
       Småfebetingelser vinter 2018

Her er er en oversikt over de betingelser som er gjeldende for vår slakting av småfe i uke 3-12

etter uke 12 planlegges en periode uten småfeslakting.

Puljetillegg Sats pr stk Kommentar:

15-29 stk 20,00kr            Gjelder sau og lam, ikke geit og kje.

30-49 stk 25,00kr            Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr dag

50-74 stk 30,00kr            Ved samlasting beregnes puljetillegg for

75-99 stk 40,00kr            samlet antall.

100-129 stk 50,00kr            

fra 130 stk 70,00kr            

Egentransport Sats pr stk Kommentar:

20,00kr            Slaktingen gjennomføres på Oppdal i perioden.

Kvantumstillegg småfe Sats pr kg Kommentar:

1000-1999 kg 0,50kr               Vi beregner din totale årsleveranse for å avgjøre 

2000-2999 kg 1,00kr               sats pr kg og det er ingen etterbetaling utover dette.

3000-4999 kg 1,40kr               Utbetales på vinterleveranse 2019 eller senest 15/4/19.

>5000 kg 1,90kr               Satsene settes ifm betingelser høst 2018.

Kvalitetstillegg/trekk Sats pr kg Kommentar:

1,50kr               min 16,1 kg, min klasse O+, fettgruppe 1+/3

-8,00kr             Gjelder for lam under 13,0 kg.

Hjemmeklipptillegg Sats pr stk Kommentar:

30,00kr            Du kan klippe, men så tett på levering som mulig.

Retur skinn Sats pr stk Kommentar: 

Trekk på avregning: 125,00kr          i tillegg kommer kr 120,- i hygienetrekk.

Skinn til beredning koster kr 225,- + hygientrekk på kr 120,-. Landbruksdirektoratet gir

tilskudd slik at nettopris blir kr 245,-. Beredning kommer i tillegg og betales direkte til garveri

Vi bruker to garveri (Roar Pelsindustri DA og Granberg Garveri AS), men om ikke annet

er bestilt sendes de automatisk til Roar. Du har også anledning til å hente dem hos oss.

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.

Returslakt Sats pr stk Kommentar:

Slakteomkostninger lam 250,00kr          

Slakteomkostninger sau 350,00kr          Ryggmarg må fjernes på vær, ung sau og sau

Vi tilbyr returslakt og alt slakt som vi ikke disponerer over avregnes som returslakt.

Pulje, sesong og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt. Må merkes av deg før hening.

Se vår returbeskrivelse på nettsidene våre.

Hygienetrekk småfe Sats pr stk Kommentar:

120,00kr          

Gjelder dyr som slaktes med ull, ikke mulig å klippe ren og hjemmeklipte som er tilsølt før

henting. Satsen er bestemt i "Norsk Bransjeoverenskomst" og gjøres fordi slaktehastigheten

reduseres og slaktet må gå i en varestrøm som blir varmebehandlet. 



Økologisk småfe Sats pr kg Kommentar: Debiomerker påkrevet.

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

Elektronisk øremerke Sats pr stk Kommentar:

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

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

             

       

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

        

Prisløyper for avregningspris for 1. halvår 2018

Følgende plan gjelder for endringer i engrospris:

Fra dato: Lam Sau

01.01.2018 2,00kr               økt engrospris

15.01.2018 1,50kr               økt engrospris

05.02.2018 0,90kr               økt grunntilskudd

01.01.2018 -1,00kr          nedgang i engrospris

05.02.2018 1,00kr           økt grunntilskudd


