
  
 
 
 
 
Avtale om levering av slaktedyr til Norturas spesialvarestrøm Norsk Kjøttfe 
 
Som medlem i Nortura BA er det inngått avtale om mulighet til å levere slaktedyr i varestrømmen 
Norsk Kjøttfe. Det stilles krav til driftsopplegg på gården, leveringsrutiner og til slaktet, se eget infoark. 
 
1. Produsenten 
Medlemsnr:   Produsentnummer:  
 
Etternavn: 

  
Fornavn: 

  
Mobilnummer: 

 

      
Postadresse:  E-postadresse:  
 
2. Produksjon på gården (kryss av i firkant): 
Melkeproduksjon:             Ammeku:    Kjøttprod. på innkjøpt kalv:  
 
Ved innkjøpt kalv, hvilken produsent(er) får du kalv fra:*  
* Det stilles krav om at selger av kalv har avtale om Norsk Kjøttfe 
 
3. Produksjonsomfang 
Ca antall slakt som tilfredsstiller krav til Norsk Kjøttfe pr. år: 
Hvilke raser vil du levere: _____________________ 

 

  
4. Følgende krav må oppfylles for at avtalen skal være gyldig: 
 Ja Nei 
Driften på gården er i henhold til KSL   
Kalvens dieperiode er minst 16 uker   
Besetningen benytter en beiteperiode på minst 12 uker   
Alle dyr registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen   
Semin, stambokført eller ungdyrkåra renraset okse som far til slaktedyr   
 
5. Pristillegg og kvantumsavgrensing 
Godkjente slakt betales med til en hver tid gjeldende pristillegg for Norsk Kjøttfe.  
Norturas markedsmessige behov kan føre til begrensninger i enkelte perioder. 
 
6.  Krav til slaktedyr mv.  
Slakt levert til Norsk Kjøttfe må tilfredsstille de spesifikke krav som stilles med hensyn til rase, 
kategori, alder, vekt, klasse, fettgruppe og andre forhold. Disse kravene vil kunne endres av Nortura. 
For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte informasjonsark. 
 
7. Krav til produsent, innmelding av slaktedyr, oppsigelse av avtalen 

• Dyr som ønskes levert til varestrømmen Norsk Kjøttfe skal meldes inn via gjeldende 
innmeldingsbilde på Norturas slakteweb for spesialavtale.  

• Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 anses ikke å tilfredsstille kravene til 
varestrømmen og vil ikke oppnå tilleggspris. 

• Norturas vedtekter om leveringsplikt må være oppfylt for at avtalen skal være gyldig. 
• Manglende kravoppfylling kan medføre at avtalen blir sagt opp. Før oppsigelse av avtale skal 

det være kontakt mellom medlem og storferådgiver i Nortura for å forsøke å rette på avvikene. 
• Nortura kan gjennomføre revisjon ift ovenstående krav. 
• Avtale om leveransemuligheter til varestrømmen Norsk Kjøttfe kan gjensidig sies opp med 6 

måneders varsel 
 
Sted/ dato:  Underskrift medlem:  
 
 
Sted/ dato: 

  
 
Underskrift Nortura: 

 

 


