Fatland storfebonus
Storfe puljetillegg

Pulje
Kr pr kg

Hasteku

kr 0,00

1-3

4-5

6-10

11-13

14-21

>22

kr 0,85

kr 1,50

kr 2,05

kr 2,45

kr 3,05

kr 3,70

Avtaleinnmelding 3 ukers
avtale

kr 2,00 Innmeldingsfrist er på dato 3 uker før ønsket slakting.

Fatland KU Total-kunde

kr 3,00 Ved inngått Optiavtale pr. kg for ku og ung ku.

Fatland Kilo Pluss 300

kr 1,50

Fatland Kilo Pluss 350

pr. kg. for vekter over 350 kg. for klassene O+ til E+ (kvige,kastrat, ung
kr 2,00 okse og ung ku). Tillegget reduseres med kr 0,50 til kr 1,50 pr kg
14.09.2020. Det økes til kr. 2,00 pr kg igjen 30.11.2020.

Fatland Kjøttfeavtale

Ved inngått kjøttfeavtale tillegg pr. kg. for klasse R- og bedre. Kategorier:
kr 3,00 Kvige,kastrat, ung okse og ung ku. 07.09.2020 reduseres tillegget med kr
1,00 til kr 2,00 pr kg. Tillegget økes igjen til kr 3,00 igjen 30.11.2020.

Fatland Angus

Ved inngått avtale tillegg pr. kg. i perioden 01.01 - 31.12.2020 Kategorier:
kr 7,50 Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rasekrav: 50% Angus. Klassekrav: O
og bedre.
kr 2,50

pr. kg for alle storfeslakt med klasse O, unntatt ku og okse. Gjelder bare
for fettklasse 4 -, eller lavere.

kr 7,50

pr. kg for alle storfeslakt med klasse O+ og bedre, unntatt ku og okse.
Gjelder bare fettklasse 4 -, eller lavere.

Kr 3,00

Kvige 2020 starter med 3,00 pr kg 01.07.2020. For kviger i klasse O og
bedre. Dette tillegget gjelder til 30. september 2020.

Kvalitetstilskudd storfe

Kvige 2020
Fatland Ekstra

pr. kg. for vekter 300,0-349,9 kg. for klassene O+ til E+ (kvige,kastrat, ung
okse og ung ku).

Uke 29-31: Brukes i perioder med for lite kjøtt i markedet.
Kr. 1,50 pr kg.
Uke 32-36: På grunn av godt salg i 2020 blir dette ekstratillegget brukt oftere.
Kr. 1,00 pr kg.

Salg av kalv

Puljetillegg kalv

Se egne kalvepriser under Livdyrpriser: Vi betaler
høyest grunnpris for kalven!

fra 1-7

fra 8-13

100
Ny-bruker bonus storfe

over 14

150

Gjelder i tre år! Du velger selv oppstartsår!

Slaktetillegg

+ kr. 1,00 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.

Kalv/fôringsdyr

+ kr 50,- for kalv < 100 kg og kr 100,- for kalv > 100 kg ved salg.

Ku/kviger

+ kr 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser ved salg.

OptiBiff

OptiBiff-avtaletillegg kr 0,45 til kr 1,20 pr kg i forhold til kvantum.
Kommer i tillegg for all storfe ved inngått avtale. Etterbetales ved
årsslutt.

200

