
 
 

 

 
 

Velkommen til 
ÅPENT FAGMØTE OG ÅRSMØTE I EIK 

Lørdag 25. januar 
Midtåsen selskapslokaler  

(Midtåseveien 2a, 3226 Sandefjord) 
 
10.30 Oppmøte, registering og kaffe 
11.00 Velkommen til fagmøtet. Marit Skuterud Vennatrø, Leder i EIK. 
  
11.10  Gjentagende overproduksjon, er differensiert omsetningsavgift løsningen?  

Tone Steinsland, nestleder i Norsk Fjørfelag 
Ved forrige årsmøte ble det klart at vi står ovenfor en større overproduksjon enn forventet. 
Året som er gått viser at eggprodusentene er sårbare i et norsk landbruk der det er 
overproduksjon på nær sagt alt av animalske produksjoner og vi er bosatt i et land der det er 
begrenset med andre vekstmuligheter for bønder. Dette setter oss i en skvis. 
  
Norsk eggnæring har i flere år etterlyst nye verktøy til å bedre regulere markedet. På 
bestilling fra Stortinget har Omsetningsrådet utredet dagens markedsordning. På bakgrunn 
av dette har de foreslått differensiert omsetningsavgift som et nytt reguleringsverktøy. Tone 
Steinsland vil gi sine vurderinger når det gjelder hva et slikt verktøy kan bety for næringen. I 
etterkant av innlegget åpner vi opp for diskusjon og det oppfordres sterkt til aktiv deltakelse.   

 

12.30 Lunsj 
 

13.30   Godt oppdrett i ulike system, -felles standard og mål om å levere den beste verpehøna 
 Julie Beate Oraug, Oraug kylling-oppdrett og Ingunn Dalaker Øderud, Øderud gård  

Innledning med presentasjon av oppdrettshus og systemer, deretter felles presentasjon om 
oppdretters mål for å levere den beste høne til eggprodusenten. 

 

14.30 Pause 
 

15.00 Sponsorenes time   
 Felleskjøpet Agri 
 Taramatic 
 Pelias 
 
16.00 Kaffepause 
 
16.30 ÅRSMØTE  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

**************************************************** 

Aperitiff og middag i restauranten på Hotel Kong Carl 

19.00  Aperitiff  

19.30  Middag og hyggelig samvær med dans  

**************************************************** 

  Litt praktisk informasjon 

  Påmelding 

Påmelding senest 10. januar. Send en e-post til lmhval@hotmail.com eller per 

telefon/SMS til 47676889.  

  Når du melder deg på, ber vi om at du oppgir om du skal være med på 

fagdel/årsmøte og festmiddag, eller om du kun deltar på fagdel/årsmøte. 

Påmelding til festmiddagen er bindende. 

  Våre sponsorer dekker fagprogram og festmiddag.  

 

Sted for arrangementet: 

Vi gjør oppmerksom på at fagmøtet holdes i Midtåsen selskapslokaler, mens 

festmiddagen vil være på Hotel Kong Carl (Torggata 9, 3210 Sandefjord) 

  Overnatting 

Det er reservert rom til arrangementet. De som ønsker overnatting bestiller 

rom ved å ta kontakt med Hotel Kong Carl på telefon 33 46 31 17.  

Prisen for enkeltrom: 895 kr. Pris for dobbeltrom: 1095 kr.  

Frokost er inkludert. 

  Årsmøtesaker 

Saker til årsmøtet må meldes inn til mskuterud@gmail.com senest 17. januar. 

Årsmøtepapirer 
Årsmøtepapirene sendes ut senest 14 dager før møtet.  

Vel møtt! Vi gleder oss til å se dere i Sandefjord 25. januar! 

Med vennlig hilsen Styret i EIK 
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