Markedet for lam/sau

I toppukene går det 5.000 slakt gjennom hos oss.

Innmelding av slakt og levering
Vi trenger mest mulig detaljert informasjon om
din leveranse for å planlegge klipping, slakting
og salg best mulig:
Innmelding i løpet av mandag for slakting neste
uke gjelder som regel hos oss. Vi trenger:
•

Antall fordelt på lam, ung sau, sau og vær,
kje, geit med eller uten ull.

•

Egentransport eller ikke. Du må vurdere
transportdyktighet på hvert enkelt dyr.

•

Info om du har retur/øko/villsau/pelssau

•

Restriksjoner på besetningen/enkeltdyr og
andre viktige beskjeder til slakteriet.

•

Ved levering: antall må stemme med
innmelding, alle dyr må ha ett lesbart merke,
retur må være listeført, dyra må være tørre,
reine og ulla fri for fremmedlegemer.
Vær klar når sjåføren kommer, han er
underlagt kjøre- og hviletid!

Lageret er tomt! I skrivende stund er det lille
vi har på lager reservert. Produkter fra sau har
vi vært tomme for i flere måneder, mange
kunder ringer for å høre om vi har. Det vil bli
bra trykk i etterspørsel når sesongen
begynner og vi kan forsyne kunder igjen med
ferskt kjøtt. Prisen for lam har økt, samt at
prisen for sau er mere tilbake på normalen.
Det er bra at det igjen blir større oppgjør for
levert vare og at vi i markedet klarer å få ut
priser tilsvarende. Vi forventer at
industriaktørene er kjøpsvillige og ønsker å
holde lager selv med erfaring fra
råvaresituasjonen som har vært det siste året.
Kontakt oss – telefon 970 60 970
Epost: post@slakthuset.no
Driftsleder Oppdal: Trond Hegdal 482 04 979
Daglig leder: Rune Dullum 416 95 836
Tilførselsleder: Klaus Arild Sandøy 99256401
Transportleder: Inge Skjetlein 950 59 993
Sjåfører: Vegar Vollan, Gunnar Jørgensen,
Bjørn Almlid, Anders Groeggen, Ola Selbekk
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Hefte til lammesesongen 2021

Skitne slaktedyr
Alle slakteri skal ha tiltak for at skitne dyr
ikke kommer inn til slakteriet. Det blir derfor
avgjørende at du sjekker dette før levering
og gjør tiltak om nødvendig.

«Oppdal er sannsynligvis det beste
stedet for småfeslakting med mye
dyr både nord og sør for Dovre,
derfor har vi nå kjøpt anlegget!»

Kommer du til oss!

KSL-godkjenning en forutsetning for å
levere til oss, akkurat som tidligere.

Velkommen til sesong

At du har KSL-godkjenning er viktig for oss,
da våre kunder bruker NYT NORGE merket.
Sørg derfor for å ha dette i orden og sjekk at
egenrevisjon er gjort før høsten starter. Alle
avvik vedrørende matsikkerhet og
dyrevelferd må være lukket.

Vi gleder oss igjen til ny slaktesesong på
Oppdal, forberedelser er i full gang og det er
bare å melde inn for slakting. Vi ønsker ett godt
samarbeid med deg for å få best mulig flyt
gjennom de travle høstukene. Mange dyr skal
igjennom og det gjelder «å bli god» på kort tid.
Her har du vår informasjonsbrosjyre og
betingelser, disse kombinert med våre nettsider
skal gi deg full informasjon om det å levere slakt
til oss. Vi anbefaler detaljsøk på
www.slakthuset.no

Velkommen!

Returslakt og returskinn
Vi tilbyr retur av egne slakt og skinn, dyrene
må merkes og listeføres av deg før vi henter.
Merker kjøper du hos Os ID:
www.osid.no/tlf 62 49 77 00. Skaff deg
nødvendige merker i god tid på forhånd.

Ull er viktig, hos oss får den veiing og
klassifisering. Oppgjør med slaktet. Det er
viktig at ulla er uten merkemaling,
fôrrester, kvist og vegetabiler.
Avregning ønsker vi å sende deg pr epost, da går det raskest og billigst!

Prisløype og priser
Årets prisløype er satt for å stimulere til
like tidlige leveranser som i fjor.
Engrospris lam har økt med kr 3,00 og
for sau er prisen opp ca kr 12,-.
Vedlagt i vår postutsendelse er våre
betingelser, men vi anbefaler også våre
nettsider hvor det er ytterligere detaljer
spesielt knyttet til retur. Alle nødvendige
skjema finner du der.
Vêrlam bør du slakte 3 uker før
paringssesongen starter for å unngå
klassifisering som vær pga lukt og
smaksavvik.

