Gjeldene t.o.m. 2016
Salgsvilkår og kvalitetsgaranti for livgris og
smågris til framfôring
Norturas livdyravdelinger omsetter årlig liv- og fôringsdyr for ca 700 millioner kroner og
mange avtaler blir gjort mellom selgere og kjøpere av dyr. Det er derfor utarbeidet salgsvilkår
og kvalitetsgaranti for livdyr hvor selgere og kjøpere blir gjort kjent med betingelsene for
handelen.

1. GENERELT
1.1 Virkefelt
Disse vilkår og betingelser gjelder hvor salg av følgende dyreslag formidles gjennom Nortura:
a) Livdyr av gris (purker og råner til avls/bruksdyr)
b) Livdyr av storfe (kalver, kviger, kyr og okser til avls/bruksdyr)
c) Livdyr av sau (ho og hanndyr til avls/bruksdyr)
d) Smågris (framfôring til slakt)
e) Fôringsdyr av storfe (kalver, okser og kviger til framfôring til slakt)
Vilkårene er bindende og gjelder i ethvert tilfelle hvor ikke annet er skriftlig avtalt.
1.2 Definisjoner m.v.
Nortura formidler salg av dyr mellom selger og kjøper som bestemt i disse vilkår og er derfor ikke part i
avtalen.

•
•

Med selger menes person eller foretak som leverer dyr for salg

•

Med avtale menes de leveringssedler/mottakssedler som skrives i det enkelte tilfelle.

Med kjøper menes person eller foretak som er mottaker av dyr gjennom Norturas
formidlingsapparat

Kjøpere/selgere som ikke er til stede ved levering/mottak skal være gjort kjent med at de har delegert
ansvar for kontroll av leveransen/mottaket til transportør.
1.3 Bekjentgjøring
Et utdrag av vilkårene er påtrykt partenes avtaler og utgjør en del av avtalene. De komplette vilkår skal
være tilgjengelige for samtlige medlemmer i Nortura ved forespørsel. Leverandører uten medlemskap
som selger eller kjøper dyr gjennom Nortura, skal være gjort kjent med Norturas salgsvilkår for livdyr.
2. AVTALEVILKÅR
2.1 Risiko
Selgeren har risikoen for dyret inntil levering til kjøper har funnet sted. Transportøren er kun ansvarlig
for skader som oppstår under transport.
2.2 Reklamasjon, særskilte frister
Kjøperen har plikt til å foreta en nøyaktig undersøkelse av dyret ved mottakelsen. Reklamasjon må skje
skriftlig. Påberopte mangler ved dyrets helse attesteres av veterinær.
Reklamasjon må sendes Nortura uten ugrunnet opphold og

•

ved levering av livdyr av storfe, senest 7 dager etter at kjøperen har eller burde ha
oppdaget mangelen.

•

ved levering av livdyr av gris, senest 7 dager etter at kjøperen har eller burde ha oppdaget
mangelen, og i alle tilfeller ikke senere enn 3 måneder etter levering av purker og 4
måneder etter levering av råner.

•
•
•

ved levering av fôringsdyr senest 7 dager etter mottakelsen.
ved levering av smågris senest 5 dager etter mottakelsen.
ved levering av fôringslam eller livdyr av sau senest 7 dager etter mottakelsen.

I tilfelle reklamasjon må dyrene ikke avhendes, slaktes eller returneres uten samtykke fra selger.
Hvorvidt og i hvilken utstrekning kjøperens reklamasjon skal godtas, kan avgjøres av Nortura med
bindende virkning for begge parter. Enhver reklamasjon skal på forhånd forelegges selgeren til uttalelse.
Ved formidling mellom Norturas regioner har selgerens region avgjørende myndighet etter å ha drøftet
reklamasjonen med kjøperens region.
Selgeren er i ethvert tilfelle forpliktet til å holde Nortura skadesløs dersom salget blir hevet eller kjøperen
blir innrømmet prisavslag eller erstatning.
2.3 Særskilte vilkår og mangler
2.3.1 Generelt
a) Alle dyr formidlet av Nortura skal være merket og registrert i henhold til forskrifter gitt av Mattilsynet
(MT) og transporteres etter gjeldende forskrifter for dyretransport.
b) Følgende regnes ikke som mangler:

•

Ufruktbarhet hos hunndyr som er solgt som ikke drektige. Unntak gjelder for upara
ungpurker.

