt. Ved beregning av satser er 
Nortura SAs engrospriser benyttet. Nortura har i satsberegningene for andre halvår 2021 
benyttet følgende engrospriser per kg: 

Egg kr 20,77 (20,37) 

Heleggmasse kr 38,88 (38,31) 

Heleggpulver kr 137,89 (135,85) 

Eggehvite kr 32,01 (31,54) 
 

Priser for første halvår 2021 står i parentes.  
 
Rente på mellomværende  
Rente på mellomværende fastsettes av Landbruksdirektoratet per halvår på basis av en 
sammenveiing av nominell NIBOR 3-md. rente med tillegg på 0,40 prosent per år. 
Landbruksdirektoratet har fastsatt rentene for kapitalbinding i markedsreguleringen til å 
være 0,97 prosent per år for andre halvår 2021. For første halvår 2021 var rentesatsen på 
0,79 prosent per år.  
 
Lagringskostnader 
Overskuddsegg lagres primært på fast lager hos Cooling Partner, og for dette halvåret er hele 
reguleringslageret på egg her.  
 
Håndteringskostnaden for egg er kr 38,20 per pall. Kostnadene fordeles på fire uker, fordi 
det forutsettes en gjennomsnittlig lagertid på fire uker. Det lagres ca. 630 kg egg på en pall. 
Lagerleien er kr 31,00 per pall per uke. Kostnadene har økt noe fra første halvår. 
Håndteringskostnaden var da kr 37,00 per pall og lagerleien var kr 30,00 per pall per uke.  
 
Lagringskostnader hos Cooling Partner per kg egg per uke blir etter dette: 

Håndtering: 3820 øre/4 uker/630 kg = 1,5 øre per kg per uke 

Lagerleie: 3100 øre/630 kg =4,9 øre per kg per uke 

Lagerkostnader per kg per 
uke: 

 =6,4 øre per kg per uke 

 

Kostnaden har dermed økt med 0,2 øre per kg per uke sammenlignet med første halvår 2021. 
Før dette var kostnaden uendret siden 2019.  
 
Fra andre halvår 2020 ble kostnadene for eggbrett inkludert som en nødvendig del av 
lagringen av eggene. Disse eggbrettene er nødvendige, skrev Nortura, når eggene skal fraktes 
videre fra hønsehuset og ved lagring.  
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Kostnadene med eggbrett omfatter 

• Eggbrettverdi som dekkes med kapitalbinding 

• Klargjøring av eggbrett etter lagring ved  
o Ekstra returtransport 
o Ekstra rengjøring 

 
Ekstra transport og rengjøring av eggbrettene fordeles på 4 uker gjennomsnittlig lagringstid.  

Returtransport: 1,3 øre per kg per uke 

Vask: 2,0 øre per kg per uke 
 
Kostnadene med eggbrett inkluderes under utgiftene for lagring og håndtering. Slik det er 
fremstilt nå, kommer disse kostnadene i tillegg til lagerkostnaden hos Cooling Partner på 6,4 
øre per kg per uke.  
 
Kjøle- og fryselagring 
Satsene for lagring inkluderer dekning for renter, forsikring, svinn, lagerleie og håndtering. 
Sammenlignet med satsene for kjølelagring i første halvår er det foreslått en økning på 0,3 
øre per kg egg og 0,6 øre per kg heleggpulver. For satsene for fryselagring er det foreslått en 
økning på 0,7 øre per kg heleggmasse og 0,6 øre per kg eggehvite. Nortura forklarer økningen 
i satsene for eggprodukter med endring i rentegodtgjørelse og pris på egg og eggprodukter.  
 
