Se www.prodplan.no og
www.prodplan.no/app/prodplan
Få brukernavn og passord ved å
kontakte fatland@fatland.no.

Melding om prisendring på smågris, 13. juli 2020:

Smågrisnotering i Fatland
Mandag 13.07.2020 steg grunnprisen på smågris med kr 20,Gjeldende grunnpris etter endring er kr 840,-.

Helsegrisattesten skal gjøres via
helsegris.animalia.no

Puljetillegg på smågris hos Fatland:
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Husk at Optigristillegget kommer i tillegg!
Puljetillegget viderefaktureres og kompenseres av tilleggene ved slakting.

Gjeldende grunnpris, tillegg og trekk blir etter denne endringen:
Helsegris, grunnpris 25 kg:
Trekk for ikke-Helsegris:
Trekk for gris uten kvalitetstillegg/veterinærattest:
Tillegg for SPF (NB! kun kr 35 viderefaktureres kjøper)
Tillegg/trekk for vekt
(fra 22 kg)
Avrekning og Fakturering:

kr 820,kr 90,kr 90,kr 45,kr 12,GRATIS

FRAKT:
Kjøpers pris, tillegg:
Selgers pris, trekk:

kr 25,kr 15,-

Tillegg rett innmelding: Kr 20,-

Krav til innmelding ved
avvenning og rett antall

Optigris avtaletillegg:
I tillegg til Grunnpris, puljetillegg, overvekt og frakt tillegg/trekk kommer Optigris-tillegget!

Om smågrisprisen, tillegg og trekk:
Overvekt og puljer:
•
Grunnprisen er satt til 25 kg’s smågris.
•
Tillegg og trekk for vekt over og under 25 kg er kr 12,•
Det er ikke ønskelig å omsette gris over 35 kg (avtalt dette med kjøper)
•
Smågris under 22 kg bør ikke omsettes.
•
Når det likevel er gris under 22 kg med på leveringen trekkes kr 90,- for grisen + kr 24,- pr kg undervekt
•
Det er et absolutt mål med minst mulig vektspredning innad i en puljelevering. Pass på at minste gris ikke er for lett.
Frakt og omkostninger:
•
Fatland avregner og fakturerer smågris gratis.
•
Der Fatland transporterer smågrisen regnes det et trekk på selger på kr 15,- og et tillegg på kjøper på kr 25,-.
•
(Pr dato utgjør differansen mellom selger og kjøpers pris kr. 40,-)
•
For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som
transporterer smågrisen og eventuelle tillegg/trekk (Kombitillegg) utover dette. Vi kan hjelpe med utforming av avtalen. Transport kan
leies på timepris.
Kvalitetstillegg:
•
Grunnprisen er satt for Helsegris.
•
Smågris fra besetninger som ikke får Helsegrisgodkjenning trekkes kr 90,- og gris uten kvalitetstillegg/veterinærattest
trekkes kr 90,•
For SPF godkjente besetninger er helsetillegget kr 35,•
Besetninger uten årlig veterinærattest får ingen kvalitetstillegg
Enkeltdyrgodkjenning, (tillegg og trekk pr gris):
•
Brokk:
•
Byller:
•
Sår/sårskorper (begrenset grad):
•
Kort hale/grodd halesår:

kr 120,- (inntil størrelse som en bordtennisball (4 cm.))
kr 120,kr 120,kr 120,-

Ikke omsettbar gris:
Fatland ønsker at smågrisen som blir omsatt til slaktegrisprodusent er av god kvalitet og jevn i størrelsen. Smågris med halthet, åpne sår eller betente haler
er verken transportdyktige eller omsettbare. Haler som har vært bitt/nappet i- skal være ordentlig grodd før de leveres. Selg ikke en gris du ikke selv ville
ha kjøpt.
Ikke kastrert gris til VAK-gris produksjon:
Råner som ikke er kastrert kan ikke omsettes uten avtale! Begge vaksiner før slakting skal skje hos slaktegrisprodusent.
Ved avtale skal det telles opp antall råner og antall purker. Rånene trekkes kr 30,- pr stk
Kjønnsortering er en fordel ved VAK produksjon, og dersom dette gjøres ved avvenning kan selger få et avtalt tillegg for sorteringsjobben.
Pristillegg:
Pulje og avtaletillegg (Opti-gris) kommer i tillegg til grunnpris, kvalitetstillegg og frakt.

Se eget dokument om «Regelverk ved omsetning av smågris» på fatland.no
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