•

Ufruktbarhet hos hanndyr og tap på grunn av lang tomperiode. Erstatning gis her kun for
forskjell mellom handyrets livdyr- og slakteverdi.

•
•

Mangler som er oppstått etter leveringen.
Mangler som er reklamert for seint.

2.3.2 For livdyr av gris
a) Følgende dokumentasjon skal følge med livdyr av gris ved salg:

•
•

Stamtavle (gjelder landsvin)
Fødselsattest og egenerklæring om drift og helse. (gjelder Norhybridpurker)

Livdyr av gris skal ha en godkjent seminråne som far.
b) Livdyr av gris skal oppfylle gjeldene helsekrav for avlsbesetninger på gris Smittebeskyttelsen i
selgerbesetningen skal være godkjent i henhold til Helse- og hygienereglement for Norsvins
avlsbesetninger. Innkjøp av dyr til selgerbesetning skal fortrinnsvis skje fra en fast foredlingsbesetning.
c) Upara ungpurker skal ha vist tydelig brunst innen de er 8 måneder gamle. Purkene skal bli drektige
med bedekning på maksimum tre brunster dersom purka får riktig fôring og stell. Purker som ikke blir
brunstige/drektige, erstattes med differansen mellom kjøpesum og slakteverdi. Ved reklamasjon må
dyrene ikke avhendes, slaktes eller returneres uten selgers samtykke, jf. punkt 2.2. I tillegg gis det en
fôringsgodtgjørelse regnet fra mottakelsesdagen til purka er slaktet. Fôringsgodtgjørelsen beregnes som
2,5 ganger fôrenhetsprisen for Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til drektige purker.
Godtgjørelsen begrenses oppad til kr 500,-pr purke.
d) Purker som kaster etter levering, ansees som drektige. Purker ansees som drektige selv om de har
bare 1 foster. Purker som viser brunst innen 3 uker etter mottakelsen, regnes som ikke drektige og
erstattes med differansen mellom kjøpesum og slakteverdi, samt fôringsgodtgjørelse som nevnt i punkt
2.3.3 c).
e) Drektige purker garanteres med minimum 10,5 total fødte ved en leveranse på minst 5 drektige
purker. En bør ta utgangspunkt i marginal verdi på en smågris (ca 600 kr i 2007) og multiplisere dette
opp mot leveransen sin gjennomsnittsverdi. (Dvs. 9,7 total fødte i en leveranse gir kompensasjon på 5 *
0,8 * 600 = 2400 kroner). Ved mindre leveranser bør skjønn danne grunnlag for en evt. erstatning.
f) Alle drektige purker skal transporteres i henhold til gjeldende transportregelverk for drektige dyr. (I
2007 senest 14 dager før forventet grising)

g) Dersom den oppgitte bedekningsdato er feil angitt, slik at purka griser senere enn antatt ved kjøpet,
ytes godtgjørelsen til kjøperen for fôrutgifter. Godtgjørelsen beregnes som 3 ganger fôrenhetsprisen for
Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til drektige purker pr dag som grising skjer etter beregnet
grisingsdato. Godtgjørelsen blir ikke gitt for mindre enn 10 dager. I tillegg kompenseres uketillegget for
drektige purker etter de satser som er gjeldende til enhver tid.
h) Livpurker skal ha oppnådd følgende minimumsvekt ved ulik alder:
Alder i uker