Nortura foreslår følgende satser: 

Kjølelagring per uke   

Egg 10,2 øre per kg (9,9 øre per kg) 

Heleggpulver 8,3 øre per kg (7,7 øre per kg) 

   

Fryselagring per måned   

Heleggmasse 16,7 øre per kg (16,0 øre per kg) 

Eggehvite 16,1 øre per kg (15,5 øre per kg) 
 

Satser for første halvår 2021 står i parentes.  
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
Lagerkostnadene hos Cooling Partner har vært de samme fra 2019 til første halvår 2021. 
Kostnadene har nå økt med 0,2 øre per kg per uke. Rentesatsen har økt fra 0,79 prosent per 
år for første halvår 2021 til 0,97 prosent per år for andre halvår 2021, og det har også vært 
økning i engrosprisene. Nortura har foreslått en økning i satsene for andre halvår 2021. 
Endring av satsene har primært grunnlag i endret rente og pris.  
 
Fra andre halvår 2020 ble kostnadene knyttet til kapitalkostnad, rengjøring og transport av 
eggbrett inkludert i satsene for lagring av egg og eggprodukter. Dette videreføres også for 
andre halvår 2021.  
 
Grunnlag og beregning av foreslåtte satser er i tråd med tidligere praksis. 
Landbruksdirektoratet tilrår at Norturas forslag vedtas som satser for reguleringslagring av 
egg og eggprodukter for andre halvår 2021.  
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Saksnr.: 
081/21 

Sektor: 
Egg 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon 
av egg - sats 1. halvår 2022 

Saksnr.: 
21/51451-2 

 
Beskrivelse 
Ordningen med priskompensasjon for skilleprodukter av egg ble etablert med virkning fra 
01.07.2013. Omsetningsrådet skal forskuddsvis fastsette sats for priskompensasjon. 
Landbruksdirektoratet foreslår at satsen for priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg 
for første halvår 2022 settes til kr 12,16 per kg hvite, en økning fra kr 12,06 per kg 
inneværende halvår. 
 
Varighet av tiltaket og sats for priskompensasjon, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes 
herved på høring til rådets medlemmer som representerer et bredt utvalg av berørte 
interesser. Det legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 4. november 2021 jf. 
forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av 
satser i Omsetningsrådet. 
 
Hjemmel 
Lov 1936-07-10-6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11, første ledd. Forskrift 2020-
06-22 nr. 1398 om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg § 
5. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
 Brev fra Nortura datert 20. oktober 2021 (unntatt offentlighet) 
Brev fra DAVA Foods Norway AS datert 4. oktober 2021 (unntatt offentlighet) 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Omsetningsrådet fastsetter sats og tidsperiode for priskompensasjon ved innenlands 
produksjon av skilleprodukter av egg med følgende endringsforskrift: 
 
 «Forskrift om endring i forskrift av 22. juni 2020 nr. 1398 om 
priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg. 
 
 Fastsatt av Omsetningsrådet 04.11.2021 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja 
umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd. 

I 

I forskrift av 22. juni 2020 nr. 1398 om priskompensasjon ved innenlands produksjon av 
skilleprodukter av egg, gjøres følgende endringer:  
 
§ 5. Satser for priskompensasjon ved innenlands produksjon av 
skilleprodukter fjerde ledd skal lyde (endringer i kursiv):  
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Satser for priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg i perioden 
1. januar 2022 til 30. juni 2022 skal være 12,16 kroner per kilogram eggehvite.  
 

II 
 

Endringene trer i kraft 1. januar 2022.» 
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Egg - Priskompensasjon ved skilleproduksjon av egg - sats 1. halvår 2022 
 
Saksbehandling og høring  
Varighet av tiltaket og sats for priskompensasjon, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes 
herved på høring til rådets representanter som representerer et bredt utvalg av berørte 
interesser. Det legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 4. november 2021 jf. 
forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av 
satser i Omsetningsrådet. 
 
I henhold til forskrift om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av 
egg § 5 kan det gis priskompensasjonen per kg solgte vare ved innenlands produksjon av 
skilleprodukter. Landbruksdirektoratet foreslår en kompensasjonssats basert på søknadene 
fra Nortura SA og DAVA Foods Norway AS, som vil gjelde for kommende halvår, dvs. fra 1. 
januar til 30. juni 2022. Omsetningsrådet fastsetter kompensasjonssatsen forskuddsvis. 
 
