Forklaring på en avregning for Storfe
Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr. Under kan du
se et eksempel på en avregning for storfe fra Nortura. Priser og tillegg endres, så for alltid oppdaterte
priser se https://medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar/.

I avregningen er det en detaljert beskrivelse av grunnlaget for prisen på hvert enkelt dyr, fordelt på
individnummer. Før alt blir summert til totalbeløpet som blir overført til din konto. Under kan du se et
utklipp av en avregning på storfe.

Nederst i avregningen er det et sammendrag av leveransen for gjeldende avregning, og et
sammendrag for alt du har levert dette kalender året.

Avregning Storfe
Det er mange linjer i en avregning som hver beskriver slaktet du har levert til Nortura.
Helt øverst i avregningen er hvert dyr som er slaktet, med kategori, identifikasjon og slaktedata.

Kategori
Ved slakting blir dyret registrert med det individnummeret som står på øremerke. Dyret får deretter
automatisk tildelt slaktekategori etter kjønn og alder fra informasjon registrert i husdyrregisteret på det
aktuelle individnummeret. Det er derfor viktig at informasjon i husdyrregisteret er riktig!
Les mer om kategorifastsettelse på våre nettsider. https://medlem.nortura.no/arkivnyhetsartikler/kategorifastsettelse-etter-faktisk-alder-article28772-12002.html

Klassifisering
Slakteribransjen i Norge bruker EUROP-systemet og lengdemåling for å klassifisere skrotten.
EUROP-systemet klassifiserer skrotten etter kjøttfylde og fethetsgrad.
-

Kjøttfylde klassifiserer med bokstavene EUROP, hvor E er klassen for mest kjøttfylde og P er
klassen for minst kjøttfylde. I tillegg er hver klasse delt i +/-, som for eksempel: E+ ,E ,E- osv…
Prisen per kg øker sammen med kjøttklasse, hvor det er best pris for E+, og lavest for P-.

-

Fethetsgraden klassifiseres med tallene 1 til 5, hvor 1 er laveste klasse for fethetsgrad, og 5 er
høyeste klasse for fethetsgrad. I tillegg er hver klasse delt opp i +/-, som for eksempel 1-, 1, 1+,
2-, 2, 2+, osv…
Det er verken bra med for lite eller for mye fett på slaktet. Derfor får du fett-trekk både om du
leverer dyr i fettklasse 1- eller 5+. Det er ønskelig fra næringen å ha skrotter med middel
fetthetsgrad. Det er derfor ingen trekk i fettklassene f.o.m. fettklasse 1+ t.o.m. 2+. Man bør
derfor prøve å oppnå en fettklasse rundt 2+.

Les mer om EUROP og fettklasse på Animalia sine nettsider.
https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/

I tabellen kan du se et forslag på hva som er optimale
slaktedata for ulike raser. Kontakt din rådgiver for å
finne det optimale slakteresultatet for deg da det vil
variere mellom rasekombinasjoner og driftsopplegg.

Rase

Klasse Slaktevekt Fettklasse

NRF

O/O+

300

2+/3-

Hereford

O+/R- 310

2+/3-

Kombinasjonen mellom kjøttfylde, fettklasse og vekt
danner grunnlaget for avregningsprisen per kg.
Les mer om avregningsprisen her https://medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar/

Angus

O+/R- 310

2+/3-

Tiroler Gråfe R-/R

310

2+/3-

Limousin

U-/U

330

2/2+

Charolais

R+/U-

350

2/2+

Simmental

R/R+

350

2/2+

Etter linjene av dyrene er alle tillegg du har oppnådd. De fleste er fordelt på individnummer, men noen
er også felles på en linje. På den måten kan du se hvilke dyr som har oppnådd de ulike tilleggene. Alle
tillegg betales per kg. Trekk er per kg, eller per dyr.
For oppdaterte priser på tillegg se våre medlemssider - https://medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar/

Puljetillegg
Puljetillegg er et virkemiddel for å unngå at samme produsenten skal levere flere leveranser med få dyr
på kort tid. Større puljer gir en mer effektiv inntransport av slaktedyr, som gjør det mulig for Nortura å gi
en høyere pris ut til bonden. Jo flere dyr du har på en leveranse jo større er tillegget, med høyeste sats
på puljer med flere enn 23 dyr.

