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NYE BETINGELSER VED LEVERING AV SLAKT FRA JUNI 2019 

 

Vi har hatt god start på det nye året med 12,5% økning i antall slakt. På storfe har vi best 

utvikling med 17,7 % økning. Sau har hatt en vanskelig markedssituasjon med lave priser 

og mye slakt på lager i første halvår, men etterspørselen av våre slakt er fremdeles god. 

Vi har fremdeles kapasitet til å ta unna volumøkningen så langt i år, og ønsker videre 

økning ut fra signalene fra våre kunder. 

 

Forbedret transportkapasitet 
I tillegg til våre gode leveransebetingelser, har vi kraftig fokus på å forbedre oss på god 

service til våre produsenter. Drivstoffprisene er stadig økende og vi må sørge for 

kostnadsdekning på vår livdyrtransport for å kunne videreutvikle oss. 

 

Ny teknologi 
I tillegg har vi investert i teknologi for å kunne forbedre kommunikasjonen med dere, 

hvor det nå blant annet automatisk går en sms samtidig som avregningene bokføres. Disse 

finner dere i pdf-format på slakteweb, og vi har som mål å få flere brukere på slakteweb. 

Vi har forståelse for at denne løsningen kanskje ikke passer for alle, så vi vil fortsette med 

å sende avregning på e-post eller papir for de av dere som ønsker dette. Ta kontakt med 

oss på slakteriet dersom dere savner oppgjør på papir eller avregning, så ordner vi dette 

raskt. Ikke nøl med å ringe hvis du opplever utfordringer med å logge på slakteweb, så får 

du hjelp til å logge på, og å finne fram på www.norsk-slakt.no, som i tillegg til facebook 

er vår fremste informasjonskanal. 

 

Vi har også fått på plass automatisk integrasjon mot husdyrregisteret, hvor nå også 

rasebetegnelse og grunnlag for beregning av eventuelle kjøttfetillegg hentes. Vi ber derfor 

alle om å passe på at spesielt krysninger registreres korrekt med riktig rase, slik at 

automatikken sørger for at korrekte tillegg blir beregnet og utbetalt. Ta kontakt dersom du 

har spørsmål til hva som må til for at registreringen skal bli korrekt. 

 

Leveringsbetingelser fra juni 2019 
Her er en oversikt over alle våre leveransebetingelser som gjelder fra 3. juni 2019. Med 

disse betingelsene har vi god konkurransekraft opp mot våre konkurrenter, og registrerer 

at vi bidrar til å holde utbetalingsnivået i vår region så høyt som mulig.  

 

 

Gris 
Konkurrenten fjerner edelgristillegget på 60 øre og kommer med et omforent tillegg på all 

slaktegris og purker på 55 øre. Tillegg for Duroc edelgris forsvinner også på smågrisen og 

kommer igjen som et generelt tillegg på all smågris 7,5 kroner. Vi reduserer 

hampshiretillegget for smågris til 7,5 kroner. For Duroc+kjøtt kommer vi med et tillegg  

 

Til våre produsenter  
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på 15 kr per smågris som vi viderefakturerer, 1,1 % høyere kjøttprosent utgjør da 24 

kroner mer til slaktegrisprodusenten. Vi øker avregningsprisene opp 55 øre per kg og 

regulerer puljetilleggene ned med 35 øre/kg og legger dermed inn Hampshiretillegget inn 

på avregningsprisen med 20 øre/kg til alle. Alle leveringer på 300+ smågris reguleres til 

7,5 kroner i frakt til smågrisprodusenten.  

 

Puljetillegg Smågris 

Antall Sats per stk 

1-24 Kr -20,00 

25-49 Kr 0,00 

50-74 Kr 10,00 

75-99 Kr 25,00 

100-124 Kr 43,00 

125-149 Kr 67,00 

150-174 Kr 80,00 

175-224 Kr 98,00 

225-300 Kr 103,00 

300+ Kr 105,00 

Puljetillegg Gris 

Klasse Sats per kg 

1-14 Kr 0,00 

15-25 Kr 0,00 

26-40 Kr 0,00 

41-55 Kr 0,20 

56-69 Kr 0,50 

70-79 Kr 0,80 

80-104 Kr 1,13 

105-124 Kr 1,20 

125+ Kr 1,27 

Volumavhengig Markedsavtale smågris 

Ny pulje / volum per år Sats per stk 

0 - 500 kr 5,00 

500 - 1000 kr 10,00 

1000 - 1500 kr 15,00 

1500 - 2000 kr 20,00 

2000 - 2500 kr 27,00 

2500 - 3000 kr 32,00 

3000 - 3500 kr 38,00 

3500 - 4000 kr 40,00 

4000 + kr 42,00 

Volumavhengig Markedsavtale Gris 

Ny pulje / volum  per år Sats per kg 

0 - 500 kr 0,1 

500 - 999 kr 0,1 

1000 - 1499 kr 0,15 

1500 - 1749 kr 0,20 

1750 – 1999 kr 0,25 

2000 – 2499 kr 0,30 

2500 – 3000 kr 0,35 

3000 + kr 0,40 

  

Betingelsene for spotgris endres, omkostningene på smågrisprodusenten blir 15 kr mens 

omkostningene til slaktegrisprodusenten reduseres med 3 kroner ned til 5 kroner. Frakt på Spot 

økes med 5 kroner for smågrisprodusenten og reduseres tilsvarende på slaktegrisprodusenten. 

Overvekt betales inntil 35 kg på spotgris. Leieslaktkostnadene på gris øker med 100,- kroner 

per stykk. 

 

 

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller 

kommentarer, eller se mer på www.norsk-slakt.no. Du finner oss også på facebook, og kan 

sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe. 

 

Ønsker alle en fin sommer, og ser fram til å videreføre det gode samarbeidet. 

 

 

Med hilsen 

Midt-Norge Slakteri AS 

 
Erik Bentzen 

Daglig leder  
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