Småfebetingelser vinter 2021
Betingelser som er gjeldende for vår slakting av småfe i uke 4-6-8-10-12-15,
etter uke 15 planlegges en periode uten småfeslakting. Vi kjøper kun dyr fra besetninger
med godkjent KSL-status så vennligst sjekk denne om du er usikker på din status.
Puljetillegg
Sats pr stk Kommentar:
15-29 stk kr
25,00 Gjelder kun sau og lam, ikke geit og kje.
30-49 stk kr
30,00 Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr dag
50-74 stk kr
35,00 Ved samlasting beregnes puljetillegg for
75-99 stk kr
45,00 samlet antall.
100-129 stk kr
55,00
fra 130 stk kr
75,00
Egentransport
Sats pr stk Kommentar:
tilkjørt Oppdal : kr
24,00 Transportdyktighet: dyra skal være friske og egnet
for transport. Dyr som kasseres med avvik fra dette avregnes ikke.
Kvantumstillegg småfe
Sats pr kg Kommentar:
1000-1999 kg kr
0,45 Satsene settes før høsten 2021.
2000-2999 kg kr
0,85 Vi beregner din totale årsleveranse for å avgjøre
3000-4999 kg kr
1,25 sats pr kg. Utbetales februar året etter leveransen og
>5000 kg kr
1,75 det er ingen etterbetaling utover dette.
Kvalitetstillegg/trekk
Sats pr kg
Kommentar:
kr
1,50 min 16,1 kg, min klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Trekk kr
-4,00 Gjelder lam u/13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider
KSL-godkjenning
Sats pr kg
Kommentar:
Bransjeenighet om 20% trekk, men fra 2019 tar vi kun i mot dyr med KSL-godkjenning.
Hjemmeklipptillegg
Sats pr stk Kommentar:
kr
30,00 Du kan klippe, men så tett på levering som mulig.
Pelsskinntillegg
Sats pr stk Kommentar:
Pelssauskinn kr
272,00 Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesong.
Opplys om type skinn ved innmelding slik å forstå at du bestiller slakting med ull og oppgjør
for skinn i stedet for ull. Tilskudd på kr 70,- avregnes på egen linje. Satser kan endres 1/9.
Prisene gjelder for prima skinn og frem til markedet er dekket.
Retur skinn
Sats pr stk Kommentar: se utfyllende info på våre nettsider
Omkostninger trekt på avr: kr
250,00 i tillegg kr 120,- i hygienetrekk og kr 70,- i tilskudd.
Beredning kommer i tillegg og betales direkte til garveri sammen med porto/frakt.
Ødelagte skinn kan forekomme og skjer hyppigere på små lam/villsau. Blir de kassert hos oss
skal du få beskjed, blir de kassert under garving kommer det færre skinn i retur.
Vi kompenserer ikke for kasserte returskinn, da slikt kan skje i slakteprosessen.
Returskinnordningen gjelder fra sept-des, vil du ha dem til jul må de slaktes tidlig i sesongen.
Returslakt
Sats pr stk
Kommentar: se utfyllende info på våre nettsider
Slakteomkostning lam
kr
300,00
Partering: kr 250,00
Slakteomkostning voksen
kr
350,00 bl.a. fordi ryggmarg må fjernes før utlevering.
Vi tilbyr returslakt og alt slakt som vi ikke disponerer over avregnes som returslakt.
Pulje, sesong og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt. Satsene brukes også på kasserte dyr.
Hygienetrekk småfe
Sats pr stk Kommentar: se utfyllende info på våre nettsider
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kr
120,00 Gjelder dyr som slaktes med ull, ikke mulig å klippe
ren og hjemmeklipte som er tilsølt før henting. Satsen er bestemt av bransjen og gjøres fordi
slaktehastigheten reduseres og slaktet må gå i en egen varestrøm med varmebehandling.
Økologisk småfe
Sats pr kg Kommentar: Debiomerker påkrevet.
kr
3,00 min 16,0 kg, min klasse O, fettgruppe 1+/3+.
Nybrukeravtale småfe
Sats pr kg Kommentar: ta kontakt
kr
1,00 Avtale om 2 års levering må signeres.
Elektronisk øremerke
Sats pr stk Kommentar:
kr
12,00 Godtgjøres pr dyr som slaktes med el-øremerke.
Generelt skal dyr ha godkjente og lesbare merker, 1 elektronisk.
Kvalitetstilskudd
Sats pr stk Kommentar:
fra Landbruksdirektoratet
kr
450,00 Gjelder for lam klasse O+ og bedre.
Gjelder ikke for lam født i fjor slaktet etter 1. mars.
Skitne slaktedyr:
Slakteri skal ha tiltak for skitne slaktedyr på linja med OGSÅ ha tiltak for å hindre at
skitne slaktedyr kommer til slakting. Vi forutsetter at du gjør gode tiltak i din drift mot dette.
Avregning pr e-post og slakteweb
Ta kontakt med inge@slakthuset.no

Innmelding gjør du på tlf 970 60 970 eller via www.slakthuset.no
Med vennlig hilsen

Daglig leder
Telefon 970 60 970

www.slakthuset.no

post@slakthuset.no

Prisløyper for avregningspris for 1. halvår 2021
Gjennomsnittlig engrospris er fastsatt til kr 66,90 for 1. halvår 2021. Dette er en økning på 50 øre.
Her er planlagte prisøkninger:
Fra dato:
04.01.2021 (uke 1) kr
01.02.2021 (uke 5) kr
01.03.2021 (uke 9) kr
31.05.2021 (uke 22) kr

Lam
1,30
1,30
1,30
4,00

Vår slakteplan for vinteren 2021
Ukentlig slaktedag er tirsdag med innmeldingsfrist innen mandag uka før.
Uke 4: tirsdag 26/1
Uke 6: tirsdag 9/2
Uke 8: tirsdag 23/2
Uke 10: tirsdag 9/3
Uke 12: tirsdag 23/3
Uke 15: tirsdag 13/4
Etter dette blir det opphold i slaktingen og vi vil konsentrere til ett par slaktinger i løpet av mai
og juni. Vi oppfordrer derfor til å planlegge slaktingen i god tid og melde inn etter denne planen.
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