
       Småfebetingelser høsten 2022

Her er er en oversikt over de betingelser som er gjeldende for vår slakting av småfe i uke 33-48.

Innmelding innen mandag for slakting påfølgende uke gjelder, normalt skyver vi ikke.

Se også våre nettsider for utfyllende opplysninger, spesielt angående returrutiner.

Puljetillegg Sats pr stk Kommentar:

15-29 stk 25,00kr            Gjelder kun sau og lam, ikke geit og kje.

30-49 stk 30,00kr            Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr dag

50-74 stk 35,00kr            Ved samlasting beregnes puljetillegg for

75-99 stk 45,00kr            samlet antall.

100-129 stk 55,00kr            

fra 130 stk 75,00kr            

Egentransport Sats pr stk Kommentar:

tilkjørt Oppdal : 24,00kr            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 0,45kr               

2000-2999 kg 0,85kr               Vi beregner din totale årsleveranse for å avgjøre 

3000-4999 kg 1,25kr               sats pr kg. Utbetales februar året etter leveransen.

>5000 kg 1,75kr               

Sesongtillegg lam Sats pr kg Kommentar:

Uke 33-36 2,00kr               min 16,1 kg, min klasse O+, fettgruppe 1+/3

Uke 37 1,50kr               for alle uker.

Uke 38 1,00kr               

Uke 39 0,50kr               

Kvalitetstillegg/trekk Sats pr kg Kommentar:  

Ordinært (uke 33-46) 2,75kr               min 16,1 kg, min klasse O+, fettgruppe 1+/3.

Ekstra (uke 33-44) 4,00kr               vekt 16,1-30,0 kg, min klasse R, fettgruppe 1+/3.

Trekk -4,00kr             gjelder lam u/13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider

Effektivitetstillegg sau Sats pr kg Kommentar:

Uke 33-35 4,00kr               For å få noe sau tidlig.

Uke 44-47 3,00kr               For å styre sau etter toppukene for lam.

KSL-godkjenning Sats pr kg Kommentar:

Bransjeenighet om 20% trekk, siden 2019 kjøper vi kun dyr med KSL-godkjenning.

Hjemmeklipptillegg Sats pr stk Kommentar:

40,00kr            Du kan klippe, men så tett på levering som mulig.

Tillegg ullne skinn Sats pr stk Kommentar: 

Ullne skinn kommer 1/9 Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesong.

Opplys om type ved innmelding, da bestiller du slakting med skinnoppgjør i stedet for ulloppgjør.

Tilskudd er kr 70,- og avregnes på egen linje, sats kan endres 1/9. Pris gjelder til markedet er dekket.

Retur skinn Sats pr stk Kommentar: se utfyllende info på våre nettsider

Omkostninger trekt på avr: 220,00kr          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

forekommer og skjer hyppigere på små lam/villsau. Blir de kassert hos oss fremgår det på avregning,

blir de kassert under garving kommer det færre skinn i retur. Vi kompenserer ikke for kasserte skinn.

Returskinnordningen starter å gjelde fra uke 37 pga opplæring og varer frem til uke 47.

--- snu arket ---



Returslakt Sats pr stk Kommentar: se utfyllende info på våre nettsider

Slakteomkostning lam 300,00kr          Partering: 250,00kr       

Slakteomkostning voksen 350,00kr          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

120,00kr          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.

3,00kr               min 16,0 kg, min klasse O, fettgruppe 1+/3+.

Nybrukeravtale småfe Sats pr kg Kommentar: ta kontakt

1,00kr               Avtale om 2 års levering må signeres.

Elektronisk øremerke Sats pr stk Kommentar:

12,00kr            Godtgjøres pr dyr som slaktes med  el-øremerke.

Generelt skal dyr ha godkjente og lesbare merker, 1 elektronisk. 

Kvalitetstilskudd Sats pr stk Kommentar: fra 1/1-2023 er satsen kr 525,-

fra Landbruksdirektoratet 450,00kr          Gjelder for lam klasse O+ og bedre.

Gjelder ikke for lam født i fjor slaktet etter 1. mars.

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 Velkommen til sesong!
             

       

Daglig leder

 Telefon 970 60 970               www.slakthuset.no                         post@slakthuset.no

        

Prisløyper for avregningspris for 2. halvår 2022
Følgende løyper er satt opp hva gjelder engrosprisene. For 2. halvår 2022 er planlagt engrospris for

lam kr 78,50 pr kg, dette er en økning på kr 9,10 pr kg fra 2. halvår 2021. Engrospris for sau er økt

er økt med kr 7,50 siden i fjor og det vil være endring i effektivitetstillegg og grunntilsudd som

former prisløypa gjennom høsten.

Høyest pris for sau oppnår du tom uke 35 og etter uke 43, vi oppfordrer til å vente mest

mulig med å levere sau til da. Det gir best flyt både i slaktinga og skjæringa gjennom høsten.

I tabellen ser du endring engrospris for lam og for sau

(for sau er endringen i grunntilskudd og effektivitetstillegg).

Fra dato: Lam Sau

Mandag 22. august -0,50kr             -kr             

Mandag 29. august -1,00kr             -kr             

Mandag 5. september -1,80kr             -8,00kr          

Mandag 12. september -2,30kr             -kr             

Mandag 19. september -1,20kr             -kr             

Mandag 26. september -1,50kr             -kr             

Mandag 3. oktober -0,50kr             -kr             

Mandag 10. oktober -kr                 3,00kr           

Mandag 17. oktober -kr                 4,00kr           

Mandag 14. november -kr                 -3,00kr          
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