
SAU/LAM
Alle våre tillegg gjelder dyr over 16,0 kg
   
 
Kvalitetstillegg   6,00 kr pr kg for lam fra kl. O+ og fett t.o.m. 3+  
   
Puljetillegg     40,00 kr pr sau/lam ved levering av 20 – 59  
    50,00 kr pr sau/lam ved levering av 60 – 99  
    70,00 kr pr sau/lam ved levering av 100 – 129  
    100,00 kr pr sau/lam ved levering over 130  
    
    Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt  
    antall dyr og det trekkes ikke stoppsats.  
 
Tidligleverings-tillegg lam 3,00 kr pr kg i uke 32 - 37  
    2,00 kr pr kg i uke 38 - 40  
   
Tidligleverings-tillegg sau 3,00 kr pr kg i uke 32 - 39
    Gjelder dyr fra kl. O-, og fett t.o.m. 4  
   
Årsbonus på lam  20,00 kr pr lam ved levering av 100 - 200  
    30,00 kr pr lam ved levering av 201 - 300  
    40,00 kr pr lam ved levering av 301 - 400  
    50,00 kr pr lam ved levering av 401 - 500  
    60,00 kr pr lam ved levering over 500  
    
    Årsbonusen avregnes i januar året etter.  
   
Nybruker tillegg  1,00 kr pr kg slakt i 2 år  
   
Øvrige tillegg   40,00 kr pr sau/lam i klippetillegg – kun for   
    nyklipte dyr  
    12,00 kr pr lam med elektronisk merke (RFID)

  
Prisprognose inkl. grunntilskudd, kvalitetstillegg og tidligleveringstillegg for 
lam klasse R 16,1-23 kg. 
Puljetillegg, RFID støtte og årsbonus kommer i tillegg.

 

Husk å melde antall sau og lam hver for seg innen tirsdag kl.16.00 for levering 
neste uke.

Pelsskinn (Gotlandskinn)  330,-  kr pr skinn   
  

Ullskinn til beredning kan tas i retur ut året og sendes
Roar Pelsindustri, Kampebråten 10,1338 Sandvika, tlf 67 54 87 02 eller hentes 
saltet på slakteriet etter avtale.

Trekk på slaktedyr  KSL – ikke godkjent status 3,-  kr pr kg  
    Feilmerket småfe og lam 50,- kr pr dyr  
    Hygienetrekk sau/lam 120,- kr pr dyr  
    Ullskinn til beredning 240,- kr pr skinn  
    Våt ull avregnes ikke    

Gode betingelser og bonus til våre produsenter
Våre betingelser tåler sammenligning og er derfor tilgjengelige for alle, uten 
krav til verken medlemskap eller spesialavtaler. Alle priser oppgis selvfølgelig 
uten omsetningsavgift.

Ta kontakt med FURUSETH AS på 
   vårt GRØNNE nr 800-34111  

FURUSETH’S AVREGNINGSBETINGELSER Gjeldende pr. 4.8.2014