Bakgrunn 
Ordningen med priskompensasjon for skilleproduksjon av egg ble etablert med virkning fra 1. 
juli 2013. Omsetningsrådet skal halvårlig og forskuddsvis fastsette sats for priskompensasjon 
for skilleproduksjon av egg. Satsen for første halvår 2022 fastsettes i tråd med 
bestemmelsene vedtatt 19. februar 2014, sak 05/14. 
 
Før 2016 hadde ordningen kun Nortura SA som søker. I mai 2016 ble DAVA Foods Norway 
AS (tidligere Eggprodukter AS) godkjent som skillevirksomhet og har sendt inn sine 
produksjonsprognoser for første halvår 2022. 
 
Det er etterspørselen etter plomme som avgjør hvor mye egg som går til skilling. Behovet for 
skallegg til skilling er derfor beregnet utfra skillekalkylen med 29 prosent plomme og 52 
prosent hvite. Hviten blir forsøkt solgt til ulike markeder i Norge, og den resterende hviten 
blir eksportert. Generelt produseres mer plomme for salg til majones og dressing på våren 
enn om høsten. Det medfører en høyere eggehviteproduksjon og dermed større eksportandel 
i vårhalvåret. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for skallegg for første halvår 2022 er satt til 
kr 21,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg fra andre halvår 2021.  
 
Nortura melder om at det er fokus på eggråvarer fra frittgående høner blant kundene deres. 
Fra 1. desember 2020 skiller Nortura kun egg fra frittgående høner.  
 
Sats for første halvår 2022 
Satsen for første halvår 2022 beregnes ut fra aktørenes salgsprognoser for kommende halvår, 
og Landbruksdirektoratets vurdering av prisforhold på skallegg innenlands og plomme- og 
hviteprodukter innenlands og utenlands. 
 
Det er for første halvår 2022 to aktørers salgsprognoser, Nortura og DAVA Foods Norway, 
som ligger til grunn for Landbruksdirektoratets vurdering og forslag til sats for 
priskompensasjon av eggehvite. For første halvår 2022 er samlet salg av eggehvite anslått til 
1031 tonn, tilsvarende ca. 1983 tonn egg og en budsjettert kostnad på 12,5 mill. kroner. 
 
Landbruksdirektoratet har ut fra antatt salgsverdi av skilleprodukter og kostnadene på 
skalleggene inkludert knekking/skilling, beregnet en sats for priskompensasjon ved salg av 
hvite til kr 12,16 per kg for første halvår 2022. Satsen for andre halvår 2021 er kr 12,06 per kg 
hvite. 
 
Sats for andre halvår 2022 vil bli fastsatt våren 2022. 
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Landbruksdirektoratets vurdering  
Oppgaven fra Nortura SA og DAVA Foods Norway AS over skillevirksomhet første halvår 
2022 er basert på deres prognoserte salg og priser. Landbruksdirektoratet har vurdert de 
prisene som er satt for de ulike produktene i kalkylen og har ikke vesentlige merknader til 
disse. I oppgavene ligger det konkurransesensitiv informasjon, og disse er derfor ikke lagt ved 
innstillingen.  
 
Med få reguleringstiltak bidrar tiltaket til å sikre en avsetningskanal for egg som bidrar til at 
det kan opprettholdes et tilbud om norske egg til konsum gjennom hele året.  
 
Etter gjennomgang og vurdering av innkomne data, foreslår Landbruksdirektoratet at 
Omsetningsrådet vedtar en endringsforskrift som angir satsen for priskompensasjon ved 
skilleproduksjon av egg for første halvår 2022 til kr 12,16 per kg hvite. 
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Saksnr.: 
082/21 

Sektor: 
Egg 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
04.11.2021 

Tittel: 
Egg - Frivillig førtidsslakting av verpehøner i 
2022 

Saksnr.: 
21/45238-1 

 
Beskrivelse 
Nortura søker om forhåndsgodkjenning til å gjennomføre førtidsslakting av verpehøner med 
en ramme slik at eggproduksjonen kan reduseres med inntil  1 500 tonn i 2022.  
 
