
Prisliste for returtjenester til produsent hos Slakthuset Eidsmo Dullum AS 

 

Prisliste gjeldende fra 01.09.2020 

For produsenter som slakter hos kan vi 

tilby følgende tjenester:  
Ved retur så blir slaktet avregnet til verdi kr 0,- ettersom vi ikke kjøper det og det forblir din 

eiendom. Tilskudd etc beregnes som normalt, vi beholder alle biprodukter både negative og 

positive. Alle tjenester vi utfører må enten betales via avregning eller faktura. Alle priser eks 

mva på helt slaktvekt. * er pris på faktisk produktvekt. 
Tjenestebeskrivelse storfe Pris 

Inntransport og slaktebehandling kalv 

Vi emballerer slaktet og du må hente det i kvartinger hos oss. 

Kr 13,- 

Inntransport og slaktebehandling store dyr 

Vi emballerer slaktet og du må hente det i kvartinger hos oss. 

Husk at det er nokså romstort og uhåndterlig på vekt. 

Kr 11,- 

Innmat i retur 

Vi tilbyr men garanterer ikke uttak av innmat i retur. Aktuelle produkter 

er hjerte, mellomgulv, halskjøtt, slaktebiff, lever, hale, kjake, brissel 

(kalv), nyre, nyretalg. Vi beregner gj.snittlig kilopris med påslag for: 

                                                                                                             uttak 

                                                                      Pakketillegg original størrelse 

                                                                  Pakketillegg forbrukerpakninger 

 

 

 

 

30% 

Kr 15,-* 

Kr 30,-* 

Vanlig partering 

Her gjør vi slaktet beinfritt og tar ut alle stykningsdelene i sin originale 

størrelse, sorteringskjøttet kvernes. Bein i retur må bestilles. Kjøttet 

legges umerket i esker og du må «finne» igjen vær enkelt del selv. Kjøttet 

må hentes raskt etter nedskjæring. 

Kr 15,- 

Luksuspartering med tradisjonelt norsk uttak 

Vi tar ut indrefilet, ytrefilet, mørbrad, flatbiff, entrecote, steiker, grytekj. 

Her gjør vi slaktet beinfritt og tar ut alle stykningsdelene i sin originale 

størrelse. Vakumering, surring og merking inngår, sorteringskjøttet 

kvernes og pakkes i 500 grams pakker. Bein i retur må bestilles. 

Kr 24,- 

Tillegg for ekstra deling av stykningsdeler til forbrukerpakker Kr 7,- 

Tillegg for amerikansk uttak av stykningsdeler/deler med bein 
NB vi kan ikke garantere for vakum med bein 

Kr 14,- 

Skal du ved luksuspartering ikke ha 500 grams pakker med kvernet kjøtt 

reduseres prisen og du står fritt til å velge annen anvendelse av 

produksjonskjøttet/evt ta det med deg som ukvernet kjøtt. 

 minus Kr 6,- 

Hamburgerproduksjon, løs vekt Kr 30,-* 

Pakketillegg hamburgere 10 pk 

Pakketillegg hamburgere 6 pk 

Pakketillegg hamburgere 2 pk på brett 

Kr 6,-* 

Kr 8,-* 

Kr 17,-* 

Kjøttfarseproduksjon, løs vekt Kr 25,-* 

Pakketillegg kjøttfarse i 1000 grams Kr 35,-* 

Kjøttdeig/karbonadedeigproduksjon, løs vekt 10,-* 

Pakketillegg kjøttdeig/karbonadedeig i 500 gr 6,-* 

Hud i retur, voksen/kalv, pr stk Kr 700/500 

Påsett av produsentens egen etikett Kr 0,50 

Saging og pakking av bein Kr 20,-* 

Tillegg for øko-merking av produkter/bein og innmat Kr 1,-/1,* 
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