
Forklaring på slakteoppgjør for småfe 
Klassifisering 
Først bli slakta plassert i rett kategori, lam, sau, ung sau, vær, kje eller geit. Så blir slakta klassifisert 
etter EUROP – systemet etter kjøttfylde og fettgruppe. 
For kjøttfylde er skalaen EUROP med pluss og minus for hver klasse E+ er det beste du kan oppnå og 
P- er det dårligste. For fettmengde er skalaen 54321 med pluss og minus for hver fettgruppe 5+ er det et 
feiteste slaktet og 1- er avmagra slakt. 
 
Kvalitetstillegg 
Hvordan skal et godt slakteoppgjør se ut? Målet er å ha alle lammene i klassene O+ eller bedre, uansett rase. 
Lam i klasse O+ eller bedre, får kvalitetstilskudd fra staten på kr 525.  Dette får du avregnet på slakteoppgjøret.  
 
Det er også kvalitetstillegg i Nortura. Stjernelamtillegget er på kr. 2,50 pr kg. Dette betales ut til lam som har en 
slaktevekt fra 15,1 kg og høyere, er i Klasse O+ og bedre og har fettgruppe 1+,2-,2,2+,3- og 3.  
 
Gourmetlamtillegget er på kr 3,00 ekstra pr. kg. Dette betales ut til lam som har en slaktevekt fra 17,1 kg og 
høyere, Klasse R eller bedre og fettgruppe 1+,2-,2,2+ 3- og 3. I tillegg skal slaktene være levert i ukene 
31-44. Legg merke til at det er en forskjell på slakteklassene og vektkravet mellom Stjernelamtillegget og 
Gourmetlamtillegget. Oppfyller lammet Gourmetlam-kravene får du både Stjernelamstillegg og 
Gourmetlamtillegget. Det er kr 5,50 ekstra pr kg. 
 
Smårasene som villsau – svartfjes – gammelnorsk spæl, har vanskelig for å nå disse klassene. Her bør målet 
være å få flest mulig i klasse O+ eller bedre på grunn av kvalitetstilskuddet. 
 
Andre pristillegg 
Sesongtillegg – Tidlig i sesongen i uke 31-39 betales det ekstra for lam som en stimulans til å få inn 
nok lam for å dekke den store etterspørselen som er tidlig i sesongen. Derfor betaler vi mer for disse 
lammene fra kr. 2,00 til kr 0,50 pr kg etter hvilken uke det er. 
 
Kvantumstillegget – er en bonus for å levere mange slaktedyr til Nortura. Tillegget utbetales i februar 
etter hvor mange tonn du har levert med sau- og lammeslakt. Kvantumstillegget starter på 1000 kg og går opp 
til over 5000 kg og varierer fra 0,40 kr til 1,70 per kg. Lam som blir kassert eller tatt i retur er ikke med i 
utrekningen av kvantumstillegget. 
 
Lammeringstillegget – betales ut til bønder som samarbeider om levering av sau og lam gjennom en 
lammering fordi dette rasjonaliserer inntransporten vår. Lammeringstillegget er på kr 15 pr dyr levert 
gjennom ringen. Er du ikke registrert i lammering, men ønsker det, ta kontakt med Medlemssenteret eller en 
rådgiver i Nortura. 
 
Pulje småfe – Det blir betalt ut etter hvor mange lam som blir levert. Samlaster du med 
naboene f.eks. gjennom en lammering, får du puljetillegg for totalt antall dyr levert for alle som 
samlaster. Puljetillegget er i den minste gruppa 15-29 stk. kr 10, til den øverste gruppa fra 210 stk. kr 
60,- Totalt er det 7 grupperinger puljetillegg.  
 
Godtgjørelse rfid-merking sau/lam– Nortura støtter alle som merker dyra sine med elektroniske øremerker 
med kr 12.00 pr dyr. Elektronisk merking er viktig for at slaktedyra raskt skal identifiseres på 
slakteriet. Det er viktig at alle innkjøpte dyr skal ha hvite øremerker. 
 
Andre statstilskudd 
Distriktstilskudd- Nortura avregner også distriktstilskudd fra staten. Dette er et pristilskudd som varierer med 
hvilken distriktstilskuddssone gården din ligger. Distriktstilskuddet er likt for alle kategorier og varierer ikke 
gjennom året.  
Grunntilskudd- Nortura avregner også grunntilskuddet fra staten. Dette er også et pristilskudd som er likt for 
hele landet. Grunntilskuddet varierer gjennom året og mellom ulike kategorier småfe.  
Pristrekk 



Hygienetrekk- Lam som ikke kan klippes rene får dette trekket på kr 120,- fordi de må gå inn i varestrømmer 
som varmebehandles. Du kan redusere risikoen for hygienetrekk ved å klippe bort skitt på bakpart, innsiden av 
lårene og brystet.  
 
Ull 
Ull deles inn i crossbredtype og spælsautype. Crossbredulla er på den langrumpa sauen og spæltypen er på 
kortrompa sau. Klassa A er helårs ull av crossbredtype. Klasse B er ull klipt om våren av både crossbred og 
spæltype. Klasse C er crossbredull klipt om høsten.  F er ull klipt om høsten av spæltype. Innenfor hovedtypene 
av ull er det ulike ullklasser og ullstasjonene betaler best for den beste ulla, f.eks. C1 er best – C2 nest best osv.  
I tillegg er det diverse ullklasser av frasortert ull.  
 
Kontakt 
Har du spørsmål angående avregningen, ta kontakt med Medlemssenteret eller en rådgiver i Nortura. 
https://medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/ 
Avregningsbrev 


