
 

 

Affärsvillkor gris 

Slaktanmälan 

Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Det är viktigt att antalet anmälda 

djur alltid stämmer med leverans. Justering av slaktanmälan ska göras senast måndag veckan 

före slaktvecka. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din 

produktion bäst. 

Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller internet. 

Djur som slaktas på Gotlands Slagteri AB (GSAB) anläggningar utrapporteras till SE 600078. 

Tid för slaktanmälan 

Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon fram till måndag klockan 

15.45 eller via internet fram till måndag klockan 24.00 två veckor innan slaktveckan, för att 

sedan kunna justeras veckan innan.  

Importdjur 

Vid slaktanmälan skall det framgå tydligt att djuret är importerat. 

Avräkning 
Likvid sätts in på konto torsdag andra veckan efter avslutad slaktvecka. Avräkning postas tre 

vardagar efter avslutad slaktvecka. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag.   

Avräkningen kan sändas på mail. Meddela oss vilken mailadress ni önskar få den till. 

Slaktleverans 

Anmälda djur skall vara hämtningsbara en vecka före respektive en vecka efter registrerad 

anmälningsvecka. 

Förskottsersättning 

GSAB har rätt att begära leverans veckan före anmäld slaktvecka. Högsta notering utgår 

enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas förskottsersättning med 60 

kronor/gris med vikt upp till 92,9 kg. 

Överståendeersättning 

GSAB har rätt att begära att anmälda grisar ska hämtas efter anmäld leveransvecka. Högsta 

grundpris utbetalas enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas 

ersättning för slaktsvin som blir överviktiga genom att betalningsgrundande viktintervall höjs 

med 7 kg/veckas överstående. 

 



 
 

 

Ersättning för beordrad hämtning obekväm tid 

Vid av GSAB beordrad hämtning på vardag före kl. 06.00 eller efter kl. 18.00 samt helgdag 

utbetalas ersättning med 5 kr/levererad gris. 

Kastrering via vaccination 

GSAB köper in och slaktar grisar som är kastrerade via vaccination tillsvidare.  

Intransport Leveransavgift 

Leveransavgift uttages med 150 kronor per veckoleverans av slaktsvin, övriga grisar och 

produktionsplats. GSABs normer för effektivare utlastningsrutiner på gården skall följas. 

Intransportsedel 
När vi hämtar slaktdjur hos dig får du en kopia av intransportsedeln som kvitto. Kontrollera 

att antalet djur på kvittot stämmer med det antal du levererat. Intransportsedeln ska 

signeras. Med signeringen lämnar du din djurägarförsäkran och garanterar att uppfödningen 

följer reglerna i Sveriges Bönders Miljöhusesyn samt godkänner leveransuppgifterna. 

Livdjurskrediter i samband med förmedling av 
djur 

GSAB erbjuder fakturakrediter med löptider som är anpassade till olika djurslag och 

uppfödningstider. Denna kreditgivning skall ses som ett produktionsanpassat komplement 

till normala bankkrediter. För att uppnå en god lönsamhet i djurproduktionen krävs en 

långsiktig grundfinansiering och en god likviditet. 

Kredit kan beviljas kontrakterade leverantörer efter sedvanlig kreditprövning och i relation 

till leverantörens årsleveransvärde hos GSAB. Ansökan sker genom ordinarie inköpskontakt i 

samband med förmedling av djur. 

Djurförsäkringar i samverkan med Agria upphör! 

Information om djurförsäkringar 

GSAB samarbetar inte med Agria gällande försäkringar för suggringa, smågris- och 

slaktgrisbesättningar. Kontakta Agria direkt för information och försäkringsvillkor. 

Telefonnummer till Agria är 0775-88 88 88. 

  



 

 

Smågrisförmedling 

Smågrisuppfödare respektive köpare åtar sig att: 

• Följa de uppfödningsprinciper som framgår av GSABs allmänna leveransvillkor och 

Gård & Djurhälsan Sverige AB:s kontrollprogram. 

• Se till att samtliga levererade smågrisar uppfyller kraven för respektive handelsklass 

och är märkta enligt gällande bestämmelser. 

• Anmäla smågrisar till förmedlingen senast tisdag veckan före önskad leverans, vilket 

gäller även Mellangårdsförmedling. 

• Medverka till åtgärder för att effektivisera utlastning, leverans och mottagning av 

grisar. 

 

Förmedlings- och hanteringskostnad 

Mellangårdsförmedling 

• Köpare: 20 kr/smågris, kontraktskostnader Enligt avtal 

• Transport/förmedlingskostnad Enligt avtal 

• Extra Mellangårdstillägg Enligt avtal 

Övrigt 

• För ej PMWS-vaccinerade smågrisar görs ett avdrag om 30 kr/st, motsvarande lägre 

pris per smågris till köparen. 

• Rekommenderad leveransvikt är 24-35 kg. 

• Om det visar sig vid efterkontroll av vikten att smågrisen väger under 20 kg görs ett 

avdrag på 300 kr/st. 

Godkänt försäljningstillstånd krävs enligt Gård & Djurhälsan Sverige AB:s anvisningar. 

 

  



 

 

Livsvin 

Köp av livsvin och semin 

Vid köp av livsvin och semin hänvisas till Svenska Köttföretagen AB. 

Köp av datorprogram PigWin Slakt 

Vid köp av PigWin slakt hänvisas till:  

Gård & Djurhälsan Sverige AB 

Kungsängens gård hus 6 B 

 753 23 Uppsala 

telefon 0771-21 65 eller läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida, www.gardochdjurhalsan.se 

GSABs Internettjänst 
Du som är kontraktsleverantör kan ansluta dig till Internettjänst för leverantörer. Här kan du 

bland annat: 

- anmäla slakt dygnet runt 

- snabbt se slaktresultat 

- beställa/anmäla livdjur 

- se avräkningar och saldobesked 

Låter det intressant? Kontakta GSAB för mer information eller gå in på 

www.gotlandsslagteri.se.  

 


