
Kjøttfe-avtale     

 

Produsentnavn:…………………………………………………………………………………. 

Produsentnummer:……………………………………………………………………………. 

E-post:……………………………………………………………………………………………….. 

Mobilnummer:…………………………………………………………………………………… 

Postadresse:………………………………………………………………………………………. 

 

Produksjon på gården: sett kryss 

Melkeproduksjon  _____ 

Ammeku   _____ 

Foring innkjøpt kalv  _____ 

Annet    _____ 

 

Ca antall kjøttfeslakt pr år  ___________ 

 

For å få kjøttfetillegg iht enhvertid gjeldende prisliste må produsent dokumentere at slaktet 

tilfredstiller krav om raserenhet. 

Jeg bekrefter herved at renraset kjøttfe okse er far, og at mor er minst 50% kjøttfe, til dyrene 

som meldes inn på kjøttfeavtale. Sett kryss_______ 

Avtalen gjelder for følgende raser: Charolais, Hereford, Limousine, Aberdeen Angus, Tiroler 

Grauvieh, Simmental, Blonde d’Aquitaine, Piemontese og Higland Cattle 

 

Følgende punkter gjelder i tillegg for avtalen: 

1. Dyrene må meldes inn på en 5 ukers avtale etter gjeldende regler og disponeres fritt av 

slakteriet fra uke 2-5 med tanke på hente- og slaktetidspunkt. Dette for at Røros Slakteri AS 

skal ha en mulighet for å prøve å hente ut en merpris i markedet, og ha mulighet for å 

planlegge henting og slakting på en best mulig måte. 



2. Alle dyr skal være registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen 

3. Dyrene må være merket iht enhver tid gjeldende regelverk for merking av dyr. 

4. Beiteperioden for dyrene skal være minst 12 uker i løpet av året. Unntak fra regelen er 

hanndyr. 

5. All slakt og omsetning av livdyr fra produsenten skal i avtaleperioden skje gjennom Røros 

Slakteri AS.  

6. Tilleggene bortfaller ved manglende KSL eller ved manglende godkjent revisjon/egenrevisjon 

7. Ved nødslakt, hasteslakt og ved evt trekk for uren hud kat 2, evt anmerkninger og 

delkassasjoner fra Mattilsynet i forhold til bransjestandarden, bortfaller alle avtaletillegg, og 

egne priser gjelder 

8. Tillegg bortfaller dersom kvalitet, klasse eller vektkrav iht betingelser i gjeldende prisliste ikke 

opprettholdes. 

9. Produsenten tillater offentliggjøring av sporing av kjøttet til gården, opp mot Røroskjøtt AS 

sine kunder innen daglivarebutikker og storhusholdning. 

10. Gården skal kunne presentere seg slik at den kan ta imot et på forhånd avtalt og godkjent 

besøk av aktuelle kunder av Røros Slakteri AS og/eller Røroskjøtt AS. 

11. Det gis ikke tillegg for dyr som helt eller delvis tas i retur, eller dyr som leieslaktes. 

12. Evt brudd på disse punktene som ikke er skriftlig avklart og bekreftet på forhånd, medfører 

bortfall av alle tillegg med tilbakevirkende kraft til tidspunktet for avtalebruddet. 

 

Øko-avtalen kan ikke kombineres med kjøttfeavtalen. 

Ku/kalv avtalen kan ikke kombineres med kjøttfeavtalen 

 

Avtalen er løpende med en måneds gjensidig oppsigelse. 

Vilkår og satser i avtalen kan endres med 5 ukers varsel på våre hjemmesider. Varsel vil også 

bli sendt på sms. 

 

 

 

 

Dato…………………………………     Dato…………………………………………. 

 

 

…………………………………………     …………………………………………………. 

Røros Slakteri AS      Produsent 

 

Avtalen er utstedet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 


