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Innspill til planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg for 1. halvår 2023 

På vegne av alle bønder i verdikjeden for egg oversender Norsk Fjørfelag (NFL) innspill vi håper tas med når 

gjennomsnittlig planlagt engrospris (PGE) settes for egg 1. halvår 2023. 

 

NFL forventer at eggbondens økte kostnader kompenseres 

At Nortura har oppjustert PGE de siste årene har vært avgjørende for å holde tritt med de økte kostnadene i 

samme periode. NFL ber Nortura forsøke å fortsatt være i forkant av kostnadsveksten slik at ikke eggbøndene 

blir skadelidende. Med fortsatt stor usikkerhet rundt kostnadsutviklingen forventer NFL at PGE økes så 

mye som for 1. halvår 2023.  

 

Stor og økende kostnadsvekst for eggbøndene 

Inflasjon, ekstraordinær stor økning i kraftfôrpriser og økte kostnader generelt er svært alvorlig for 

eggprodusentene. Kraftfôrprisen øker prisen på oppal av unghøner og rammer i tillegg 

konsumeggprodusentene direkte. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at gjennomsnittlig prisoppgang for 1. 

halvår 2022 var på 52 øre pr. kg fôr, noe som gir konvensjonelle eggprodusenter behov for en økt 

avregningspris på minimum 1,10 kr pr. kg egg. Ingenting tyder på at kraftfôrprisene vil flate ut med det 

første, så NFL forventer at Nortura tar høyde for fortsatt økning i kraftfôrpris og øvrige 

innsatsfaktorer når PGE på egg settes for 1. halvår 2023. 

 

 
Kilde: Landbruksdirektoratet, illustrasjon fra FJØRFE nr 7, 2022, side 40 

 

Behov for bedre markedsbalanse på egg og redusert omsetningsavgift 

Overproduksjon av egg har vært et problem lenge, men den historiske økningen i omsetningsavgiften til 1,50 

kr pr. kg egg er dramatisk for eggbøndenes økonomi.  
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Det haster med å få på plass en midlertidig stopp i nyetableringer i et allerede fullt marked. Den høye 

omsetningsavgiften er nå en kollektiv straff for samtlige eggprodusenter, uten at det løser det underliggende 

problemet med nyetableringer i et allerede fullt marked. NFL forventer at Totalmarked og Nortura 

intensiverer arbeidet med å raskt få på plass bedre verktøy for langsiktig markedsbalanse på egg. 

 

Utkjøpsordningen som er implementert, bedrer markedsbalansen på kort sikt, men løser ikke det 

underliggende problemet for overproduksjon, nemlig nyetableringer. NFL forventer at Totalmarked 

benytter seg av de mest mulig kostnadseffektive reguleringsverktøyene, slik at omsetningsavgiften kan 

reduseres så snart som mulig. 

 

 

På vegne av styret i Norsk Fjørfelag,  

 

 

     

Ingunn Dalaker Øderud     Margrethe Brantsæter 

Styreleder      Daglig leder 

 

Brevet er sendt til 

- Nortura Totalmarked v/Ole Nikolai Skulberg og Sissel Stumlien 

- Nortura konsernstyre  

- KLF v/Bjørn-Ole Juul Hansen (til orientering) 

- Ledere av produsentlagene hos de ulike varemottakerne (til orientering) 

 


