
      Infoskriv fra Nyyyt AS 
Tiden flyr (-: 
Nå er det ny lammesesong med mange flotte svartfjeslam. Veldig mye bra lam i fjor og det 
blir sikkert ikke ringere i år. Det er flere restauranter og delikatesse butikker som satser på 
svartfjes i år, så det vil nok gå en del mer ferske lam ut. Veldig viktig i år som i fjor med uke 
36. Da skal Jacobs butikkene i Oslo gi gass på Svartfjeslam. De reklamerer og virkelig setter 
Svartfjesen på kartet den uka i Oslo. Den uka må vi ha i alle fall ha 200 kanon flotte lam. Alle 
mp gi beskjed om slakting på fredag i uke 35 eller mandag i 36. Vi må levere lammene i Oslo 
innen Onsdag. 
 
I Nyyyt as skjer det mye for tiden. Slakteriet står klart, men mye forsinka. Vi trenger noe mer 
tid en antatt for å få flyt på storfe og griseslaktingen, så lam blir det bare slaktet litt av i år. 
Slaktingen av lam 2022 går som 2021. legger ut øremerker de samme plassene som i 2021. 
Som i 2021 må vi stoppe inntaket når vi har fått nok lam, viss mengden passer med salg, tar 
vi inn lam til og med uke 41. Det blir dessverre ikke tatt inn lam fra Nortura Førde, dette 
fungerte ikke så bra. 
 
Kjekt i 2021 å vinne Det Norske Måltid og Bedriftsutviklingsprisen fra Innovasjon Norge 
 
Kjøttbutikken på garden er klar, så i år skal lam frontes bra med tørrmodna svartfjes 
lammene lår. Dette produktet skal også meldes på Det Norske Måltid. Øremerkene kommer 
ut til Forus og Sandeid neste uke.  

 
Kriterier på svartfjeslam til Nyyyt 2022 
 

 Bonden må ha godkjent KSL 
 Lammene må være minimum 75% reine, alt annet skal avklares med Georg-Fredrik 
 Lammene må være fra 12-20 kg 
 Lammene må være o+ eller bedre i klasse 
 Lammene må være 2+, -3, 3 og 3+ i fett og fra uke 39 tar vi vekk 3+ en 
 Tar i mot lam fra uke 31-41, men viss vi får nok, lam må vi stoppe før. Vi har ingen 

mulighet i dag å styre menge inn i uka, så derfor må vi gjøre det slik. 
 Skal ta inn ca. 2000 lam i 2022 
 Ekstrabetalinga i 2022 er 10kr kiloen fra uke 30-36 og 7kr kiloen fra 37-41. Regninga 

på ekstrabetalinga sendes til Guri@nyyyt.no og må være sendt før 30.12.22. Det blir 
ikke betalt ut noe ekstra etter dette.  

 Trenger mye lam i uke 36. Disse må være slaktet på torsdag/fredag uke 35 eller 
mandag i uke 36 for de som slakter til Nortura Forus. 

 Alle lam som skal til Nyyyt as må melde inn til Nortura med dette og alle bøndene må 
være registrerte som Nyyyt leverandører hos Nortura. 

 Alle lam må ha hvit Nyyyt merke i øret eller i eksiterende øremerker. Dette er ett stål 
øremerke som ligger hos Nyyyt, Nortura anlegga, Hilmar Eide Torvastad, coop bygg 



mix på vikeså, Ken Rune Birkeland på Helleland innkjøpslag og hos Guttorm 
Gudmestad på Rennesøy. Alle disse får øremerkene i neste uke. 
 
Hilsen oss i Nyyyt 

 
 

 
 


