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Avtale med pulje: Okse Ku

2-4 dyr 3,40kr           6,40kr           I oksetillegget inngår kategori ung okse, kastrat, kvige og okse over 175 kg.

5-7 dyr 4,00kr           7,00kr           I kutillegget inngår kategori ung ku og ku over 175 kg.

8-10 dyr 4,30kr           7,30kr           I kombinasjonsleveranser med kyr og okser gjelder linjen for det totale antall.

11-13 dyr 4,70kr           7,70kr           Avtaleperiode 5 uker, innmelding må skje senest 3 uker før ønsket uke.

14-16 dyr 5,20kr           8,20kr           Slaktet kan da hentes 2 uker før basisuke og 2 uker etter, og dette bestemmer slakteriet fritt.

17 eller flere 5,90kr           8,90kr           

Kjøttfetillegg: Uke 1-17 Uke 18-25 Uke 26-52 Kjøttfetilleggene gjelder i tillegg til kvalitet og avtaletillegg.

Klasse R-, R og R+ 3,50kr           4,00kr           2,00kr              Krav o/225 kg, 75% kjøttfeandel må dokumenteres. Fett 1+ til 4.

Klasse U-, U og U+ 3,75kr           4,25kr           2,25kr              Slaktedyr som får uren hud kategori 2 får ikke kjøttfetillegg.

Klasse E-, E og E+ 3,75kr           4,25kr           2,25kr              Se våre nettsider for detaljer rundt kjøttfetillegget.

Kvalitetstilskudd:

Klasse O 5,50kr           Gjelder for klasse O og bedre og fettgruppe 4- og lavere med unntak av ku og okse.

Klasse O+ og bedre 10,50kr         Dette er tilskudd vi formidler fra Landbruksdirektoratet.

Trekk huder: Bransjeordning for urene huder

Uren hud kategori 1 400,00kr       Tydelig forurenset på kritiske steder. Alle slakteri skal ha tiltak for å hindre at urene dyr 

Uren hud kategori 2 900,00kr       Sterkt forurenset på kritiske steder. kommer inn til slakting. I den grad du kan gjøre tiltak

Hud i retur 1 000,00kr    Råhudverdi, omkostninger salting og transport. forutsetter vi at det gjøres.

KSL-trekk: Bransjeordning for KSL

Det trekkes 40% på for slakt uten KSL-godkjenning. Foreta egenrevisjon og lukk alle avvik knyttet til dyreveldferd/kjøttkvalitet før innmelding.

Vi ser frem til å motta dine innmeldinger på disse gode vilkårene og oppfordrer deg til å ha ørenummer klare ved innmelding.

Slaktehuset Eidsmo Dullum AS er sikre på at dette er meget konkurransedyktige betingelser og kombinert med god service 

ønsker vi mer slakt og et godt samarbeid med deg.      

Med vennlig hilsen

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

rune@slakthuset.no /41 69 58 36 Se våre nettsider for ytterligere informasjon.
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