Min. vekt kg

Alder i uker

Min. vekt kg

10

22

21

89

11

28

22

95

12

34

23

99

13

40

24

103

14

46

25

108

15

52

26

112

16

59

27

116

17

65

28

120

18

71

29

124

19

77

30

129

20

83

31

133

32

137

i) Ubedekte ungpurker (fra og med 22 ukers alder) og bedekte ungpurker med tydelig innadvendte
spener, eller mindre enn 14 utvikla spener, erstattes med differansen mellom kjøpesum og slakteverdi. I
tillegg gis det en fôringsgodtgjørelse regnet fra mottakelsesdagen til purka er slaktet.
Fôringsgodtgjørelsen beregnes som nevnt under punkt 2.3.3 c).
j) Småpurker selges kun med garanti for 14 utviklede spener på leveransetidspunktet, samt andre
gjeldende kvalitetskrav.
k) Ved avvik i antall fungerende spener i henhold til salgsavtalen for drektige eller bedekningsklare
purker, vil kjøper ha krav på kompensasjon på 500 kr for hver defekt spene.
l) Råner som er yngre enn 6 måneder garanteres ikke å være bedeknings- eller befruktningsdyktige.
Råner som er 6 mnd eller eldre garanteres ikke å være bedekningseller befruktningsdyktige før 8 mnd
alder, dog ikke før en måned etter mottakelse. Dersom rånen ikke er bedeknings- eller
befruktningsdyktig innen denne tid med vanlig godt stell, fôring og håndtering, har kjøperen rett til å
heve kjøpet. Dette gjelder bare dersom forholdet er attestert av veterinær.
m) Følgende forhold gir ikke i noe tilfelle grunnlag for reklamasjon:

•

Sykdom, mangler eller smitte på dyr dersom selgeren ikke kunne ha oppdaget dette, og
besetningen oppfyller de krav til å være livdyrselgende avlsbesetning som Norsvin, Nortura
og offentlige myndigheter har satt.

» HELSE - OG HYGIENEREGLEMENT FOR FOREDLINGS- OG FORMERINGSBESETNINGER
Anbefalt av Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin 18.august 2009 og vedtatt av styret i Norsvin
14.10. 2009
2.3.6 Smågris til oppfôring

a) Smågrisen skal komme fra besetninger med en årlig veterinær besetningsvurdering som viser at
smågrisen er fri for:

•
•
•
•
•

Skabb
Klinisk svinedysenteri
Klinisk smittsom nysesjuke
Klinisk fri for mykoplasma-lungebetennelse
Fôringsdyr av smågris skal behandles mot spolorm før salg.

b) Unntatt fra dette er selgerbesetninger som er i gang med å sanere for en eller flere de nevnte
sjukdommene.
c) Følgende tiltak for smittebeskyttelse skal gjennomføres i selgerbesetning:

•
•
•
•
•

Skille mellom rein / urein sone og skifte av klær / skotøy
Utlastingsrom eller andre godkjente ordninger for levering av dyr
Dyrebilsjåfør skal ikke inn i huset ved utlasting av gris
Innkjøp av avlsdyr skal fortrinnsvis gjøres fra en fast formeringsbesetning.
Fôringsdyr av smågris skal ha seminråne eller en godkjent råne som far

d) Smågris skal ha oppnådd følgende minimumsvekter ved ulik alder:
Alder uker

Vektkrav kg

10

22

11

25

12

29

13

33

14

38

15

42

Nortura betaler ikke vekttillegg for smågris ut over 35 kg uten etter avtale mellom selger og kjøper.
e) Smågris som har svakere vekt og tilvekst enn minimumskravet skal som hovedregel ikke omsettes.
Det åpnes likevel for følgende unntak:

•

Smågris som ser friske og fine ut og som ser ut til å være i god vekst

f) Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon:

•
•
•

Transportsjuke
Gris som dør mer enn 1 dag etter mottakelsen
Rødsjuke

g) Smågris med kort hale, brokk og byller kan omsettes til redusert pris.
h) Griser med følgende defekter skal ikke omsettes uten at dette er avklart med kjøper:

•
•
•
•
•
3. TVIST

Ukastrert gris
Gris med kort hale som har åpne sår eller hevelser
Griser med leddbetennelser og tydelige hevelser i ledd eller klauvrot
Tydelig halte dyr
Tydelig påkjente og utrivelige griser

Tvist mellom Nortura og noen av partene avgjøres ved voldgift i henhold til vedtektene i Nortura.

