
 

 

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2014 

Gode produsent! 

Vi hos Fatland gleder oss til en ny slaktesesong på 

lam. Vi tror at kvaliteten på årets lam blir bra, og vi 

betaler BEST for god kvalitet. Vi mener det lønner 

seg å melde inn til slakteriet, ikke til naboen ☺☺☺☺.  

Vårt tilbud vil i år bestå av: 
Gjeldende avregningspris /kg pluss tillegg for: 
 

Kr 0,70 /kg lam/sau ved levering av  1 til  19 dyr 
Kr 1,00 /kg lam/sau ved levering av 20 til 29 dyr 
Kr 1,60 /kg lam/sau ved levering av 30 til 49 dyr 
Kr 2,00 /kg lam/sau ved levering av 50 til 79 dyr 
Kr 2,50 /kg lam/sau ved levering av 80 til 99 dyr 
Kr 3,50 /kg lam/sau ved levering av 100 til 149 dyr 
Kr 4,10 /kg lam/sau ved levering av 150 til 199 dyr 
Kr 4,20 /kg lam/sau ved levering av 200 dyr 

Elitelam PLUSS + kr 5,00 /kg i kl. R og bedre,  

fettgr. 1+ til 3, nedre vektgrense 19,1 kg 
 

EliteLAM + kr 3,00 /kg i kl. O+ og bedre,  

fettgr. 1+ til 3, nedre vektgrense 16,1 kg 
 

Sesongtillegg LAM 
Uke 33  = kr 2,00 /kg 
Uke 34 til 38  = kr 2,50 /kg 
Uke 39  = kr 1,00 /kg 
 

Sesongtillegg SAU 
Uke 33 til 36 og Uke 42 til 45 = kr 1,00 /kg 
 

 

Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3 + Verdien av 
dette utgjør kr 2,00 /kg. 
 

Opti LAM tillegg 
  500 til    999 kg/år = kr 0,70 /kg 
1000 til 1999 kg /år  = kr 1,00 /kg 
2000 til 2999 kg /år  = kr 1,50 /kg 
3000 til 3999 kg /år  = kr 1,80 /kg 
4000 til 4999 kg /år  = kr 2,10 /kg 
5000 til 5999 kg /år  = kr 2,40 /kg 
Over 6000 kg/år  = kr 2,50 /kg  

 

Prisprognose 2014 
Prisprognosen er satt opp med følgende forutsetning: 

• Klasse R, med Elite PLUSS,  

• Bonus for levering av 100-149 stk,  

• Grunntilskudd er lagt til 

• Omsetningsavgift trukket fra. 
 

Uke Dato Lam 16,1-23 kg Ung Sau Sau 

32 04.aug 63,77 30,48 27,38 

33 11.aug 65,77 31,48 28,38 

34 18.aug 66,27 31,48 28,38 

35 25.aug 65,77 31,48 28,38 

36 01.sep 64,97 31,48 28,38 

37 08.sep 64,17 27,98 24,88 

38 15.sep 62,87 27,68 24,58 

39 22.sep 60,37 27,68 24,58 

40 29.sep 58,87 27,68 24,58 

41 06.okt 58,87 27,68 24,58 

42 13.okt 58,87 31,18 27,08 

43 20.okt 58,87 31,18 27,08 

44 27.okt 58,87 31,18 27,08 

45 03.nov 58,87 31,18 27,08 

46 10.nov 59,37 29,18 25,08 

47 17.nov 59,37 29,18 25,08 

48 24.nov 59,37 29,18 25,08 

49 01.des 59,37 29,18 25,08 

50 08.des 59,37 29,18 25,08 

51 15.des 59,37 29,18 25,08 

52 22.des 59,37 29,18 25,08 

Fatland OPTI-LAM gis for alt småfeslakt levert i 
2014. Dette blir avregnet i starten på januar 2015. 

Rådgivning og produsentoppfølging 

«Gode råd er dyre» heter det, og vi vet hvor viktig 
god rådgivning og produsentoppfølging er. Derfor 
tilbyr vi rådgivning gratis til dere. Kontakt for råd: 

Berit Pettersen, berp@fatland.no , 95200340 
Hilde Håland, hilk@fatland.no, 98242214 



 

 

 

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker 

For å gjøre retur mer smidig og sikker vil vi at dere 
bruker skjema for «Detalj om retur». Dette kan dere 
hente direkte fra fatland.no, eller få tilsendt i 
posten. Sjåførene har også dette skjema i bilen, men 
vi vil at dere skal fylle det ut FØR sjåføren kommer! 
Sett inn merker sammen med sjåføren på dyr og 
skinn som skal i retur. Satsene for leieslakting finner 
du også på fatland.no  
 

Tørre og rene dyr 

Dette er utrolig viktig. Vi må ha tørr ull. Derfor MÅ 
dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vær 
nøye med dette. 
 

ULL 

Lever ull til Fatland 
Karmøy 52 84 30 15 
Hommersåk 51 66 93 93 
 

Egentransport av dyrene til slakteriet 

Dere som ønsker å kjøre dyrene til slakteriet selv, må 
melde inn på ordinært vis og avtale tid for levering. 
Vi betaler godt for inntransport, og på søndager får 
dere tillegg for en sone høyere. 
 

Innmelding 

Fatland Ølen 97985522 53775522 
Fatland Jæren 97972120 51682120 
Fatland Oslo 97692651 23176350 

 

Innmelding av slakt 

I sesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. I år vil 
vi prøve noe nytt med at dere kan sende innmelding 
på SMS en uke før ønsket levering. 

SMS nummer til Ølen er 98242202 
SMS nummer til Jæren er 97472290 

SMS nummer til Oslo er 97692651 
Skriv:  
«ant.lam og ant.sau dato. Leverandør-nummer og Navn» 

Skriv f.eks. følgende: 
«63 lam og 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde» 
 

Du kan fortsatt bruke Web innmelding på fatland.no 
og «Min konto» 

Elektroniske øremerker 

Støtten til dette er lagt inn i puljetillegget og 
avregnes fortløpende. 
 

Priseksempel – dette kan du oppnå! 

Dette kan dere oppnå over avregningspris på et lam 
på 23,1 til 25 kg Klasse R uke 36 i følge prognosen:  

Sesongtillegg     kr 2,50 
Elite PLUSS     kr 5,00 
Puljetillegg (> 200)    kr 4,20  
Opti LAM tillegg (5000 kg)   kr 2,40 
SUM  /kg over Noteringspris   kr 14,10 

Og husk at Fatland har gratis inntransport! 

 

Fatland – det lønner seg! 

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi 
trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg 
av lammekjøtt og trenger flere som velger Fatland.  
Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med 
naboene dine om å levere sammen til Fatland.  
 

 

Beste hilsen alle oss hos FATLAND 