Forslaget fra Nortura til kompensasjonssatsen for 2022 er fra kr 7,00 til kr 9,50 per kg egg. 
Kostnaden ved fulloppslutning om tiltaket vil da kunne bli opp mot 14,3 mill. kroner. 
Landbruksdirektoratets anbefaling er i tråd med forslaget. 
 
Varighet av tiltaket og intervall for kompensasjonssatsen, som skal fastsettes i forskrifts form, 
sendes herved på høring til rådets medlemmer som representerer et bredt utvalg av berørte 
interesser. Det legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 4. november 2021 jf. 
forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av 
satser i Omsetningsrådet. 
 
Hjemmel 
Lov 1936-07-10-6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11, første ledd, forskrift 2020-
06-22 nr. 1397 om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns § 2 og § 4. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura datert 20. oktober 2021  
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 

1. Omsetningsrådet vedtar at førtidsslakting av verpehøner kan gjennomføres for å 
redusere eggproduksjonen med inntil 1 500 tonn i 2022, jf. forskrift om 
kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns § 2 første ledd.  
 

2. Omsetningsrådet fastsetter varighet og intervall for kompensasjonssatsen for 
frivillig førtidsslakting av verpehøns med følgende endringsforskrift: 
 
«Forskrift om endring i forskrift av 22. juni 2020 nr. 1397 om 
kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns. 
 
Fastsatt av Omsetningsrådet 04.11.2021 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å 
fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd.  

I 

I forskrift av 22. juni 2020 nr. 1397 om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av 
verpehøns, gjøres følgende endringer: 
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§ 4. Kompensasjon for førtidsslakting andre ledd skal lyde (endringer i 
kursiv): 
 
Omsetningsrådet forhåndsfastsetter intervall for kompensasjonssatsen, og Nortura 
SA fastsetter satsen innenfor dette intervallet. I perioden 1. januar 2022 – 31. 
desember 2022 er intervall for kompensasjonssatsen kr 7,00 – kr 9,50 per kg egg. 
Kompensasjonen utmåles ved at tapt eggleveranse i ukene fra slaktetidspunkt frem 
til normal slaktealder multipliseres med satsen. Grunnlaget for beregningen er 
dokumentert leveranse til eggpakkeri de siste seks ukene før slakting. 

II 

Endringene trer i kraft 1. januar 2022.»  
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Egg - Frivillig førtidsslakting av verpehøner i 2022 
 
Saksbehandling og høring 
Intervallet for kompensasjonssatsen, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes herved på  
høring til rådets representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det  
legges til grunn at høringen skjer muntlig i møtet 4. november 2021 jf. forvaltningsloven § 37. 
Dette er i tråd med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet. 
 
I henhold til forskrift om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns § 4 kan det 
gis kompensasjon for produsenter som deltar i tiltaket beregnet med utgangspunkt i tapt 
eggleveranse som følge av slakting før normal slaktealder. Nortura har foreslått intervall for 
kompensasjonssatsen, som vil gjelde for kommende kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. 
desember 2022. Omsetningsrådet fastsetter intervallet for kompensasjonssatsen 
forskuddsvis. 
 
Bakgrunn for søknaden 
I brev av 20. oktober 2021 søker Nortura SA Omsetningsrådet om fullmakt til å gjennomføre 
frivillig førtidsslakting av verpehøner med en ramme slik at eggproduksjonen kan reduseres 
med inntil 1 500 tonn i 2022.  
 
Norturas prognose i september viser et samlet overskudd for 2022 på 1 400 tonn egg. 
Overskuddet er en følge av økning i tilførslene på tre prosent sammenlignet med 2021, mens 
engrossalget forventes å øke med en prosent.  
 
I 2020 ble det gitt fullmakt til å førtidsslakte verpehøner med en effekt på totalt 1 500 tonn 
egg i 2021 (OR-møte 12. november 2020, sak 94/20).  
 
Søknad om førtidsslakting for 2022 
Grunnlaget for å søke om godkjenning av førtidsslakting er prognosen for 2022, som viser et 
overskudd på ca. 1 400 tonn egg. Markedsregulator vurderer eggsituasjonen slik at det bør 
gis åpning for å kunne fjerne inntil 1 500 tonn av eggproduksjonen ved førtidsslakting.  
 
