
Lammesesongen 
2018

Valdres 
Svein Erik Rogne 
Mobil: 975 18 427 

Gausdal og Lillehammer 
Ola Borgemoen 
olborger@bbnett.no 
Mobil: 908 56 249

Vardeveien 50 
2072  Dal  
Telefon: 63 97 70 10  
furuseth@furuseth.no 
www.furuseth.no

Sikker mottaker av slaktedyr i over 100 år!

Østfold 
Thor Kristoffer Engelstad 
Mobil: 924 11 590

Gudbrandsdalen  
Stein Myhrsveen 
stein.myhrsveen@online.no
Mobil: 906 82 790

Vestfold, Buskerud og Telemark   
Morten Landsdalen  
Mobil: 950 49 500

Toten, Hadeland, Snertingdal  og Land 
Oddvar  Nereng 
o.nereng@online.no 
Mobil: 905 70 120

Distriktsrepresentanter

Vi tilbyr:  Nybrukerpakke
 Returslaktordning 
 Beitedyrkjøring 
 Fostertelling 
 Årlige produsentmøter

Rådgivning:  Nybygg/påbygg 
 Sorteringsanlegg 
 Sauekontroll 
 Led-sau



SAU/LAM 

Furuseth sesongtillegg lam 8,00 kr pr kg i uke 32 - 37 
7,00 kr pr kg i uke 38 - 40 
 6,00 kr pr kg i uke 41 - 44 
3,00 kr pr kg i uke 45 - 52 
Gjelder lam fra kl. O+ og fett t.o.m. 3 

Puljetillegg  20,00 kr pr sau/lam ved levering av 20 – 59  
40,00 kr pr sau/lam ved levering av 60 – 99  
60,00 kr pr sau/lam ved levering av 100 – 129 
80,00 kr pr sau/lam ved levering over 130  

Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt 
antall dyr og det trekkes ikke stoppsats   

Årsbonus på lam 20,00 kr pr lam ved levering av 100 - 200 
30,00 kr pr lam ved levering av 201 - 300 
40,00 kr pr lam ved levering av 301 - 400 
50,00 kr pr lam ved levering over 400  

 Årsbonusen avregnes i januar 2019   

Nybrukertillegg 1,00 kr pr kg slakt i 2 år  

Øvrige tillegg 40,00 kr pr sau/lam i klippetillegg – kun for 
nyklipte dyr  
12,00 kr pr sau/lam med elektronisk merke (RFID) 

Lammeslakttilskudd 500,- kr pr lam i klasse O+ og bedre 

Pelsskinn (Gotlandskinn) 330,- kr pr skinn, inkludert statstilskudd  

Ullskinn til beredning sendes via slakteri til Roar Pelsindustri DA, Kampebråten 10, 1338 
Sandvika, tlf. 67 54 87 02. Råskinn kan ikke hentes på slakteri da det er kun skinn som 
sendes fra slakteri til garveri som får tilskudd.  

Trekk på slaktedyr  
KSL – ikke godkjent status Vi mottar kun dyr fra KSL godkjent besetning 
Hygienetrekk sau/lam  120,- kr pr dyr   
Feilmerket småfe og lam  50,- kr pr dyr 
Våt ull avregnes ikke  

Returordning  
Ullskinn til beredning 250,- kr pr skinn 
Returslakt 5,- kr pr kg for inntil 10% av årsleveranse/max 7 dyr 

Gå inn på www.furuseth.no for mer informasjon om returordningen og annen informasjon. 

NB! Lam må merkes med årets e-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med 
gamle øremerker avregnes som sau/ungsau og vil ikke motta lammetilskudd.   
Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.   

Gode betingelser og bonus til våre produsenter 
Våre betingelser tåler sammenligning og er derfor tilgjengelige for alle, uten krav til 
verken medlemskap eller spesialavtaler.  

Meld inn antall sau og lam hver for seg innen tirsdag kl. 16.00 for levering neste uke ved 
å ringe eller sende SMS til mob. 900 92 135. Ved å sende mail til  
innmelding@furuseth.no er fristen for å oppnå samme leveringstid onsdag kl. 7.30. Det 
samme kan gjøres via slakteweb, som er tilgjengelig på hjemmesiden med leverandørnr. 
som brukernavn. Passord fås tilsendt pr. mail når man trykker glemt passord/ny bruker. 

Furuseth leveringstillegg gjeldende fra 6. august 2018 

Alle våre tillegg gjelder dyr fra 16,1 kg. Våre leveringstillegg kommer i 
tillegg til noteringspris, grunntilskudd og eventuelt distriktstilskudd. 


