Returskjema for slakt
Fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering

Dato:
Navn

Telefon:

Adresse:

Leverandør nr:

Antall/Dyreslag:

Individ nr:

Utleveringsted:

Nullstill Skjema

Ønsker ikke oppdeling (Deles til nødvendig transport størrelse)

Gris
Grovdeling

Findeling

- Hel forpart
- Hel mellompart
- Hel bakpart

- Svinekoteletter
- Nakkekoteletter
- Hel fleskeside uten ben
- Ribbe med ruta svor
- Hel skinke

Storfe
Findeling storfe forpart

Findeling storfe bakpart

- Bog til steker
- Høyrygg u/ben
- Høyrygg m/ben
- Bibringe
- Entrecôte
- Kverning av avskjær

- Hele biffer og fileter
- Steker
- Kverning av avskjær

- Skinke i 4 steker, surret
- Skinke m/ben delt i 4
- Bog i skiver
- Bog m/ben delt i 3
Merknad:

Kalv
Grovdeling

Findeling

Merknad:

- Helt lår
- Hel bryst/bringe
- Hel side
- Hel bog
- Høyrygg m/kam
- Kam m/indrefilet

- Hele biffer og fileter
- Bibringe
- Steker
- Høyrygg
- Kverning av avskjær

Småfe
Grovdeling

Findeling

- Helt forpart
- Hel mellompart
- Hel bakpart
- Kløyving

- Helt lår
- Helt lår u/knoke
- Lår u/ben, surret
- Hel side med kam
- Kam til koteletter
- Sadel

- Sider til pinnekjøttråstoff
- Resten til fårikål
- Hel bog

Informasjon om retur og leieslakting av slakt hos Furuseth AS
Viktig å huske når slakt skal i retur:
1. Melde ifra om hvor mange slakt du ønsker i retur ved innmelding av slakt
2. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha slakt i retur slik at sjåføren får satt inn et grønt øremerke
eller klubbet grisen med «retur»
3. Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting
Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Retur:
Returslaktordning er ment for gårdens eget konsum hvor minimum 1/2 gris, 1/1 lam, 1/4 storfe kan tas igjen
som retur. Ønskes slaktet oppdelt kan det velges mellom grov- eller findelt. Se eget skjema. Ved bestilling av
kun stykningsdeler fra enkeltslakt, regnes det ikke som retur og faktureres som produsent kjøp. Våre
leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg.
Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.
Antall returslakt pr år.
5 stk. Gris
7 stk. Sau/lam (maks 20 % av leveransen)
1 stk. Storfe/kalv

Priser
Slakting
Grovdeling
Findeling
Kverning
Retur av storfe bakpart
Retur av storfe forpart
Frakt
Returskinn fra småfe

kr. 5,00 pr kg
kr. 2,50 pr kg
kr. 5,00 pr kg
kr. 5,00 pr kg
kr. 9,00 tillegg pr kg
kr. 2,80 fradrag pr kg
kr. 2,00 pr kg
kr. 240,00 pr stk (+kr. 120,hygienetrekk) *

Leieslakting:
Gjenkjøp av eget slakt utover årlig antall returslakt eller produsenter som ikke har ordinære leveranser, regnes
som leieslakting. Slaktet avregnes til gjeldende noteringspris uten våre tillegg og faktureres etter engrospris
med 5% påslag.
Grovdeling
Findeling

kr. 7,50 pr kg
kr. 10,00 pr kg

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift
for dette. Faktiske fraktkostnader tilkommer.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller max@furuseth.no

Med Vennlig Hilsen

Furuseth AS