Søknaden har vært forelagt Råd for frivillig førtidsslakting. Det er enighet om mengder og 
hovedtrekkene for ordningen.  
 
Bruk av andre tiltak 
I brevet skriver Nortura at førtidsslaktingen må kombineres med andre tiltak og nevner: 
 
«I 2022 vil disse tiltakene benyttes for å regulere markedet: 

• Utjevning av markedet ved å lagre råvare til eggprodukter og produsere 
lagringsdyktig plomme og heleggpulver.  

• Utsatt slakting av verpehøner for å få mer egg mot høytider 

• Tilpasning av tidspunkt for innsett 

• Tettere oppfølging av produsentenes produksjonsplaner 

• Tettere (daglig) kontakt for å ha oversikt over tilgjengelige egg i markedet 

• Hyppigere henting av egg hos produsent 

• Prioritering av egg i Matprat 
Finansieringen av Opplysningskontoret for egg og kjøtt er justert til å bli knyttet 
enda nærmere markedsituasjonen, og for 2022 tilsier det en betydelig satsing på 
egg. 

• Salgstiltak 
Nortura har den senere tid satset mer på marked- og salgsarbeid for egg. 
Kampanjen med egg og C-vitamin har hatt god respons.  
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• Prisforhold 
Egg har lav priselastisitet, og eggforbruket blir normalt ikke særlig påvirket av en 
eventuell prisendring. Uavhengig av hvilke tiltak som iverksettes må eggnæringen 
være forberedt på at en over tid må ha et prisnivå som bidrar til at produksjon og 
marked balanserer. I dette ligger at pris må benyttes som virkemiddel både for å få 
aksept for å gjennomføre tiltak og at prisen må settes på et nivå som ikke gir rom for 
nyetablering ut over det som markedet har avsetning for. Utvikling av egg fra 
driftsformer markedet etterspør har for tiden særlig fokus som premiss for 
prissetting.» 

Bruk av førtidsslakting 
Nortura skriver følgende om bruken av førtidsslakting for 2022: 
 
«Eggmarkedet har klare etterspørselstopper rundt jul, påske, mai og delvis august, mens 
produksjonen er tilnærmet stabil. Markedet for konsumegg må dekkes av ferske egg. 
Eggproduksjonen må dimensjoneres slik at den kan dekke behovet for konsumegg også i 
høysesongene. Det er i tråd med målsetningene for norsk landbruk om å dekke etterspørselen 
på hjemmemarkedet etter varer man har naturgitte forutsetninger for å produsere. Det vil 
også være krevende å dekke konsumeggmarkedet med importegg med tilfredsstillende 
kvalitet til etterspørselstoppene, da de landene som har tilnærmet samme salmonellastatus 
som Norge, Sverige, Danmark og Finland har det samme forbruksmønstret som Norge.   
 
Med ubalansen mellom tilførsler og salg oppstår det et utjevningsbehov gjennom året. For 
egg er hhv. førtidsslakting av verpehøner og eggproduktvirksomhet de viktigste virkemidlene 
for å balansere ut sesongsvingninger. Med dimensjonering av løpende produksjon opp mot 
etterspørselstopper er det da også samlet over året vanskelig å unngå noe overproduksjon.» 
 
Gjennomføring av førtidsslaktingen 
Nortura skriver at de ikke lenger slakter verpehøner, fordi utrangerte verpehøner ikke er 
etterspurt i markedet. Høner avlives i de fleste tilfeller på gården ved bruk av gasscontainer. 
Når denne metoden brukes, varsles Mattilsynet for at de skal ha mulighet til å kontrollere 
avlivingen. Dette selv om Mattilsynet ikke skal godkjenne dette tiltaket. Kadavre leveres 
oftest til Norsk Protein for destruksjon. Fra 2018 er normal slaktealder satt til 78 uker for å 
utnytte innsatte høner bedre. I forskrift om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av 
verpehøns § 4 første ledd står det at det kan gis kompensasjon for høner som avlives minst 3 
og maksimalt 20 uker før normal slaktealder. Dette betyr avliving av hønene i perioden 58-75 
uker. 
 
