
 

 

Til avtalepartnere v/       Oslo, 06.12.2013 

Norges Bondelag 

Norsk Bonde- og småbrukarlag 

Landbruks- og matdepartementet 

 

 

Pris på egg levert i henhold til mottaksplikten 

Det vises til Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer, § 5. 

Mottaksplikt 

“Markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin 

produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt 

leveransen finner sted, til samme priser og leveransevilkår som for egne leverandører.” 

 

samt  forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer,  

§ 3. Mottaksplikt 

“Vedtak om markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning 

for sin produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det 

tidspunkt leveransen finner sted.” 
I jordbruksoppgjøret 2011 fastslo avtaleparter at markedsregulatorene skulle legge fram sine 

betingelser til avtalepartene i forkant av jordbruksoppgjøret. Dette ble gjort blant annet for at 

avtalepartner kunne fastslå at betingelsene var rimelige og rettferdige uten konkurransevridende 

element som undergraver en reell mottaksplikt.  

I samråd med sin ordinære varemottaker valgte en eggprodusent i Rogaland å utløse Norturas 

mottaksplikt for egg i sommer. For disse eggene mottok han et oppgjør på kr 13,74 for klassene XL, 

L og M fra miljøinnredede bur. Etter årets jordbruksoppgjør er målprisen for egg avviklet. 

Informasjon fra avtalepartnerne tilsier at en eggprodusent bør forvene at pris for egg skal ligge i 

størrelsesorden kr 15,- pr kilo.  

Prisforskjellene tilsier at dersom en bonde må levere egg fra en tilsvarende konsesjonsbesetning på 

mottakspliktbetingelser, blir det snakk om en reduksjon i inntekt på opp mot 150 000 kr i året. 

Regnet som årsverkseffekt vil beløpet være omtrent det doble.  

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund kontaktet Nortura for å få klarhet om prisforskjellene virkelig 

var så store som vi oppfattet og fikk dette bekreftet i brev av 20. oktober. Det fremkommer i deres 

svarbrev at de begrunner prisforskjellen med et “prognosetillegg” på 50 øre pr kilo som gis til egne 

produsenter med en minimumsleveranse på 18 kilo pr høne/innsett. I tillegg kommer et 

kvantumstillegg basert på årskvantum som - etter det vi oppfatter - er i størrelsesorden 35-50 øre 

kiloen. 

Vi  finner så stor prisforskjell i avregning til medlemmer og ikke-medlemmer av Nortura som svært 

urimelig, konkurransevridende og uforenlig i forhold til at avtalepartene kan påberope seg en generell 

mottaksplikt i eggsektoren. Prisforskjellen er så stor at det er i realiteten kun er en fullstendig 

overgang til Nortura som er alternativet for produsenter som kommer opp i situasjoner der ikke 

hele produksjonsvolumet kan omsettes gjennom et ordinært marked hos en privat aktør. 

Mottaksplikten blir med slike prisforskjeller på ingen måte en avlastningskanal for privatleverende 

eggprodusenter. 



Markedsordningene i eggsektoren er finansiert ved omsetningsavgift og belastet alle eggprodusenter - 

uavhengig om det leveres til samvirke eller privat. Ordningene burde derfor fungere likt for 

produsentene og ha samme økonomiske effekt for produsentene uavhengig av valg av varemottaker. 

Etter vår oppfatning viser eksemplet at de private eggprodusentene forventes å være med og ta sin 

del av finansieringene, men har ikke samme tilgang til de ordningene som finansieres.  

Vi ber om en tilbakemelding fra avtalepartnerne på hvilke forhold avtalepartnerne mener 

rettferdiggjør denne type prisforskjell med utgangspunkt i de innledningsvis nevnte forskrifter.  

Vi setter pris på en tilbakemelding innen 5. januar 2014. 

Vennlig hilsen 

 

Espen Jellestad /s/    Ole Haakaas /s/ 

Produsentlaget for Jonas Meling AS  Produsentlaget for Den Stolte Hane Egg AS  

 

Haaken Helgestad /s/    Kjetil Håland /s/ 

Produsentlaget for Toten Eggpakkeri AS Produsentlaget for Jæregg AS 

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen /s/ 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

 

 

Adresser:  

Produsentlaget for Jonas Meling AS  ejelles@frisurf.no 

Produsentlaget for Den Stolte Hane Egg AS  haakenhe@online.no 

Produsentlaget for Toten Eggpakkeri AS  ole@serigrafiservice.no 

Produsentlaget for Jæregg AS    kjetil.haland@lyse.net 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund  bojh@kjottbransjen.no 
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