
Vilt

*Gjelder ikke vilt som er feltkontrollert.  Alle dyr over 2 år som skal leveres skal CWD prøvetakes.

Ved kjøp blir det betalt for nyttbart kjøtt, dvs. etter det er fjerna fett, skuddsår og  
urene deler. 
Vekt-trekk for avskjær. Vom-skutte dyr vil bli avvist.

Innkjøp av vilt
Hjort 70,-/kg inkl.mva
Elg 70,-/kg inkl.mva
Rådyr 70,-/kg inkl.mva

Retur av vilt
Kontrollavgift 300,-/dyr inkl.mva
Skjæring 20,-/kg inkl.mva
Vacumering 10,-/kg inkl.mva
Merking 5,-/kg inkl.mva

Innmelding av vilt
Innmelding skjer pr telefon 712 93 260

Oppgjør
Oppgjør til leverandører av vilt vil skje etter endt sesong.

Mattilsynet kontrollerer alt vi håndterer. Det er spesielt viktig at alt av vilt er håndtert renslig. 
Hode og indre organ (hjerte, lunger,lever 2 nyrer, og milt) skal følge med til anlegget.* Skinn 
leveres også dersom det er praktisk mulig.                     



Småfe

Slakting
Sau/lam 380,-/stk  + 25,-/kg over 16kg
Villsau/lam 380,-/stk  + 25,-/kg over 16kg
Geit/kje 380,-/stk  + 25,-/kg over 16kg

Partering 
Vi tilbyr tre forskjellige parteringer:
Grov "Villsaupartering" Hel bog og sadel, hele lår og sider m/nakke
Standard Bog, sadel og nakke kappet. Hele lår og sider.
Spesial "Fin-partering" Skjæring, utbeining.

Pris partering Standard Spesial
Lam 185,-/stk eks.mva 235,-/stk eks.mva 285,-stk eks.mva
Villsau-lam 125,-/stk eks.mva 175,-/stk eks.mva 225,-/stk eks.mva
Sau og vær 240,-/stk eks.mva 290,-/stk eks.mva 340,-/stk eks.mva
Villsau og-vær 210,-/stk eks.mva 260,-/stk eks.mva 310,-/stk eks.mva
Geit 185,-/stk eks.mva 235,-/stk eks.mva 285,-/stk eks.mva
Kje 125,-/stk eks.mva 175,-/stk eks.mva 225,-/stk eks.mva

Emballasje
Plastikk 17,-/stk
Kartong 20,-/stk

Innkjøp sau og lam

Pristilskudd lam 500,-/stk *Klasse O+ eller bedre
Tillegg økologisk lammeslakt 40,-/stk *Klasse O+ eller bedre F.o.m 01.01.2018

Tilskudd for kje 300,-/stk *Slaktevekt over 3,5 kg

Alle individ skal være lovlig øremerket. Debio-kunder må ha godkjente øremerker eller levere 
skjematisk oversikt.

 * Ved over 40 leverte dyr gjennom året, gir vi en etterbetaling på 
3,-/kg

Grov

 * Lam R- eller bedre, slaktevekt fra 16,1                                                                           
fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+, 3-Øre Vilt gourmet-tillegg*

 +3,-/kg

2,-/kg

Øre Vilt ekstra kvalitet 
Stjerne-lam*

2,50/kg  * Lam O+ eller bedre, slaktevekt fra 16,1                                                                          
fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3

Etterbetaling*

Egen innfrakt 2,-/kg

Elektronisk øremerking 12,-/dyr



Hygienerisiko 0-99 dyr over 100

Slakting av småfe med ull 100,-/stk 50,-/stk

Slakting av småfe , klipt 0,-/stk 0,-/stk

Hygienetrekk småfe 60,-/dyr

Returskinn
Salte,lagre,sende til garveri 185,-/stk

Kjøp av saueskinn m/ull
Ullne skinn 75,00/stk
Villsauskinn 55,00/stk

Storfe

Innfrakt av levende dyr skal besørges og belastes leverandør,samt utfrakt av 

returslakt/varer. 

I enkelttilfeller kan vi være behjelpelig med å organisere innfrakt av dyr når

det er vanskelig å ordne det selv. 

Innkjøp av storfe

7,50-/kg

Retur storfe
Slakting 16,-/kg eks.mva
Skjæring 16,-/kg eks.mva
Vacumering 10,-/kg eks.mva
Merking 5,-/kg eks.mva

Hygienetrekk storfe
Trekk for uren hud Kategori 1: 400,-/dyr
(skitne slaktedyr) Kategori 2: 900,-/dyr

Dersom forurensningen har skjedd  ved 
oppstalling på slakteri vil ikke produsenten 
trekkes.

Not.pris fra Nortura og KLF *  +1,-/kg

Trekk foretas bare der det med sikkerhet kan fastslås at forurensning har blitt påført  hos 
produsent. Kategori 1: Tydelig forurenset på kritiske steder / Kategori 2: Sterkt forurenset på 
kritiske steder. Dette er en bransjeordning som gjelder alle slakterier. 

 *Ved egen innfrakt

Tilsv.tilskudd fra SLF.

Kvalitetstilskudd storfe* 2,50-/kg *Ung okse, okse, kastrat, kvige, ung ku, kalv, med klasse O  

*Ung okse, okse, kastrat, kvige, ung ku, kalv, med klasse O+ eller 
bedre  

Kvalitetstilskudd storfe*



Oppgjør småfe og storfe
Oppgjør vil bli utbetalt etter endt sesong, eller etter avtale

Innmelding av dyr
Innmelding skjer pr telefon 712 93 260
Så lenge vi har slaktekapasitet, lagrings-og avsetningsmuligheter, og i tråd
med avtaler vi har og får med andre aktører, kjøper vi inn slakt. 

Hasteslakt

Nødslakt
Øre Vilt har nødslakt-avtale med Nortura og Ytre Nordmøre Slakteri. Produsenten må ha attest 
fra veterinær før en av våre operatører kan rykke ut.                                                                               Tlf 
nødslakt-vakt: 97 57 51 37

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ring oss gjerne på tlf 712 93 260

 -  Alle priser og tilskudd er gjenstand for endring i tråd med marked og prispolitisk middelbruk til 
enhver tid.

Vi tar inn hasteslakt 3 g /pr. uke, etter avtale, (mandag, onsdag og fredag) da vi er avhengige av 
å ha veterinær på anlegget før dyret skal avlives. Dyret må helsemessig være egnet til 
transport og produsenten må selv stå for inntransport. Alt som må slaktes innen tre dager er å 
regne som hasteslakt.  Hasteslaktavgift: 750,- pr.dyr