Nortura skriver at Råd for frivillig førtidsslakting vil vurdere markedet og anbefale tidspunkt 
for bruk av førtidsslakting gjennom året. 
 
Kompensasjon til eggprodusentene 
Ordningen bygger på at eggprodusentene som førtidsslakter gis kompensasjon for tapte 
inntekter frem til ordinær slaktealder. Kompensasjonen beregnes ut fra hvor mye inntekter 
som bortfaller for hvert kilo egg som ikke blir produsert.  
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Norturas beregning av nødvendig kompensasjon per kg egg 

 

Norturas beregning for 2022 viser at tapt dekningsbidrag ved ikke å ha noe eggproduksjon er 
kr 8,40 per kg egg. Diverse variable kostnader har Nortura satt til 50 prosent, da de mener at 
bare en andel er reell innsparing, siden noen kostnader er lavere mot slutten av innsettet. 
Nortura har forutsatt at dødeligheten er 5,1 prosent. Andelen frittgående har økt fra 95 
prosent i 2020 til 97 prosent i 2021.  
 
Nortura understreker at det er svært viktig å oppnå tilstrekkelig oppslutning om 
førtidsslakting i perioder den iverksettes. Kompensasjonen må derfor være rimelig. 
Kompensasjonssatsen har de siste årene vært fastsatt innenfor et intervall, og denne 
fleksibiliteten har i henhold til Nortura vist seg å ha god effekt. Fastsettingen av sats i ulike 
perioder vil drøftes i Råd for frivillig førtidsslakting. Økonomien i eggproduksjon viser etter 
hvert større variasjon mellom blant annet driftsformer og kapitalbelastning. Etter en bred 
vurdering ser Nortura behov for å kunne benytte kompensasjonen mer fleksibelt for å møte 
denne situasjonen.  
 
Nortura anbefaler at kompensasjonssatsen for 2022 fatsettes i intervallet kr 7,00 til kr 9,50 
per kg egg, en justering fra kr 6,90 til kr 9,40 per kg egg i kvoten for 2021. Ved full 
oppslutning vil kostnaden ved tiltaket ligge mellom 10,5 og 14,3 mill. kroner. For tiltaket i 
2021 ble kostnadene beregnet til opp mot 14,1 mill. kroner ved reduksjon i produksjonen 
tilsvarende 1 500 tonn egg.  
 
Vilkår for produsentene og dokumentasjon av avliving 
Dokumentasjonen for omfanget av avliving på gården i stedet for på et slakteri må være både 
sikker og enkel. Siden kompensasjonen er knyttet til tapt overskudd per kilo egg, er det 
potensiell eggleveranse en trenger å sannsynliggjøre. Eggpakkeriene har de senere årene 
dokumentert dette med en oversikt over eggleveransene for de siste fire ukene. Nortura 
anbefaler nå, som i fjor, at kompensasjonen tar utgangspunkt i eggleveransene de siste seks 
ukene. Dette fordi det gir mer korrekte tall for uttak. Det er kontrollerbart ved at pakkeriene 
har arkivert avregningene for levering av egg. Eggpakkeriet må videre bekrefte at 
eggleveransen de seks siste ukene har vært normale eller representative for det aktuelle 
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innsettet. I tillegg må eggpakkeriet bekrefte at leveransen har opphørt. Det kreves dessuten at 
det dokumenteres med faktura for hvilket kvantum verpehøner som faktisk er avlivet, og at 
eggproduksjonen ikke bare omsettes på en annen måte.  
 
