Innmeldingsskjema for livdyr kvige/ku for kjøttfeproduksjon
Selger navn:
Medlemsnr:
Adresse:
Telefon:
Produsentnr:

Mobil:
Fylke

Komm

Gard

Årsak til utrangering:
Født:

Individnr:

Brystmål/Vekt:

Evt. Stamboknr:

Rase:

Farge/avtegninger:
Horn:

Avhornet:

Kollet:
med okse:

Siste bedekning:

Bed. med gårsdokse (angi ventet kalvingsdato):

Antall bed. denne drektighet:
Siste kalvingsdato:
Bein og klauver:
(Klauvform, hevelser o.l.)
Hud og hårlag (Skader, lus o.l.)
Rolig

Lynne

Urolig

Nervøse og svært urolige dyr skal ikke omsettes

Dyrets generelle inntrykk:
Oppstalling: Bås
Båndlegging pga sykdom:

Løsdrift

Binge:

Ja

Nei

BVD-status

Ja

Nei

Dato BVD-prøve:

Kontakt med annen besetning:
Har dyret gått på beite:
Andre merknader:

Signatur selger:
Dyret(ene) skal ikke omsettes senere enn 4 uker før forventet kalving og tidligst 7 dager etter kalving.
Det skal foreligge veterinær helseattest. Den kan være maksimalt 14 dager gammel på omsetningsdatoen.
Evt. anmerkninger på helseattest skal meddeles livdyravdelingen umiddelbart.
Norturas salgvilkår for omsetting av storfe gjelder. (Se bakside eller internett http://medlem.nortura.no)

Utdrag av salgsvilkår og kvalitetsgaranti for livdyr av storfe
1. GENERELT
1.1 Virkefelt
Disse vilkår og betingelser gjelder hvor salg av følgende dyreslag formidles gjennom Nortura:
b) Livdyr av storfe (kalver, kviger, kyr og okser til avls/bruksdyr)
Vilkårene er bindende og gjelder i ethvert tilfelle hvor ikke annet er skriftlig avtalt.
1.2 Definisjoner m.v.
Nortura formidler salg av dyr mellom selger og kjøper som bestemt i disse vilkår og er derfor ikke part i avtalen.
Med selger menes person eller foretak som leverer dyr for salg
Med kjøper menes person eller foretak som er mottaker av dyr gjennom Norturas formidlingsapparat
Med avtale menes de leveringssedler/mottakssedler som skrives i det enkelte tilfelle.
Kjøpere/selgere som ikke er til stede ved levering/mottak skal være gjort kjent med at de har delegert ansvar for kontroll av leveransen/mottaket til transportør.
1.3 Bekjentgjøring
De komplette vilkår skal være tilgjengelige for samtlige medlemmer i Nortura ved forespørsel. Leverandører uten medlemskap som selger eller kjøper dyr gjennom
Nortura, skal være gjort kjent med Norturas salgsvilkår for livdyr.
2. AVTALEVILKÅR
2.1 Risiko
Selgeren har risikoen for dyret inntil levering til kjøper har funnet sted. Transportøren er kun ansvarlig for skader som oppstår under transport.
2.2 Reklamasjon, særskilte frister
Kjøperen har plikt til å foreta en nøyaktig undersøkelse av dyret ved mottakelsen. Reklamasjon må skje skriftlig. Påberopte mangler ved dyrets helse attesteres av
veterinær.
Reklamasjon må sendes Nortura uten ugrunnet opphold og
ved levering av livdyr av storfe, senest 7 dager etter at kjøperen har eller burde ha oppdaget mangelen.
I tilfelle reklamasjon må dyrene ikke avhendes, slaktes eller returneres uten samtykke fra selger.
Hvorvidt og i hvilken utstrekning kjøperens reklamasjon skal godtas, kan avgjøres av Nortura med bindende virkning for begge parter. Enhver reklamasjon skal på
forhånd forelegges selgeren til uttalelse.
Ved formidling mellom Norturas regioner har selgerens region avgjørende myndighet etter å ha drøftet reklamasjonen med kjøperens region.
Selgeren er i ethvert tilfelle forpliktet til å holde Nortura skadesløs dersom salget blir hevet eller kjøperen blir innrømmet prisavslag eller erstatning.
2.3 Særskilte vilkår og mangler
2.3.1 Generelt
a) Alle dyr formidlet av Nortura skal være merket og registrert i henhold til forskrifter gitt av Mattilsynet (MT) og transporteres etter gjeldende forskrifter for
dyretransport.
b) Følgende regnes ikke som mangler:
Ufruktbarhet hos hunndyr som er solgt som ikke drektige.
Ufruktbarhet hos hanndyr og tap på grunn av lang tomperiode. Erstatning gis her kun for forskjell mellom handyrets livdyr- og slakteverdi.
Mangler som er oppstått etter leveringen.
Mangler som er reklamert for seint.
2.3..3 For livkalv, ungkvige, kvige og ku
a) Følgende dokumentasjon skal følge med livdyr av storfe ved salg:
Stamtavle i utfylt stand, dersom dyret er med i Husdyrkontroll/Storfekjøttkontroll. Helsekort for dyret, når dette foreligger.
Fullstendig utfylt, maks 14 dager gammel helseattest med egenerklæring. Det skal tas ut melkeprøve av kyr.
Av drektige kviger skal det tas ut prøve ved mistanke om mastitt ut fra klinisk undersøkelse.
Selgeren plikter å opplyse om ekstra spener er fjernet.
b) Livdyr av storfe skal være uten skader og sjukdom eller merker etter skader og sjukdom. Spesielt gjelder dette spor etter mastitt og dårlige klauver
c) Livdyr av storfe skal ha oppnådd følgende minimumsvekt ved ulik alder:

d) Livdyr av storfe som har svakere vekt og tilvekst enn minimumskravet skal som hovedregel ikke omsettes. Det åpnes likevel for følgende unntak:
Dyr av lette mjølkeraser (STN, Jersey osv). Disse rasene har naturlig mindre fødselsvekst og tilvekst enn NRF og kjøttferasene.
e) Dersom feil bedekningsdato er oppgitt, slik at dyret kalver senere enn antatt ved kjøpet, gis det godtgjørelse til kjøperen for fôrutgifter. Godtgjørelsen beregnes som 5
ganger fôrenhetsprisen på Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til mjølkeku pr. dag som kalvingen skjer etter oppgitt kalvingsdato. Det gis ikke godtgjørelse for
mindre enn 20 dager.
f) Det kan i tillegg kreves erstatning for forskjøvet kalvingstidspunkt, etter de generelle retningslinjer for prisfastsettelse. Kjøperen har også krav på erstatning dersom
kalvens far er en annen enn den oppgitte, og dette vil påføre kjøperen et økonomisk tap. Erstatningen skal i et hvert tilfelle begrenses, slik at slakteverdi med tillegg av
kalvens verdi og erstatningen ikke overstiger kjøpesummen.
g) Følgende gir ikke i noe tilfelle grunnlag for reklamasjon:
Ufruktbarhet hos ungdyr solgt som ikke drektige (gjelder ikke kviger som er tvilling med okse).
Melkelekkasje eller tungmelkethet hos kviger.
At dyret har en/flere ekstraspener som ikke sitter sjenerende nær ordinære spener.
3. TVIST
Tvist mellom Nortura og noen av partene avgjøres ved voldgift i henhold til vedtektene i Nortura.