Avtaletillegg
Ved innmelding av dyr på 5-ukers avtale disponerer slakteriet dyrene innenfor en periode på 5 uker.
Produsenten velger ønsket slakteuke, men slakteriet kan hente dyrene de to ukene før og etter ønsket
slakteuke. Du bør derfor planlegge i god tid når du ønsker slakting så du kan sørge for størst mulig pulje,
og at du er tidlig nok ved innmelding så du kan velge den ønsket henteuken som passer best for deg.
Det er mulig å melde på uten 5-ukers avtale. Det kalles direktelevering og da vil Nortura hente uken
etter innmelding. Da får du ikke innmeldingstillegg, og heller ikke puljetillegg.

Ku/Kalv-Avtale
Ku/kalv-Avtalen gjelder for dyr i kategorien ung ku og ku. Ku/Kalv-Avtale er en ordning som går ut på at
du ved å levere livkalven/fôringsdyra/okseslakt dine til Nortura, får du en tilleggspris på kuslakt.

Ekstra avtaletillegg
Ekstra avtaletillegg er et tillegg Nortura bruker for å stimulere til økt slakting av storfe i perioder hvor det
er underdekning av storfe i markedet. Eksempel på periode hvor det blir brukt ekstra avtaletillegg er før
telledato for å stimulere til at man ikke skal vente med levering av slakt til etter telledato. Se på våre
nettsider får å finne ut når ekstra avtaletillegg gjelder.

Kvalitetstilskudd
Staten vedtok at fra 1. januar 2014 skulle det være et kvalitetstilskudd på storfeslakt for å stimulere til
høyere storfekjøttproduksjon. Tillegget gjelder ikke for kategorien KU.
Fra 1. Januar 2018 får du følgende tillegg. Hvis du oppnår klasse O gir det et tillegg på 2,50kr per kg.
Hvis du oppnår klasse O+ eller bedre får du 7,50kr per kg i kvalitetstillegg.

Distriktstilskudd
For å utjevne de store forskjellene vi har i Norge betaler landbruksdirektoratet distriktstilskudd. Satsen
bestemmes ut fra hvilken distriktssone driftssenteret til produksjonen ligger i.
Les mer om soner og distriktssonetilskudd til kjøtt på nettsidene til landbruksdirektoratet - https://qa.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/kjott-ogegg/tilskudd/sonegrenser-for-distriktstilskudd-melk-og-kj%C3%B8tt-er-digitalisert

Stoppsats Slakt
Stoppsatsen er ment som et virkemiddel for å unngå at samme produsenten skal levere flere små
leveranser på kort tid, litt på samme måte som puljetillegget. Trekket for Stoppsats Slakt er 150,- per
uke.
Reglene for stoppsats sier det at hvis leveransen er delt på flere hentinger pga lasstørrelse eller flere
dyreslag, trekkes det for en stoppsats pr uke. Hvis produsenten selv ønsker å dele sin leveranse på 2
dager skal det trekkes for stoppsats ved hver henting. Ved samlasting fra 2 eller flere bortfaller
stoppsatsen. Leverer samme leverandør både slaktedyr og livdyr samme uke, trekkes det stoppsats i
begge tilfeller. Ved egentransport trekkes ikke stoppsats.

Uren Storfehud
Når et dyr blir slaktet er det ikke bare kjøttet som blir brukt. Det er også stor verdi i salg av skinn. Derfor
er kvaliteten på skinn viktig. Men hovedgrunnen til at det er trekk for uren hud er at skitne dyr er mer
tidkrevende å slakte da slakteren må være mer påpasselig med å unngå kontakt med den urene huden.
Om huden er kraftig forurenset mister kjøttet verdi da det må varmebehandles før salg, og det gis da
trekk. Trekket belastes ikke per kg, men per dyr som er skitten. Det er to kategorier for trekk.
Kategori 1 – Dyret er tydelig forurenset, og er skitten på 20-40% av låret og/eller innslag av møkkskorper
i snittlinja under buken. Det gir et trekk på 400,- kr.
Kategori 2 – Dyret er sterkt forurenset, og er skitten på mer enn 40% av lår og/eller møkkskorper i mer
enn 50% av snittlinjen. Det gir et trekk på 900,- kr.
Les mer om skitne slaktedyr her –
https://medlem.nortura.no/siste-nytt/skitne-storfe-article42895-11793.html

Spesialvarestrømmer – f.eks, Norsk Kjøttfe, Nortura Angus, Økologisk, Urfe
Norsk Kjøttfe og Nortura Angus er avtalebaserte varestrømmer for medlemmer i Nortura. Det stilles
spesielle krav til driftsopplegg på gården, rase og til slaktene. Det utbetales en tilleggspris til produsenter
som leverer slaktedyr til spesialvarestrømmer. Dyr som blir avregnet som Norsk Kjøttfe vil vises som
f.eks. "Ung Okse Norsk Kjøttfe" og med en anmerkning for hvilken storferase individet er i avregningen.
Som vist i utklippet under. Pristillegget kommer på egen linje i avregningen.