Hønene kan slaktes fra de er 58 til de er 75 uker. I dette ligger det en mulig fleksibilitet som 
kan bidra til bedre oppslutning og effekt. Forlenget periode innebærer i seg selv ikke en 
kostnadsøkning. Kostnaden er avhengig av hvor mye ordningen benyttes. 
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
Prognosen Nortura har lagt frem fra september 2021 indikerer at overskuddet i 2022 blir 
1 400 tonn egg. For 2021 er prognosen per september 2021 et overskudd på ca. 100 tonn egg 
etter uttak ved førtidsslakting. Nortura har informert direktoratet om at det er avtalt 
førtidsslakting tilsvarende over 800 tonn egg. For 2020 beregnet Nortura et overskudd på ca. 
700 tonn egg etter at eggproduksjonen var redusert med 779 tonn gjennom førtidsslakting. 
Overskuddet i 2022 er en følge av økning i tilførslene på tre prosent sammenlignet med 2021, 
mens engrossalget forventes å øke med en prosent. Det er for 2022 prognosert en 
totalproduksjon for egg på ca. 67 300 tonn. Kvantumet på 1 500 tonn, som er ønsket kvote 
for førtidsslakting for 2022, utgjør 2,2 prosent av den totale produksjonen.  
 
Etter Landbruksdirektoratets vurdering har Nortura iverksatt flere tiltak for å redusere 
overproduksjonen av egg, både på produksjons- og salgssiden, som må anses tilstrekkelig til å 
oppfylle kravet om forskriften § 2 andre ledd («Det er en forutsetning for igangsetting av 
tiltaket at andre aktuelle virkemidler for markedsbalansering har blitt vurdert»).  
Spesielt viktig er fokuset på verdien av norsk, trygg og sunn mat. Som konkludert i sak 67/14 
fra OR-møte 12. desember 2014, er det behov for et visst overskudd i markedet for å dekke 
etterspørselen etter norske konsumegg under forbrukstoppene. Av reguleringsvirkemidler 
benyttes lagring og skillevirksomhet for å ta unna noe av dette overskuddet. Ordningen med 
å bruke førtidsslakting for å jevne ut eggproduksjonen gjennom året, er en relativt rimelig 
ordning, og har den fordelen at den fjerner overskuddet før det oppstår. Markedsregulator 
oppfyller kravet til å gjennomføre markedsregulering slik at kostnadene blir lavest mulige, jf. 
markedsreguleringsforskriften § 3-1 fjerde ledd. Tiltaket er også vurdert av Rådet for frivillig 
førtidsslakting slik forskriften krever, jf. § 2 andre ledd. Rådet vurderer markedet og 
anbefaler tidspunkt for bruk av førtidsslakting gjennom året.  
 
Regelverket til ordningen førtidsslakting er endret fra å være en retningslinje til forskrifts 
form fra andre halvår 2020, men ordningen er basert på de samme prinsippene som 
tidligere. Vurderingen av kostnadene ved ordningen er også uendret fra tidligere prinsipper. 
Sammenlignet med kalkyle for 2021-kompensasjonen, er beregnet tap i dekningsbidrag per 
kilo egg i 2022 0,10 kroner per kg høyere. Andelen frittgående har gått opp fra 95 prosent i 
2020 til 97 prosent i 2021, og det har innvirkning på eggprisen. Samtidig har fôrprisen, og 
dermed spart fôrkostnad, økt. Dette reduserer tapt dekningsbidrag. Kompensasjonssatsen 
har de siste årene vært fastsatt innenfor et intervall, og denne fleksibiliteten har i henhold til 
Nortura vist seg å ha god effekt. 
 
Landbruksdirektoratet tilrår at Omsetningsrådet forhåndsgodkjenner forelagt søknad om 
frivillig førtidsslakting i 2022 på inntil 1 500 tonn egg. Landbruksdirektoratet tilrår videre at 
Omsetningsrådet vedtar endringsforskrift som angir varigheten av tiltaket og tilhørende 
intervall for kompensasjonssats. 
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Beskrivelse 
Norges Pelsdyralslag (NPA) fremmet søknad om tilskudd fra fondet for omsetningsavgift på 
pelsskinn til opplysningsvirksomhet og faglige tiltak innen pelsdyrsektoren i 2021 på 
550 000 kroner eks. administrasjonskostnader. På grunn av usikkerhet knyttet til 
avgiftsinngangen, reduserte Omsetningrådet tildelingen til NPA til 120 000 kroner, men med 
åpning for endring gjennom revidert budsjett.  
 
