Et tilbud om en samarbeidsavtale:
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FATLAND
Faland Jæren AS
Hommersåkveien 250
4311 HOMMERSÅK
Fatland Ølen AS
Postboks 241
5588 ØLEN
Fatland Sandefjord AS
Fokserød
3241 SANDEFJORD
Fatland Oslo AS
Prof. Birkelandsvg. 30 A
1081 OSLO
		
			

Sammen – fordi vi vil det samme!
FATLAND

Hvorfor det?

FATLAND Optigris-avtale
Bakgrunn for avtalen:

Fatland legger millionbeløp inn i OPTIGRIS-avtalen gjennom årsbonus til avtaleprodusentene! Vi
har tatt oppfordringen fra bøndene på alvor og etablerer samarbeidsplatformen; Optigris.
Dette gjør vi fordi det er god økonomi for alle involverte.
For Fatland betyr det at vi skal gi markedet enda bedre produkter og ikke minst ha en stabil leveranse av norskprodusert
gris. Millionene som ligger i avtalen skal utbetales til OPTIGRIS-produsenter i form av eksklusive bonusordninger.
Samarbeidet sikrer en mer forutsigbar inntekt og produksjon
for alle parter i avtalen. God drift, godt samarbeid mellom smågris- og slaktegrisbonde, faglig utvikling og markedsorientering
er det vi vil ha et system på innenfor OPTIGRIS-avtalen.

Smågris, estimert antall		
Slaktegris, estimert antall

		

Tiltak når markedet forandrer seg skal diskuteres mellom
partene slik at alle bidrar effektivt med en lavest mulig kostnad.
Sammen kan vi bedre møte sluttbrukerens behov, markedets
svingninger og gi hverandre ønsket stabilitet, forutsigbarhet
og trygghet.

Kombinert, antall estimert

		

Fatland tenker langsiktig og markedsrettet til felles glede.
Målet er å unngå både overproduksjon og underdekning på gris
i markedet. Sammen blir vi enda bedre!

Det foreligger direkteavtale om smågrislevering 		
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Prioritet på smågris omsatt via Fatland,
uten direkte avtale.						
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kr/kg:

Bonusutbetaling: 					
Estimert årstotal:...............

Nøkkelen ligger i balansepunktet!

Avtalen omfatter: Fatland forplikter seg til å evaluere markedsbalansen for å kunne anbefale optimal tilpassning av
samlet produksjon. Grisen tilpasses markedets ønsker og behov. Produksjonen optimaliseres etter produksjonskapasitet,
produksjonsøkonomi. Fatland gir gratis rådgivning og oppfølging til avtalepartnerne. Gjennom samarbeidet kan vi sikre bedre
salg og fornøyde kunder. Avtalepartene i Optigris skal ha et aktivt forhold til markedet slik at Optigris kan redusere
reguleringskostnadene. Optigris sikrer partene avsetning på produktene (smågris og slaktegris) samt tilgang på smågris
for slaktegrisbesetninger med direkteavtale. Optigris avtalen gir prioritert tilgang på smågris for slaktegrisbesetninger.
Formålet er å styrke samarbeidet og sikre langsiktig god økonomisk utvikling i svineproduksjon.

Gjennom OPTIGRIS-avtalen skal det blir enklere å lese markedet
og tilpasse produksjonen slik at vi får bedre priser per kilo og
da mer stabil og fornuftig ressursutnyttelse.

TRYGGHET:
Forutsigbar inntekt
Jevnere og mer kontrollert kjøttproduksjon.
Fellesskap og samarbeid med andre bønder.
INFORMAJON:
Forbedring av resultatene ved erfaringsoverføring.
Tett samarbeid med slakteri som har oversikt over
endringer i markedsbalansen.
Samtalepartner og rådgiver med utgangspunkt
i at vi er avhengig av hverandre.

Riv ut og send eller faks inn. Porto er betalt av Fatland.

OPTIMALISERING:
Mindre svingninger i markedet.
Godt samarbeid i alle ledd, til alles beste.
Avtale-prioritet hos Fatland.
PRIS:
Bonusordning
Bunnpriser skal unngås
Økt kilopris og redusert omsetningsavgift.

pr/stk:

Garanti og betingelser: Avtalen mellom partene gjelder levering/mottak av smågris, levering av slaktegris og mottak av
slakt med 12 mnd gjensidig oppsigelse. Produsenten plikter å levere all gris til Fatland. Partene kan avtale risikofordeling
for unormale prissvigninger på smågris og slakt. (Vedlegg 1.) Dette gjøres i egen ”direkteavtale for kjøp og salg av smågris”
mellom smågrisprodusent, slakteriprodusent og slakteri. (Vedlegg 2.) Det forutsettes en jevn drift og forutsigbare leveranse
av gris. Økning eller reduksjon i produksjonen skal avtales i god tid. Optigris-avtalen fordeler merverdien som skapes i
svineproduksjonen. Fatland beregner og utbetaler bonus etter hvert kalenderår.
Vi har med dette inngått en OPTIGRIS-avtale med Fatland etter gjeldende regelverk og overnvevnte forutsetninger.

Sted __________________________ Dato __________ / _______ / ______
___________________________________
__________________________________
Leverandør/produsent	Fatland

