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Avtale for lammeringer i Nortura BA 
 

Avtalen inngås mellom områdesjef i Nortura BA og lokal lammeringleder.  

 

Vilkår for lammeringer 

 Lammering er en frivillig samling av medlemmer i Nortura 

 Lammeringen velger sin egen leder.  

 All innmelding og leveranse fra medlemmene skal gå gjennom lammeringen. 

 Lammeringen må være i funksjon hele året, må ha minimum 7 medlemmer og ha en 

leveranse på minimum 500 sau/lammeslakt pr. år. 

 Målet er at det skal leveres kun fulle lass i høstsesongen (uke 37-45) fra hver lammering, 

ellers færrest mulig lass.  

 Lammeringleder får en godtgjørelse etter fastsatt sats pr levert sau/lammeslakt, som 

betales ut fra hvert medlemssenter.  

 Det skal årlig avholdes et møte med ringledere for å gjennomgå markedssituasjon og 

prognoser for levering. Møtet skal avholdes foran hver høstsesong. 

 

Oppgaver for lammeringledere: 

 Lammeringen’s leder er kontaktpersonen mot Nortura og skal stå for all innmelding fra 

ringen, samt koordinering av opplasting/levering av slaktedyr. 

 Innmelding skal skje i henhold til de gjeldende innmeldingsrutiner for Nortura, som riktig 

tidspunkt, antall klipt/ull, avtaletyper, retur/nisje. 

 Leveranseplanlegging av høstsesong sammen med medlemssenteret, og ukentlig 

lassoppsett etter tildelte biler fra medlemssenteret. 

 Sørge for at alle medlemmer i ringen får tilstrekkelig informasjon angående rutiner/krav 

til merking og levering av dyr, og følge opp at dette blir fulgt. 

 Avklare eventuelle endringer i lassoppsett med transportplanlegger i Nortura. Sørge for at 

medlemmer i ringen blir informert om lass må utsettes eller planer må endres. 

 Sende inn regning månedlig for godtgjørelse etter satser som er satt i vilkår. 

 

For funksjonen som lammeringleder gis følgende ytelser fra Nortura BA; 

 Godtgjørelse etter fastsatt sats pr dyr som skal dekke innmelding, lassoppsett, ordinære 

telefonutgifter mv.  

 Ekstraordinære telefonutgifter etter regning 

 Porto etter regning 

 Reisekostnader dekkes etter ordinære regler for Nortura  

 Møtegodtgjørelse etter samme satser som for tillitsvalgte i Nortura  

 Lammeringlederne er selvstendig næringsdrivende og fakturerer Nortura på fastlagt 

fakturaskjema månedsvis for utførte oppgaver. 

 

Områdesjef vil i samarbeid med lammeringen være behjelpelig med å få på plass en leder 

dersom fungerende leder ønsker å fratre. 

 

Sted/dato:  

 

 

Lammeringleder  For Nortura BA 
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Registreringsskjema lammeringer 
 

Medlemssenter:  

Område:  

Navn på lammering:  

Lammeringleder, navn:  

Adresse:  

Postnr/sted:  

tlf.nr/mob.nr/fax.nr:  

e-post:  

 

Medlemmer i lammeringen 

Medl. nr Navn Antall vinterfora 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Skjema leveres medlemssenter for registrering av lammeringen. 

 

Områdesjef: ________________________________________  