Status i Fondet for pels tilsier nå at det er grunnlag for å øke tildelingen for året til 400 000 
kroner. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet § 2 og 3, fastsatt med hjemmel i forskrift av 22. oktober 2008 nr. 
1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1. Lov av 10. juli 
1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11. 
 
Forutsetninger 
Det forutsettes en avgiftsinngang i 4. kvartal 2021 på ca. 85 000 kroner. 
 
Vedlegg 
Brev av 22.10.2021 fra NPA, med revidert budsjettforslag for bruk av pelsskinnavgift 2021. 
      
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Under henvisning til Omsetningsrådets sak 129/20 tildeler Omsetningsrådet Norges 
Pelsdyralslag et revidert budsjett på inntil 400 000 kroner for 2021 til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet. Norges Pelsdyralslag kan prioritere midlene basert på foreslåtte 
aktiviteter i brev av 03.11.2020, behandlet av Omsetningsrådet i sak 129/20. 
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Pels - Revidert budsjett for bruk av pelsskinnavgift i 2021 
 
I brev av 03.11.2020 legger Norges Pelsdyralslag (NPA) fram forslag til budsjett for faglige 
tiltak og opplysningsvirksomhet for 2021. Styret i NPA har behandlet og godkjent budsjettet. 
 
De samlede kostnadene knyttet til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2021 forventes 
å være på 2,55 mill. kroner. Av dette søkte NPA om dekning av  550 000 kroner over 
omsetningsavgiften. I tillegg kommer dekning av administrasjonsgodtgjørelsen til 
direktoratet og Omsetningsrådet. I møte 11.12.2020 vedtar Omsetningsrådet følgende i sak 
129/20: 

1. «Av fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn kan det i 2021 anvendes inntil 
120 000 kroner til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Norsk pelsdyralslag kan 
prioritere midlene basert på foreslåtte aktiviteter.  

2. Norsk pelsdyralslag legger frem revidert budsjett for 2021 senest til ORs møte i 
september.»  

I brev av 22.10.2021 legger NPA fram revidert forslag til budsjett for faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet for 2021, der de foreslår at Landbruksdirektoratet avventer 
innbetaling av avgift fra to auksjoner i september. De budsjetterer likevel forventet inntekt til 
ca. 100 000 kroner. I tillegg opplyser de at Saga Furs skal ha en mindre auksjon medio 
desember med en anslått innbetaling av ca. 10 000 kroner i avgift. Med dette blir 
avgiftsinngangen i flg. NPA nær opprinnelig budsjett. 
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
Som omtalt i budsjettsak 129/20, var usikkerheten rundt innkomne avgifter i 2021 betydelig. 
OR godkjente aktivitetene i budsjettfremlegget, men vedtok et lavere budsjett enn omsøkt og 
åpnet for en justering hvis revidert budsjett gav grunnlag for en økning. Per 26.10.2021 er 
fondet for pels på 565 500 kroner. Av inntekter gjenstår avgifter fra septemberauksjonene, 
som direktoratet nå har fått opplysninger om, og som omregnet til norsk valuta tilvarer ca. 
85 ooo kroner. Den forventede auksjonen i desember, som har en estimert avgiftsinngang på 
10 000 kroner, tas ikke med i grunnlaget for beregning av revidert budsjett, siden beløpet er 
usikkert og inngangen ev. vil skje i 2022. Det er så langt i 2021 kun belastet halv 
administrasjonskostnad for direktoratet, og ingen a konto utbetalinger til NPA. Med fratrekk 
for gjenstående ca. 240 000 kroner i administrasjonskostnader, vil det være ca. 400 000 
kroner til disposisjon for NPA inneværende år. NPA søkte om 550 000 kroner inneværende 
år. OR avkortet søknaden til 120 000 kroner. Landbruksdirektoratet vil nå foreslå for rådet at 
NPA tildeles inntil 400 000 kroner i 2021, basert på reviderte tall, til de faglige tiltakene og 
opplysningsvirksomheten det ble søkt om for 2021, og som OR behandlet i sak 129/20. 

 
 
 
 
 


