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Midlertidig løsning for Nortura Fjørfekjøttkontroll 

Min side-portalen, der Nortura Fjørfekjøttkontroll ligger, ble i likhet med alle andre datasystemer 

tatt ned etter dataangrepet på Nortura 21. desember. Den gamle Min side-portalen er vurdert til å 

ikke være tilstrekkelig sikker, så den kommer ikke opp igjen. Arbeidet med å bygge en ny Min side-

portal har startet. Inntil den er på plass, lages det midlertidige løsninger for å ivareta de aller 

viktigste oppgavene som lå på den gamle portalen. Endelig har det blitt vår tur til å få en 

midlertidig utgave av Nortura Fjørfekjøttkontroll! Fra den 13. mai kan du logge deg på. 

Det understrekes av løsningen er midlertidig. Den vil kun ivareta deler av funksjonene Nortura 

Fjørfekjøttkontroll hadde fram til 21. desember. Du vil her finne: 

 

1. Dagliste, med alle felt som skal/kan føres der. Data må legges inn manuelt – det er ikke mulighet 

for automatisk overføring av data fra kyllinghusets styringscomputer i denne midlertidige 

løsningen. Det er lagt opp til at det kan legges inn daglistedata via PC, skjermbrett eller 

mobiltelefon. 

2. Fôr, der du legger inn fôrkjøp samt inngående og utgående fôrbeholdning. 

3. Prøvetaking, hvor du finner dato for når salmonella- og campylobacterprøve skal tas og frist for 

egenmelding før slakting. Skjema til prøvene og egenmelding må du fremdeles hente på 

https://medlem.nortura.no/fjorfe/skjema-slakting/. Det ligger en lenke hit i løsningen. 

4. Innsettsinfo, med data for mottak av daggamle kyllinger, valg av fôrfirma, eget navn på innsettet, 

evt. bruk av koksidiostatika og registreringer ved mottak av daggamle kyllinger. 

5. Innsetts- og slakteplan, med felt for å anslå forventa slaktevekt, informasjon om planlagt 

plukkestart og slaktestart for aktivt innsett og dato for planlagte innsett.  

Det har vært noen innsett siden den 21. desember i fjor. Vi anbefaler at du tar etterregistreringa av 

disse i kronologisk rekkefølge. 

 

Rapporter 

Det er ikke noen egen del med rapporter slaktekyllingprodusenten selv kan hente opp i den 

midlertidige løsningen. Når dagliste og fôrdata er fylt ut og avregningsresultatene foreligger, vil vi 

sende ut Innsettsrapport med viktige nøkkeltall for det aktuelle innsettet sammenligna med 

produsenten eget gjennomsnitt siste tolv måneder og Norturas gjennomsnitt for denne kyllingtypen 

siste tre måneder.  

 

Muligheten til å kunne hente opp rapporter selv vil først være tilbake på den nye Min side-portalen. 

Men dersom det er andre rapporter enn Innsettsrapport som du gjerne vil ha for dine innsett, ber vi 

om at du tar kontakt med oss. Kanskje kan vi ordne det på en måte. 

  

https://medlem.nortura.no/fjorfe/skjema-slakting/
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Du logger deg inn her:    

https://innmelding.nortura.no 
ved bruk av produsentnummer og passord som tidligere. 
 
Velg så knappen Fjørfe. 
Du skal nå havne inne i daglista di. 
 

 

 

1. Utfylling av Dagliste: 

 

Feltene Vekt, Selvdøde, Vannforbruk og Fôrforbruk har rød ramme fordi de skal fylles ut hver dag. 

https://innmelding.nortura.no/
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Vekt: De som har automatvekt, fyller ut feltet hver dag. De som veier manuelt, fyller ut de dagene de 

veier. 

Selvdøde: Alle fyller ut her hver dag. Dersom det ikke skulle være noen selvdøde en dag, legger du 

inn tallet 0. I feltene for avlivet er det ikke nødvendig å legge inn tallet 0 de dagene det ikke er noen. 

