Återtag till eget hushåll eller gårdsbutik
Bifogas vid slaktleverans

Pris för slakt av återtagsdjur:
Nöt:
2 200 kr/djur
Får och lamm: 370 kr/djur
Gris:
475 kr/djur

Leveransdatum

Önskad utlämningsdag

Pris är exklusive moms 25%
Leverantörnummer

SE‐nr

Namn

Telefonnummer

Adress

Antal styckade återtag

Djurslag

ID‐nummer

Antal återtag
helfall

(kontakta Lammboden,
070‐111 19 74 alt
info@lammboden.se)

Att tänka på vid återtagstyckning
‐Återtag anmäls vid slaktanmälan, ej till transportör.
‐Utsortering av viss kvalitet kan inte begäras.
‐Nöt, lamm och kalv för återtag skall av leverantören
vara märkta med grönt signalmärke och grisar skall vara
tatuerade "RETUR".
‐På grund av EU‐bestämmelser gällande riskavfall,
SRM, kan storboskap endast lämnas ut som styckade
detaljer då djuret är äldre än 30 månader.
Får/lamm som är äldre än 12 månader måste klyvas på
slakteriet för att avlägsna ryggmärg innan köttet lämnar
slakteriet.

Leverantörens underskrift

Vid frågor kontakta:
Anita Pettersson, 0498‐28 25 3
anita.pettersson@gotlandsslagteri.se
Roger Karlsson, 0498‐28 25 34
roger.karlsson@gotlandsslagteri.se
Gotlands Slagteris växel: 0498‐28 25 00
Kia Viken, 070‐111 19 74

Transportörens underskrift

Till Gotlands Slagteris leverantörer

Återtag till eget hushåll eller gårdsbutik genom Lammboden i Stånga!
Gotlands Slagteri inleder fr.o.m. 18 september ett samarbete med Lammboden i Stånga för återtag
av kött.
De senaste två åren har vi erbjudit dig som leverantör möjlighet att återta kött, både slaktkroppar
och styckat samt förpackat, till det egna hushållet och till din gårdsbutik. Vi ser det som en service
och möjlighet för dig som leverantör att kunna sälja kött i din egna gårdsbutik. Om försäljningen på
gård sker under professionella former stärker det kontakten med konsument och varumärket
Gotland.
Anledningen till att vi utvecklar ett samarbete med Kia Viken på Lammboden är att Gotlands Slagteri
bygger om inför flytt av produktionskapacitet från Svenskt Butikskött i Stockholm. Vi är glada att
Lammboden har möjlighet att stycka i sina lokaler, f.d. mejeriet i Stånga.

Tänk på att tjänsten endast gäller då köttet konsumeras i det egna hushållet alternativt
säljs i den egna gårdsbutiken. Vi stödjer inte leverantörer som säljer till restaurang eller
grossist.

Nya rutiner vid återtag av kött!
Hur gör jag för att beställa?
1. Om det endast är återtag av slaktkroppar se punkt 3. och 4.
2. Kontakta Lammboden, Kia Viken, för när och hur du vill göra återtag på:
a. telefon: 070‐111 19 74
b. e‐post:info@lammboden.se
3. Anmäl återtag via slaktanmälan
4. Skicka in en i fylld blankett ”Återtag till eget hushåll eller gårdsbutik” vid slaktleverans med
djurtransportören. Se bifogat dokument

Med vänlig hälsning

Fredrik Sundblad, Gotlands Slagteri och Kia Viken, Lammboden

