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Etablering og organisering av lammeringer i Nortura BA 
 

Formål 

 Medlemmer i en lammering skal gjennom felles koordinert opptreden kunne føre til at 

både de, og Nortura, har økonomisk og faglig utbytte av det. Det viktigste er å få redusert 

transportkostnader og transporttider ved stor grad av samlasting og dermed færre stopp. 

Men også dialog med tanke på leveringstid og avtaleproduksjon vil være vesentlige 

element. Lammeringer vil også bidra til å utvikle det faglige og sosiale miljøet i bygda. 

 Lammeringene åpner for hyppigere levering av små kvantum fra hver medlem, på 

økonomisk gunstige vilkår. De kan også bidra til å sikre mer stabile tilførsler til ulike 

varestrømmer utenom sesongen, som ulike avtaleproduksjoner. 

 Lammeringene kan også utvide sitt samarbeide til andre områder enn levering av 

slaktedyr, for eksempel ull, faglig aktivitet og andre samarbeidsområder. 

 

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 lammeringleder 

 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. 

 

Etablering og oppfølging av lammeringer/lammeringledere: 

 Områdesjef og leder medlemssenteret (MS) bistår medlemmer som ønsker å danne en 

lammering med å organisere ringen og å finne en leder. 

 Samarbeid med MS kan være av vesentlig betydning for å få med medlemmer som kan ha 

positiv påvirking på bl.a. logistikk ved inntransport og spesielle varestrømmer. 
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 Områdesjefen er Nortura’s formelle representant overfor lammeringen og er den som 

inngår avtale med ringen. Det lages en oversikt (registreringsskjema, s.2 i avtale) pr 

lammering på hvilke medlemmer som er med.  

 Når en lammering er etablert overtar MS ansvar for oppfølging og kommunikasjon med 

lammeringleder.  

 Lammeringen, medlemmer og leder registreres i KS Driftssekreteriat Medlem av MS. 

 Godtgjørelse etter vilkår for lammeringer (faktura). Godtgjørelse budsjetteres og belastes 

inntransportkostnader pr anlegg. 

 Kontroll av godtgjørelse fra lammeringleder sjekkes opp mot leveranse fra ringens 

medlemmer. Ansvar MS. 

 Årlig møte med ringledere i forkant av sesong holdes av MS, ref. siste pkt. under avsnittet 

”Vilkår for lammeringer”. I tillegg holdes det fagmøter for lammeringen. 

 

Avtale: 

 Det skrives en avtale mellom Nortura og lammeringen som sikrer at alle forhold og vilkår 

blir ivaretatt, og at det er en leder for lammeringen som MS i Nortura forholder seg til. 

 Avtalen signeres av lammeringleder og områdesjef. 

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

dersom fungerende leder ønsker å fratre. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Faktura for godtgjørelse Faktura lammeringleder 

 Avtale   Avtale for lammeringer i Nortura BA 


