
                        Til Svartfjesbøndene 
 

Det er veldig viktig at dere merker alle lam som skal til Nyyyt. Dette gjør dere ved å klemme i 

stålmerke i eksisterende merker. Når dere melder inn lammene til slakt må det gis beskjed at 

dere er leverandører til Nyyyt og hvor mange lam som er merket med stålmerke. Blir dette 

gjort skal det gå gjennom Nortura systemet, og de som holder kravene kommer til oss. Dere 

får oppgjør som normalt av Nortura og det skal være en linje på slaktelappen med antall kilo 

levert til Nyyyt. Etter sesongen faktureres ekstrabetalingen til Nyyyt AS.  Stålmerker kan 

hentes hos Nyyyt, Nortura Forus, Nortura Sandeid, Nortura Førdø, Butikken sjå Ken Rune og 

hos Hilmer Eide  

Krav på Svartfjeslam:                                                                                                                         

12-23kg, 2+, -3, 3 og 3+ i fett og o+ eller bedre i klasse. Vi må i 2020 sette fettgrensa ned til 

max 3 i fett fra og med uke 39. Ekstra betalingen fra Nyyyt i 2020 er 10kr kiloen i Uke 31-36 

og 7kr fra 37-41. Så sponser vi Nyyyt merkene  

Alle som leverer til oss, må ha KSL i orden. 

Ekstrabetalingen som Nyyyt as gir, faktureres til Nyyyt as og sendes til 

Georg.Fredrik@nyyyt.no på mail. 

Vi trenger ca. 1500-2000 lam i 2020. I 2019 ble det noen uker med veldig mye lam og noen 

med lite, så i 2020 må vi kanskje styre det litt, men vi prøver utan. 

NYTT AV 2020 er at alle leverandører til Nyyyt AS av svartfjes må være medlem i 

svartfjeslaget. Dette er på grunn av det viktige arbeidet de gjør på nye gener m.m for rasen. 

Skal vi tenke langsiktig er dette helt nødvendig. Vi kommer til å arbeide tett med 

svartfjeslaget for å få frem den gode kvaliteten og ikke minst arbeide hardt hver dag for å 

skape mer verdier for svartfjesbønder og oss.  

Er det noe dere lurer på, er det bare å ringe Georg-Fredrik Ueland på 90955855  

Hilsen oss i Nyyyt  
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