Affärsvillkor lamm

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 tisdag veckan
före slaktvecka. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din
produktion bäst.
Slaktanmälan kan göras via telefon eller Internet.
Djur som slaktas på Gotlands Slagteri (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 veckan innan slaktveckan.
Importdjur
Vid slaktanmälan skall det framgå tydligt att djuret är importerat. Slaktanmälan sänder
signalmärke att sätta i örat samt en följesedel som lämnas till djurtransportören.
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.
Intransport
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.
Märkning
Tänk på att djuren måste vara korrekt märkta när de kommer till slakt för att underlätta
arbetet med intransport, slakt och avräkning! Ett SE-märke följer slaktkroppen och ett SEmärke skinnet till hudboden.

Märkestypen micro innebär att djuren måste ha ett märke i vardera örat.
SE märken av den lite större fyrkantiga typen, här räcker det att lammen har ett märke i ena
örat medan äldre djur skall ha två brickor.
Se separat dokument ang märkning av lamm för mer information.
Återtag av skinn
Vid önskemål om återtag av skinn skall detta anges vid slaktanmälan. Djuren ska märkas med
rött signalmärke i ena örat. Följesedel till önskat berederi skall lämnas på särskild blankett till
transportören.
Såhär beställer du märken och följesedlar
Signalmärken och följesedlar beställer du hos Slaktanmälan 0498-282530 eller 0498-282534
eller info@gotlandsslagteri.se.
SE-märken med ditt produktionsplatsnummer kan du beställa från Stallmästaren
(stallmastaren.se) eller Allflex (allflex.nu).

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 inköpskontrakt
i samband med förmedling av djur.

Betalning
Djuren avräknas enligt gällande notering slaktveckan. Får och lamm slaktade av Gotlands
Slagteri följer egen notering, läs mer på www.gotlandsslagteri.se
Genom att teckna GSABs Leveranskontrakt lamm får du en säkerhet om hämtning. GSAB
betalar även periodvis ut kontraktstillägget som är utformat för att stimulera till högre
produktion under vinter, vår och sommar, för att bättre kunna tillgodose efterfrågan på
lammkött från våra kunder. Kontakta oss för mer information.

Leveranstillägg lamm och får
Kostnadseffektivitet krävs i alla led. Större leveranser bidrar till lägre kostnad för bl.a.
intransport. Leveranstillägget betalas ut för godkända djur när du lämnar dina djur med våra
ordinarie transportörer. Leveranstillägget betalas ut för djur levererade under en och samma
vecka.
Antal djur/vecka

Kronor/djur

Kronor/leverans

1–5

-325

6–10

-125

11–15

8

16–20

20

21–30

30

31–40

45

41–

60

Hämtning obekväm tid
Får/lamm som hämtas på helger eller beordrad hämtning före kl 06.00 eller efter kl 18.00 på
vardagar ersätts med 4,50 kr/st. Lamm som av någon anledning stått två nätter på
slakteristallet ersätts med 30 kr/lamm.

Hygienavdrag
För att kunna hålla en hög hygienisk kvalitet vid uppslaktning, är det oerhört viktigt att
lammen är rena samt ej har lång ullfäll. Oklippta samt smutsiga får och lamm belastas med
hygienavdrag 150 kr/djur för respektive avvikelse (d.v.s maximalt avdrag 300 kr). Se riktlinjer
nedan.
Lamm äldre än ca 8 månader vid slakt skall vara klippta. Lamm som är yngre vid slakt
behöver normalt inte klippas om de är rena.
Utöver rygg och sida skall lammen även klippas på halsen, buken, insidan av benen och bak
under svansroten.

För renrasiga Gotlandslamm (pälslamm) gäller inte krav på klippning fram t.o.m. den vecka
som tilläggsbetalning utgår under förutsättning att lammen är rena.
Vinterlamm skall vara klippta innan nyår om de slaktas fr.o.m. vecka 1 fram t.o.m. vecka 17.
Vid slakt av vinterlamm efter vecka 17 så skall lammen vara klippta efter nyår för att inte
drabbas av hygienavdrag.
Smutsiga får och lamm skall före leverans klippas längs med strupen, magen, längs insidan av
benen och bak under svansroten för att möjliggöra en ren uppslaktning.

Ersättning trasiga återtagsskinn
Skinn som av någon anledning förekommer eller går sönder vid slakt ersätts förnärvarande
med 400 kr för godkända pälslamm och 140 kr för övriga. Skinnet behålls av GSAB. Utebliven
försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej. Sönderdragna skinn från lamm som väger under
12 kg slaktad vikt ersätts ej. Endast skinn som är korrekt märkta för återtag och med korrekt
ifylld följesedel kommer att hanteras som återtagsskinn. Dubbel grundavgift och
hanteringskostnad debiteras när hudboden hos GSAB måste ringa upp för att reda ut
oklarheter kring märkning eller följesedel.

Avgift avvikande leverans får/lamm
Att anmälan stämmer med det antal du har att leverera är viktigt för att vi skall kunna hålla
en god leveranssäkerhet till våra kunder. Vi kommer att följa upp de leverantörer som har
stora avvikelser i sin leverans och ålägga dessa ett avdrag. Avdraget uppgår till 30 kr per
lamm/får eller max 1 000 kr per tillfälle.

Könssorterad slaktdjursleverans
Djur som levereras könssorterade skall hållas åtskilda under transport och fram till slakt. För
könssorterad leverans gäller:
•
•
•

Lammen skall kunna fylla ett fack i bilen.
Skall meddelas till slaktanmälan veckan innan planerad slaktvecka.
Slaktanmälan gör en informationstext till transportören via intransportsedeln.
Transportören meddelar stallpersonalen att det är könssorterade grupper i lasset.
Antal lamm som krävs för att fylla ett fack varierar mellan bilar. Fråga din transportör
vad som gäller i ditt fall.

GSAB 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.