Vi minner om at det er et forskriftskrav at registrering av dødelighet deles opp i selvdøde og avlivet 

pga ulike årsaker. 

Vannforbruk: Alle fyller ut her hver dag. 

Fôrforbruk: Alle med fôrvekt fyller ut her hver dag. 

 

2. Utfylling av Fôr:  

Før du legger inn fôrkjøp, må du velge Fôrfirma under Innsettsinfo. 

Her registrerer du også om du har fôrvekt eller ikke. 
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• Fôrblandingslista er knytta til fôrfirma. Ta 
kontakt dersom du savner ei fôrblanding. 

• Mengde og fôrkostnad må legges inn ved 
registrering av et fôrkjøp. Kan ikke 
etterregistreres. 

• Fôrbeholdningen vil normalt først 
oppdateres dagen etter at et fôrkjøp er lagt 
inn. Dette skyldes at det av 
sikkerhetshensyn er lagt inn en forsinkelse i 
overføring av data til databasen der 
beregningene skjer. 
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3. Prøvetaking: 

 

Skjema for salmonellaprøve, campylobacterprøve og egenmelding må fremdeles hentes ned fra 

https://medlem.nortura.no/fjorfe/skjema-slakting/ og fylles ut manuelt. Lenke til skjemaene ligger 

på siden. TIPS: Velg «Åpne linken i en ny fane» når du åpner lenka. 

På denne siden finner du hva du skal skrive i feltene «Innsenders referanse» og «Flokk ID» på skjema 

for salmonellaprøve og campylobacterprøve, se bildet. 

 

  

https://medlem.nortura.no/fjorfe/skjema-slakting/


6 
 

4. Innsettsinfo: 

 

 

Innsettsinfo har to deler: 

Om Innsettet: 

• Her velger du velger Fôrfirma 

• Du kan sette et eget navn/nummer på 
innsettet. Dette blir liggende bak 
klekkedatoen der du velger innsett 

• Registrering av evt. bruk av fôr med 
koksidiostatika i innsettet 

• Registrerer om du har fôrvekt eller ikke. 
 

Daggamle kyllinger: 
Registrering av 

• Døde ved ankomst 

• Tidspunkt for mottak 

• Tidspunkt for når utsettinga er ferdig 
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5. Innsetts- og slakteplan: 

 

Slakteplanlegger ønsker tilbakemeldingen Egen anslått slaktevekt senest mandag i uka før slakteuke. 
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Det er mulig å legge inn data for tidligere innsett. I denne midlertidige versjonen kan ikke vi ansatte 
gå inn og legge inn data på innsett. Vi kan derfor dessverre ikke være behjelpelig med å få lagt inn 
data for innsettene fra nedstengingsperioden.  
 

Vi er fullstendig klar over at denne midlertidige løsningen på langt nær er så god som den Nortura 

Fjørfekjøttkontroll vi er vant til. Men det er likevel mye bedre enn ingenting! Arbeidet med den nye 

Min side-portalen for medlemmer i Nortura er i gang. Her vil Nortura Fjørfekjøttkontroll være tilbake 

med minst alle de funksjonene vi hadde før 21. desember – kanskje også noen nye. 

 

Trenger du hjelp? Ta kontakt! 

Anne-Mette Dagrød anne-mette.dagrod@nortura.no 922 96 439 

Reidun Teigland Kristiansen reidun.kristiansen@nortura.no 901 96 653 

Morten Henriksen morten.henriksen@nortura.no 975 87 907 

Liv Marit Biltvedt liv.marit.biltvedt@nortura.no 902 65 467 

Jostein Lie jostein.lie@nortura.no 404 70 287 

Pia Mathilde Køteles pia.koteles@nortura.no 911 23 558 

Hilde Bryhn hilde.bryhn@nortura.no 915 54 261 

 

 

 

 

 


