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Endringer i vektgrenser for kvalitetskalv 
 
Øvre vektgrense for kvalitetskalv øker med 10 kg til 150 kg fra mandag 6 august. 
Samtidig blir det lagt opp til en mer differensiert prisnedtrapping fra 150,1 kg til 159,9 
kg.  Endringene vil bli gjort gjeldene fra mandag 6. august.  
 
Kvalitetskalv er en spesialvarestrøm som Nortura har hatt i ca. 20 år. Nortura arbeider 
kontinuerlig med å videreutvikle produktene for å optimalisere verdikjeden for å sikre salg og 
verdiskapningen.  Gjennomsnittsvekten på kvalitetskalv har ligget på ca. 127 kg gjennom 
flere år. Det er nå gjort en analyse av dette som viser at det er rom for å øke vektene med 
ca. 10 kg. Som en konsekvens av dette vil vektintervallet for godkjent kalv økes med 10 kg. 
Pristillegget på kr 13 pr kg er uendret og gis på kalv med slaktevekt fra 110,0 – 150,0 
kg.  
 
I tillegg vil det bli en mykere prisnedtrapping for vekter over 150 kg: 

150,1 kg kr 10 

152,0 kg kr 8 

154,0 kg kr 6 

156,0 kg kr 4 

158,0 kg kr 2 

160,0 kg kr 0 

 
Øvrige betingelser for Kvalitetskalv er uendret.  
 
Avtaleproduksjon 
Produksjon av kvalitetskalv er en avtaleproduksjon. Alle mottagere av denne utgaven av 
Storfeinfo er registrert med avtale om produksjon av kvalitetskalv til Nortura. Avtalen betinger 
medlemskap i Nortura og leveranser av kvalitetskalv. Vi minner derfor om at det i den 
inngåtte avtale står "Avtalen går ut dersom du ikke leverer kalv i løpet av to år uten nærmere 
forklaring." 
 
I en spesialvarestrøm er det viktig at det er forutsigbare slaktevolum. Ved inngåelse av 
avtalen oppgis det et forventet volum. I de siste årene har dette ikke blitt fulgt opp.  For å 
unngå større endringer i volum uten dette er kommunisert vil dette bli fulgt opp tettere 
fremover. For dere som har avtaler vil taket for deres produksjon settes til det høyeste 
antall dere leverte i 2016 eller 2017.  


