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Småfe slaktet med ull får et trekk på kr 120,-. Dette gjelder enten du skal ha skinnet i retur eller ikke.
Skal du ha både skinn og slakt i retur, blir du ikke trekt. Grunnen til at vi har dette trekket, er at
slaktet ikke kan gå inn i ordinær varestrøm, men må brukes i produkt som er varmebehandlet. Dette
betyr at slaktet får en lavere verdi. Bakgrunnen for bestemmelsen finner du her:
“Norsk bransjeoverenskomst er inngått fordi bransjen ønsker å gjøre tiltak som går utover de
offentlige minstekravene. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter og råvarer som kan
representere en mulig forhøyet risiko. Om disse råvarene sier Bransjeoverenskomsten: “Risiko-råvarer
kan anvendes til kjøttprodukter som varmebehandles eller kjøttprodukter som gjennomgår en
tilsvarende desimerende prosess. Risikoråvarer skal ikke brukes til ferske deig- og farseprodukter,
spekepølser og spekemat unntatt produkter som pinnekjøtt. Bare lår av normale slakt skal brukes til
fenalårproduksjon.”
Ved innmelding av slakt der skinn skal i retur sender vi ut signalmerker, dyrene må merkes opp og
returskjema må fylles ut før dyretransporten kommer. Skjemaet skal følge dyrene/kjøreseddelen inn
til slakteriet. Du kan gjerne feste signalmerket i merker som står i øret fra før, men ikke slik at det
berører tekst/tall som identifiserer dyret.
For å sikre identifikasjon av dine returskinn lar vi dyrets idnr og signalmerke henge i skinnet helt frem
til garveri.
Skinn av små lam generelt og villsaulam spesielt er ofte tynne, og kan lett rives i stykker i
skinnavtrekket. Et råd er å utsette slaktinga, slik at skinnet blir tykkere og dyret får mer
underhudsfett, og skinnet blir lettere å få av. Sau og ung sau du vil ha tilbake skinn fra, bør være klipt
ca. 6 måneder før levering. Helårsull vil ofte være så sammenfiltret at det blir vanskelig å få de fine.
Skinn av geitrasene Mohair og Kashmir er så tynne, at flåingen av disse for retur skjer på eieren sitt
ansvar. Skinn som går i stykker vil bli kassert, og vil ikke bli sendt til garving og du vil bli varslet om
dette. Vorter og småskader som ikke er synlige ved slaktinga vil kunne føre til at skinnet revner ved
garvingen. Dette kan også føre til at skinn må kasseres hos garveriet.
Vi bruker følgende garveri:
Roar Pels, Sandvika: Nettsider: www.roarpels.no
Granberg Garveri, Ølensvåg: De bleker hvite skinn. Dersom du ikke ønsker dette, må du skrive det på
dette skjemaet. Det samme gjelder ønske om nedklypping. Ta gjerne kontakt med Granberg på
forhånd om dette, slik at misforståelser unngås. Nettsider: www.granberggarveri.no
Dersom du ønsker at vi sender skinnet til ett spesifikt garveri, skriv dette på skjemaet! Om det ikke
blir gjort, så går skinnet automatisk til Roar Pels.
Saltede skinn kan også hentes hos oss for egen innsending.

