
 
 

16.02.2023 

Følgeseddel – Nisjeslakt partering Storfe 
 
NB!! Partering av nisje skal alltid avtales på forhånd med returavdeling på slakteriet.  Hvis det ikke er avtalt 
vil slaktet bli levert tilbake som helt slakt. 
 
 
Lev.nr.: ____________  Telefon: ________________ Epost: _______________________________________ 
 
Navn: _______________________________   Adresse: ___________________________________________ 
 

Oppdeling av storfe/kalv: 
 
Antall storfe:_________ 
 
Bogstek: ______                  Høyrygg: ______        Entrecote: _______      Rundstek: ______  Bankekjøtt: _______ 
 
Lårtunge: ______                Mørbrad: ______         Flatbiff: ________         Ytrefilet: _______   Indrefilet: ______    
 
Kjøttdeig ca. 5 kg ‘s poser: _______ (tilbys ikke på alle anlegg) 
 
Pris kr 28 pr kg, uten vakuumering kr 22.- pr kg.  
 
Hver pakning merkes med: Produktnavn, Pakkedato, Pakkested og Best før dato  
 
Mulighet for partering av storfe på anleggene er fortrinnsvis utenom sesong 
 
Grovpartering av storfe/klav 
 
Grovpartering Storfe bakpart antall______                           Grovpartering Storfe forpart antall:_______ 
 
Rygg hel, lår hel, svange hel, hel indrefilet                                Bog hel, nakke hel, kam/høyrygg hel, side/bryst m/bein 
 
Pris pr kg Kr 4,50 

 

Avregning produsent: Ordinære betingelser 
Nortura er kun ansvarlig for avregningsverdien. Transport av nisjedyr til slakt i Norturaregi forutsetter at Nortura 
har henting av andre dyr av samme dyreslag (storfe, gris, småfe) i området i ønsket tidsrom for levering. Hvis ikke 
må produsenten påregne å forestå inntransporten selv. 
 
Produsent faktureres etter gjeldende engrospris, pluss ekspedisjonsgebyr kr 350,- og evnt. fraktkostnader kr 
6,- pr. kg. for utlevering fra andre Nortura anlegg enn ditt nærmeste Nortura slakteanlegg. Se liste nedenfor. 

 For produsenter i Innlandet og Øst: Rudshøgda, Gol, Tønsberg og Sarpsborg 
 For produsentene i Agro: Sandeid, Egersund og på Forus 
 For produsentene i Vest: Førde, Sandeid.  
 For produsentene i Midt: Norturas anlegg på Malvik og Steinkjer. Produsenter i Møre og Romsdal kan 

hente ut på Øre Viltmottak Batnfjordsøra. 
 For produsentene i Nord: Bjerka, Målselv og Karasjok 

 
I tillegg vil det bli fakturert for bisonpall. Ved tilbakelevering av bisonpall vil kostanden bli 
kreditert. 
 
Nisjeslakt må sendes eller hentes straks etter nedkjøling av slaktet etter anvisning fra slakteriet.  
 
Ønsket utleveringssted: _________________________________________________________ 
 
Ved forsendelse til andre skjære bedrifter eller utleveringssteder uten avtale må produsent selv 
ordne med bestilling og oppgjør for frakt. Skal slaktene sendes til flere forskjellige steder må 
produsent selv sørge for sortering. Slaktene må hentes ut samlet hos Nortura. 
 
1 eks. av denne følgeseddel legges ved kjøreseddel til slakteriet  


