Gotlands Slagteris internettjänst
Från och med den 26 oktober kommer du som leverantör till Gotlands Slagteri, GSAB, att anmäla
dina djur till slakt på vår hemsida, www.gotlandsslagteri.se. Du kommer också att kunna ta del av
affärsvillkor och annan information från Gotlands Slagteri och vårt arbete, att tillsammans med dig
som leverantör, utveckla den gotländska slaktdjursuppfödningen.
Från och med 1 januari 2016 är Gotlands Slagteri AB ett helägt bolag av Thomas Östlund. Som en
konsekvens av att HKScan inte längre är delägare går vi över till vårt egna anmälnings‐ och
avräkningssystem. Detta skapar nya möjligheter för oss att tillsammans med dig utveckla den
gotländska slaktdjursuppfödningen.
Vår webblösning är under uppbyggnad och kommer att utvecklas efter hand som vi ser att behov
finns.
Som de flesta andra större förändringar och utveckling av nya IT‐system så kommer vårt system ha
sina utmaningar i början. Vi ber dig att ha tålamod initialt om det inte fungerar fullt ut. Om du vill
komma i kontakt med oss så finns vi tillgängliga på följande telefonnummer och e‐postadresser:
Anita Pettersson 0498‐28 25 30, anita.pettersson@gotlandsslagteri.se
Roger Karlsson 0498‐28 25 34, roger.karlsson@gotlandsslagteri.se
Mats Hallvede 0498‐28 25 65, mats.hallvede@gotlandsslagteri.se
Fredrik Sundblad, 0498‐28 25 03, fredrik.sundblad@gotlandsslagteri.se

Följande punkter är bra att tänka på:
1. Allmän information om affärsvillkor och arbetssätt finns på den öppna delen av websidan.
2. Inloggning till internettjänsten sker med BankId. Anledningen till att vi har valt denna
säkerhetslösning är att den är säker och etablerad. Du kommer kunna logga in med BankId
samt Mobilt BankId. Du kommer även fortsättningsvis kunna slaktanmäla via telefon till men
vi uppskattar om du anmäler via internettjänsten. Ta kontakt med din bank om du inte redan
har BankId. Vi hanterar din uppgifter enligt PUL
3. Inloggningen till internettjänsten finns under rubriken ”Leverantörer” på
www.gotlandsslagteri.se.

4. Du som leverantör till Gotlands Slagteri kommer även fortsättningsvis kunna få livdjurkredit
m.m. kontakta Mats Hallvede för mer information.
5. Om du har frågor om livdjur, kalv och smågrisar kontakta Mats Hallvede på 0498‐28 25 65 alt
mats.hallvede@gotlandsslagteri.se
6. När du rapporterar förflyttning av djur till Jordbruksverket ska du använda dig av SE 600078.
Du kan även ge Jordbruksverket en fullmakt att använda sig av informationen i den data‐fil
som GSAB skickar till dom kontakta Jordbruksverket, Anette Palm 036‐155000 för mer
information. Alt använd följande blankett (JSB3:39) för att göra detta
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jsb339.html
7. Gotlands Slagteri vill vara med och utveckla den gotländska slaktdjursuppfödningen. Om du
funderar på att utveckla eller ändra din verksamhet kontakta gärna oss för en diskussion.
8. Vi kommer att använda www.gotlandsslagteri.se för informationsspridning för aktiviteter och
löpande marknadsutveckling.
9. Vi kommer från och med den 31 oktober ändra vår intransport av djur till slakt. Detta i syfte
att skapa bättre transportplanering och minska kostnaderna för dessa. Gotlands Slagteri har
valt, efter en upphandling att samarbeta med Erik Andersson djurtransporter AB och
Wahlgrens Djurstransport. För att komma i kontakt med transportörerna var vänlig och
kontakta:
Erik Andersson Djurtransporter
Erik Andersson: tel 070‐697 28 06
Wahlgrens Djurtransporter
Ulf Wahlgren: tel 070‐568 91 96
10. Produktionsuppföljning
Vi kommer med vårt nya system kunna ge tillbaka värdefull information till dig för din
produktionsuppföljning. Vi har i dagsläget samarbete med Winpig, Elitlamm och Växa. Du kan
även från uppgifterna i ”Slaktonline” se hur slakten av dina djur föll ut.
11. Om du där intresserad att se när vi slaktar och klassificerar dina djur är du välkommen på
besök hos oss. Var vänlig och boka ditt besök med Mats Hallvede på telefonnummer:
0498‐28 25 65.
12. Kom gärna med förslag på hur vi kan utveckla informationen till dig som leverantör på
gotlandsslagteri.se
Om du har frågor var vänlig och återkom till oss på 0498‐28 25 00 alt
info@gotlandsslagteri.se

