
Ku/kalv - avtale 
Intensjonen med denne avtalen er forutsigbarhet i tilgang på livdyr og at Nortura skal være en 
attraktiv samarbeidspartner både på slakt og livdyr av storfe.  
(Du finner mer info om avtalen på baksiden av skjemaet) 

1. Produsenten
Medlemsnr: Produsentnr: 

Navn: Postadresse: 

Mobilnr: E-post:

2. Produksjonen på gården (kryss av)

_____ 

_____ 

Melkeproduksjon

Ammeku

Annen produksjon (beskriv) ___________________________________________ 

3. Produksjonsomfang storfe (fyll ut)

Ca antall storfeslakt pr år

Ca antall fôringskalv/dyr for salg pr år

__________stk 

__________stk 

4. Avtaleomfang
Husdyrprodusenten forplikter seg til følgende:

• Medlemskap i Nortura
• Levere alle slaktedyr til Nortura
• Salg av evt fôringskalv/dyr eller andre livdyr av storfe gjennom Norturas

livdyrformidling
• Melde inn storfe i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Nortura forplikter seg til å: 

• Følge ordinære rutiner og leveringsbetingelser
• Formidle livdyr som meldes inn for salg forutsatt etterspørsel
• Utbetale en tilleggspris på all ku/ung ku til slakt

5. Avtaleforhold
• Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd fra oppsigelsesdato
• Vilkår og satser i avtalen kan endres med 1 mnd varsel på våre nettsider
• Avtalen kan settes til side ved restriksjoner og lignende (force majeur)

Sted/ dato:___________________________________________________ 
 Underskrift medlem 



KU-KALVAVTALE 

Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura, får en 
tilleggspris på ku/ung ku innmeldt på avtale.

Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, evt. fôrer den fram sjøl, og 
gjelder også for ammeku-/kjøttfebesetninger.  

Målet med ku/kalv-avtalen er først og fremst å styrke vår konkurransekraft på storfe. 
Dette vil gi økte tilførsler både av storfekjøtt og livdyr, noe som kommer alle til gode 
gjennom bedre utnyttelse av slaktekapasiteten og bedre tilgang på livdyr. 
Spesialiseringa av storfekjøttproduksjonen ser ut til å øke, og gjennom bedre oversikt 
og sikrere tilgang på livdyr vil Nortura bli en bedre samarbeidspartner for den enkelte 
produsent. 

Noen av dere har avtaler med naboer og andre om kjøp/salg av livdyr. Dette kan 
dere selvsagt fortsette med så lenge hensikten med ordningen blir oppfylt, dvs. at 
slaktet går til Nortura og at formidlinga blir avregna/fakturert gjennom oss.

For å bli med i ordningen må du fylle ut og undertegne vedlagte avtaleformular og 
returnere det til Nortura i svarkonvolutten. Du får tilleggspris fra avtalen er registrert 
hos oss, så send inn skjemaet umiddelbart! 

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte ditt medlemssenter. Du kan også 
kontakte en av våre rådgivere eller tilførselsledere på storfe, se oversikt på 
medlem.nortura.no 
 Her finner du dessuten fullstendig oversikt over de nye leveringsbetingelsene på 
storfe. 

Med vennlig hilsen
Nortura SA




