Til villsauprodusenter på Frøya og Hitra
Det nærmer seg en ny slaktesesong, og vi ser fram til å motta årets villsaulam fra dere.
Selv om det fortsatt er overproduksjon av sau og skinn i Norge ser det ut til at situasjonen er i
ferd med å stabilisere seg. Nortura (som er prisledende i Norge) har lagt opp en prisløype som
innebærer at prisene vil holde seg på omtrent samme nivå som i fjor.
KSL tillegget er innbakt i avregningsprisen. Det blir trukket 20 % på avregning for de som ikke er
med i KSL ordningen.
Våre priser skal relativt sett være minst like konkurransedyktig som i fjor. Også i 2020 skal
slakteriene formidle pristilskuddet sammen med slakteoppgjør til produsenten.

Villsaupriser i kr

Uke 37-40

Fra uke 41

Lam < 9,0 kg

27,6

26,6

Lam 9,1-13,0 kg

36,9

36,4

Lam 13,1 - 16,0 kg

42,9

41,9

Lam > 16,1 kg

42,9

41,9

Sau

6,8

6,8

Vær

2,5

2,5

Ungsau gis samme vektavhengige pris som for lam
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Videre kommer det følgende tillegg/fradrag til ovennevnte priser:

Tillegg

Sats

Kommentarer

Puljetillegg fra 9 kg

* 15-49 stk: kr 15
* 50-99 stk: kr 25
* 100-129 stk: kr 40
* >130 stk: kr 70

Gjelder samtlige dyr levert på en
felles plass i løpet av høsten.
Gjelder ikke returdyr.

DalProtillegg

Uke 37-39: kr 1 pr kg

Gjelder for lam

Økologisk tillegg

Kr 40 pr lam

Alle klasser

Tilskudd lammeslakt

Kr 409 pr lam

Gjelder for alle lam

Grunntilskudd (SLF)

* Lam (over 13kg): kr 4,20
1 (fra 5/10: kr 3,70)
* Sau og ungsau: kr 1,80
1 (fra 19/10: kr 3,80)
* Vær: kr 5,00

Kommer i tillegg til kjøttpris

Distriktstilskudd (SLF)

kr 5,25 pr kg

Kommer i tillegg til kjøttpris.

Fraktkompensasjon

kr 25 pr stk

Dyr levert til slakteriet av
produsent

Skinn

Nettotilskudd på kr 20 pr stk.

Omsetningsavgift

Sau 2,00kr
Lam 1,80kr

Elektronisk øremerking

kr 12 pr individ for korrekt RFIDmerking

DalPro AS planlegger i år å ta imot ca 1500 villsau. Dette innebærer at vi ikke nødvendigvis kan ta
imot alle dyr vi blir tilbudt. For å sikre optimale utviklingsvilkår for villsaunæringen i regionen vil
vi fortsatt fokusere på å opprettholde den best mulige kvaliteten på både slakterivirksomheten,
produktutvikling og produksjon av gårdsmatprodukter av villsau. Dette er ett annerledes år for
oss alle med tanke på covid-19, og vi vet ennå ikke helt hvordan det vil påvirke oss her i
øyregionen. Vi velger allikevel å fortsette som vanlig med vår produksjon. Vi er dog litt spente på
julemarkedet i Trondheim, da dette arrangementet tidligere år har hatt stor innvirkning på vår
omsetning, og da spesielt produkter av villsau.
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Vedlegg 1: Tilleggsinformasjon om villsaulevering til DalPro
INNMELDING AV SLAKT- SLAKTETIDSPUNKT
-

Innmelding av slakt til DalPro AS ved til Sverre Johansen, telefon 95 80 63 26.
Innhenting: Dette krever nært samarbeid mellom produsent og slakteri om
slaktetidspunkt.

RETUR AV SLAKT- PARTERING
-

Leverandører kan bestille egne dyr i retur for eget bruk.
Slakteriet kan partere etter gjeldende satser. Viktig å gi beskjed om hvordan parteringen
skal være.
Ungsau, sau og vær med gammel ull tas ikke imot.
Dyr til retur, må tas ut og merkes med DalPros returmerker. Dette må være gjort før
henting av dyrene.
Returkjøtt må hentes på slakteriet.

KRAV TIL KVALITET OG MERKING
-

Dyra skal være merket etter gjeldende forskrifter. (Husk at dyrene skal være merket med
produsentens nummer og ikke bare nummeret til den du har kjøpt sauen av. I tillegg må
tas med initialene deres på både det visuelle og elektroniske merket.)
For å få lammene klassifisert som villsaulam, må de framstå som typisk villsauslakt.
(Krysninger godtas ikke)
Skinn i retur til garving merkes spesielt med ”Retur skinnmerker”.
Fjorårslam avregnes som lam, men må leveres tidlig i sesongen.
Grovpartering av returslakt levert i eske koster kr 200 og emballasje kr 15.

ANNET
Transport: Ca. 75 stk pr gang. Dyrene hentes av DalPro og ved avtalt ankomst må dyrene være
klar for levering.
Leieslakt: Leieslakt pris pr dyr kr 300. Faktureres for innfrakting for leverandører med stor andel
returslakt.
Skinn: Vi betaler et netto tilskudd på kr 20 pr stk. fratrukket hygienetrekk og merkostnader.
-

Skinn av dårlig kvalitet betales det ikke for.
Retur skinn til garving blir trukket med kr 120 pr dyr (Hygienetrekk).
Skinn som produsent ønsker å ha selv, må hentes samme dag som dyrene blir slaktet, og
her gis det ikke tilskudd fra oss.
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