Affärsvillkor nöt

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 veckan innan slaktveckan.
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.
Akutanmälan nöt
Vid akut leverans av djur som av olika skäl behöver hämtas omgående anmäls djuren på
telefon till slaktanmälan. Djuren hämtas inom tre arbetsdagar. Akutanmälan avser endast
djur som kan transporteras med ordinarie djurtransportbil. Djur som behöver avlivas direkt
anmäls till Svensk Lantbrukstjänst AB.
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.

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.
Livdjurskrediter till kontrakterade leverantörer
Kontakta GSAB för gällande räntor m.m.

Djurförsäkringar i samverkan med Agria
Djurförsäkring upphör!
För tecknande av försäkring kontakta Agria direkt på 020-88 88 88.

CDB
Alla slaktnöt måste enligt Jordbruksverkets föreskrifter åldersbestämmas via SE-bricka och
aktuella uppgifter om djuret i CDB i samband med slakt. De djur som inte är rätt registrerade
i CDB vid slakt måste kasseras. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att besättningens
djur är rätt registrerade i CDB.

BSE-provtagning
Nötkreatur som är 48 månader och äldre vid slakttillfället samt har anmärkningar vid
besiktning före slakt (enligt kap A del I pkt 2.1 i bilaga III förording (EG) nr 999/2001) skall
enligt EU:s förordning provtas för BSE. Provtagningsavgift dras av från djurets
avräkningsvärde.

Hämtning obekväm tid
Slaktdjur som hämtas på helger eller beordrad hämtning före kl 06.00 eller efter kl 18.00 på
vardagar ersätts leverantören per djur med:
Kalv 9 kr/styck
Storboskap 18 kr/styck

Betalning
Djuren avräknas enligt gällande notering slaktveckan.

Förorenade djur
Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de kommer in till slakt.
Rena djur är nödvändigt för att minimera risken för att skadliga tarmbakterier och andra
föroreningar hamnar i köttet som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade
djur försvårar även uppslaktningen och minskar värdet på huden. För dig som leverantör
innebär ett smutsigt djur ett avdrag på avräkningen.
Vid flera kraftigt förorenade djur tar slakteriet kontakt med dig som djurägare för att
diskutera lämpliga åtgärder. Är djuren mycket kraftigt förorenade får du inte leverera nya
djur förrän en åtgärdsplan upprättats tillsammans med slakteriet.
Prisavdrag för gödselförorening (per djur)
Kronor per skada nöt/kalv
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 600
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 1 000
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 2 000

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