Les mer om Norsk Kjøttfe her –
https://medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar/priser-og-tillegg-for-norsk-kjottfe-article16645-11785.html
Dyr som blir avregnet som Nortura Angus vil komme på avregning som standard, men med Nortura
Angus som anmerking. Angustillegg og eventuell fettkompensasjon kommer på egne linjer i avregning.

Les mer om Nortura Angus her – https://medlem.nortura.no/storfe/angusavtale/

Samme system er det for slakt av Økologisk og Urfe.

Hva er en bra avregning?
Det er ingen fasit på hvordan en avregning skal se ut i forhold til slaktevekter osv. Det er store forskjeller
mellom driftsopplegg og fôringsregime i hvert enkelt fjøs, det er derfor også like mange forskjellige
avregninger. Avregningen blir derfor mer en fasit for å se om dine fôrplaner er riktig og målene til din
produksjon er nådd.
Under kan du se et eksempel på avregning for NRF ung-okser. Produsenten har som mål å ha en
framfôringstid på 18-20 mnd, med en slaktevekt over 300kg og klasse på minst O for å oppnå
kvalitetstilskuddet. Med en middels grad av fôring med kraftfôr da han har mye grovfôr tilgjengelig.
Dette er i utgangspunktet et veldig godt oppgjør. Det er god klassifisering med halve puljen i O+ eller
bedre, og ingen under O. Snittvekten for leveransen er 350kg, som i utgangspunktet er høyt for NRF.
Ulempen er at den høye slaktevekten har ført til at litt for mange av dyrene har fått fett-trekk. Fett-trekk
kan brukes som et tegn på fôringsstyrken, og her hvor 5 av 8 slakt har fått fett-trekk så har nok fôringen
hvert litt hard. Men når det ikke var noen høyere fettklasse enn 3- er det akseptabelt.
I dette tilfellet hvor slaktevektene er så høye kan man vurdere å levere dyrene til slakt noe tidligere og
ikke endret fôrstyrken. Da har vektene blitt litt lavere, men færre dyr har fått fett-trekk. Per desember
2020 er fett-trekket på fettklasse 3- for ung okse 1,30kr. Det tilsvarer da på snittdyret i denne leveransen
et trekk på 455kr. Det utgjør ikke mer enn at det er viktigere å få noen ekstra kilo slaktevekt enn å unngå
fett-trekk som 3- eller 3.
Vurderingen er at dette er en bra leveranse og målene med produksjon ble nådd.

Under er et annet slaktoppgjør, også med NRF ung-okser. Produsenten satser på en framfôringstid på
16-17 mnd, med en slaktevekt på 300kg og ingen slakt under klasse O.
Snittet for denne leveransen er 290kg så produsenten er ikke så langt unna målet sitt på 300kg. Ved å
se på fettklassen og klassifiseringen kan man se at ikke hele potensialet på dyrene er utnyttet. Det er 2
dyr som klasser O- og hovedparten er i fettklasse 2. Det viser at det muligens er rom for høyere fôrstyrke.
Det kan være at kvaliteten på grovfôret er feilvurdert og at kraftfôr andelen var for lav i forhold til ønsket
tilvekst. I denne leveransen er det stort sprik mellom dårligste og beste. En mulig årsak til det er at de
har fått forskjellig fôring som kalv, og derfor har et såpass dårlig utgangspunkt at det ikke er mulig
uansett fôrstyrke å oppnå ønsket tilvekst. Ulik alder er også en mulig årsak til variasjonen. Om alders
forskjellen blir for stor så må det vurderes om det skal deles opp i flere leveranser. Da blir det på
bekostning av puljetillegget, og man må da vurdere om det lønner seg å dele opp leveransen.
Vurderingen her er at produsenten må undersøke kvaliteten på kalvene og grovfôret. Og eventuelt
revurdere sine fôrplaner for å oppnå sine mål ved neste leveranse av slaktedyr.

Det er ingen fasit på hva som er et bra slakteoppgjør. Avregningen må vurderes og tolkes etter
driftsopplegg, storferase og hvilke ressurser som er brukt i framfôringstiden. Kontakt din rådgiver om du
ønsker hjelp til å sette mål for din produksjon, og vurdering av ditt slakteoppgjør.

