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Salgsvilkår og kvalitetsgaranti for livsau og 
framfôringslam 

Norturas livdyravdelinger omsetter årlig liv- og fôringsdyr for ca 700 millioner kroner og 
mange avtaler blir gjort mellom selgere og kjøpere av dyr. Det er derfor utarbeidet salgsvilkår 
og kvalitetsgaranti for livdyr hvor selgere og kjøpere blir gjort kjent med betingelsene for 
handelen.  

   

1. GENERELT 

1.1 Virkefelt 

Disse vilkår og betingelser gjelder hvor salg av følgende dyreslag formidles gjennom Nortura: 

a) Livdyr av gris (purker og råner til avls/bruksdyr) 
b) Livdyr av storfe (kalver, kviger, kyr og okser til avls/bruksdyr) 
c) Livdyr av sau (ho og hanndyr til avls/bruksdyr) 
d) Smågris (framfôring til slakt) 
e) Fôringsdyr av storfe (kalver, okser og kviger til framfôring til slakt)  

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 

Et utdrag av vilkårene er påtrykt partenes avtaler og utgjør en del av avtalene. 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. 



• ved levering av livdyr av gris, senest 7 dager etter at kjøperen har eller burde ha oppdaget 
mangelen, og i alle tilfeller ikke senere enn 3 måneder etter levering av purker og 4 
måneder etter levering av råner. 

• ved levering av fôringsdyr senest 7 dager etter mottakelsen. 

• ved levering av smågris senest 5 dager etter mottakelsen. 

• ved levering av fôringslam eller livdyr av sau senest 7 dager etter mottakelsen.  

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. Unntak gjelder for upara 
ungpurker. 

• 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.  

2.3.4 For livdyr av sau 

a) Følgende dokumentasjon skal følge livdyr av sau ved salg: 

• Utfylt stamtavle, dersom dyret er med i sauekontrollen. 

• Kopi av helsekort på besetningsnivå. 

• Helseattest med egenerklæring maksimum 4 dager gammel på besetningsnivå  

b) For alle dyr som skal føres over fra et fylke til et annet, skal kjøper innhente tillatelse fra Mattilsynet, 
for hunndyr gjelder dette også innenfor fylket.  

c) Dersom den oppgitte bedekningsdato er feil angitt, slik at søya lammer senere enn antatt ved kjøpet, 
ytes godtgjørelse til kjøperen for forutgifter. Godtgjørelsen beregnes som 1 gang forenhetsprisen for 
Felleskjøpets mest solgte kraftforblanding til sau pr dag som lamming skjer etter beregnet 
lammingsdato. Godtgjørelsen blir ikke gitt for mindre enn 10 dager.  

d) Selgeren skal spesielt undersøke om værer har velutviklede testikler.  

3. TVIST 

Tvist mellom Nortura og noen av partene avgjøres ved voldgift i henhold til vedtektene i Nortura. 

 
  

OBS! Det er generelt forbud mot å forflytte hunndyr av småfe til andre besetninger eller over definerte 
sonegrenser. Ved forflytning av småfe kan Mattilsynet i kjøpers distrikt gi dispensasjon fra "Forskrift 
om bekjempelse av dyresjukdomer". Det er kjøpers ansvar å søke om dispensasjon, og transporten 
kan ikke gjennomføres før slik dispensasjon foreligger.  

§13 i "Forskrift om bekjempelse av dyresykdommer" 

§ 13. Forbud mot flytting av småfe 

Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyra føres direkte til slakteri. 



Mattilsynet kan gi forskrift om forbud mot å føre småfe mellom nærmere definerte soner. 

Det er forbudt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en besetning til en annen. 
Mattilsynet i mottakerdistriktet kan dispensere fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen. 

Det er forbudt å flytte småfe til besetning som etter § 12 tilhører en høyere klasse enn den 
besetningen dyrene kommer fra. Forbudet gjelder ikke dersom det i medhold av § 8 er gitt tillatelse til 
å isolere småfe sammen med overvåket besetning. I slike tilfeller tilhører hele besetningen den laveste 
klassen.  

  
 


