Returskjema småfe
Fylles ut av produsenten før henting og sendes med dyretransporten ved levering.
Husk at dyr i retur må merkes med returmerke i venstre øre.
Returslakt må meldes inn som retur.
Du kan som et alternativ til retur av egne dyr, bestille helt slakt via våre medlemsbutikker som parteres etter dette skjemaet.

Lev.nr.: ____________ Telefon: ________________ Epost: _______________________________________
Navn: _______________________________ Adresse: ___________________________________________
Hentested:
Se oversikt på medlem.nortura.no (søk på retur i søkefeltet) eller ring vårt medlemssenter 95 51 84 00.
Ønsket hentested:

Ikke partert:

Antall:
Individnummer:

1 Grovpartering småfe antall:
Kr 4,00 pr kg
Hele lår, hele boger, hele pinnesider med hel nakke,
hel slagside

2 Finpartering med pinnekjøtt antall:
kr 8,00 pr kg
Hele lår og hele pinnesider med rygg (kotelettkam).
Nakke og bog deles til fårikålkjøtt

3 Finpartering med fårikålkjøtt 1 antall:
kr 10,00 pr kg
Hele lår u/halebein, hele sider m/rygg, slagsider,
filetkam til koteletter, resten til fårikålkjøtt

4 Finpartering med fårikålkjøtt 2 antall:
kr 12,00 pr kg
Hele lår u/halebein, hele pinnesider u/rygg, slagside,
sadel til koteletter, resten til fårikålkjøtt

5 Nedskjæring småfe antall:
kr 300,00 pr stk
Utbeining av alt kjøtt til produksjonskjøtt

6 Kløyving småfe antall:
kr 40,00 pr stk
Ryggmarg må fjernes på alle dyr over 12 mnd

For anlegg som vakuumerer og merker, tilkommer et tillegg på 6,00 kr/kg for alt. 2, 3 og 4 og kverning for alt. 5.
Vakuumpakking og kverning kan ikke utføres på alle anlegg. Har du spørsmål, ring vårt medlemssenter 95 51 84 00

Andre kostnader:
Ikke medlem: + 50 % på alle priser.
Ekspedering: 100 kr/leveranse
Frakt: 3,00 kr/kg
Emballering helt slakt småfe: 30 kr/stk
Kostnaden for slakting av returslaktet kommer i tillegg (lik for medlemmer og ikke-medlemmer)

Andre kommentarer hvis avvikende ønsker (eks ikke vakuumering):

Returslakt er slakt som produsent tar momsfritt tilbake til eget forbruk, og gjelder kun egne slakt. Slakt som tas i retur for videresalg er ikke retur,
men går under betegnelsen nisje. Se mer info om nisje på medlem.nortura.no (søk på nisje i søkefeltet).
Innmat, hoder mm. av egne dyr kan ikke tas i retur. Dette må evt. bestilles fra Medlemsbutikken.
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