
 

 

 

 

 

Angusavtalen 2019 

Nye og bedre betingelser for Nortura Angus fra 2019. Det gis kr 4,50 i tillegg for all Angus, unntatt ku 

og kalv. Gjelder dyr som er meldt inn som Nortura Angus med minimum klasse O og 2+ i fett. 

Ytterligere kr 3 pr kg for dyr som holder definerte krav til vekt, alder og fett!  

Sommeren 2017 ble det inngått en avtale mellom Angusforeningen, Nortura og Prima Jæren der 

Norturas medlemmer kan oppnå pristillegg på sine Angus slakt.  I 2018 er det slaktet i underkant av 

1000 Nortura Angus dyr. Dette er meget bra, men det er et potensiale til å få med flere slakt i denne 

varestrømmen.  På bakgrunn av erfaringene så langt er det to utfordringer for å få til dette: 

1. Kravene som stilles oppleves av mange som krevende og når disse ikke tilfredsstilles så oppnås 

ingen tillegg. Det har ført til at produsenter har valgt å melde inn sine Angus dyr på andre 

varestrømmer. 

2. Angus slaktes på alle Norturas anlegg i S-Norge, og slakteskrottene fraktes til Primas anlegg på 

Jæren for videre behandling. Det er store variasjoner i hvor mange dyr som slaktes på det enkelte 

anlegg fra uke til uke. Dette gir en krevende logistikk, og dyr logistikk. I enkelte tilfeller er det ikke 

regningsvarende å frakte disse slaktene til Prima.  

Prima har behov for å øke volumet av Angusslakt. Angusforeningen, Prima og Nortura har derfor blitt 

enige om følgende endringer: 

Leveringsvilkår for 2019: 

✓ Kr 4,50 i tillegg for alle dyr med minimum 50% Angus, unntatt kategoriene ku og kalv.  Minimum 

klasse O og fettgruppe 2+, med kravet til rase menes at far skal være 100% Angus (Semin, 

ungdyrkåret eller Stambokført)  

 

✓ Slakt som tilfredsstiller følgende krav til kvalitet oppnår ytterligere kr 3,00 pr kg.  

 

 

 

 

 

 

Leveringsuker. 

✓ For å få til en bedre logistikk vil slaktetidspunktet i større grad tilpasses aktivitetene som skal skje 

i butikk.  De ovennevnte tillegg vil derfor kun være gjeldene når slaktene er meldt inn på 

definerte slakteuker. For 1. halvår i 2019 vil disse være: 

Kategori vekt Alder Fettgruppe 

Ung okse: 260,1 kg til 360,0 kg.                                            Maks 18 mnd. (540 dager) 3- tom 5+ 

Kvige: 220,1 kg til 320,0 kg  3- tom 5+ 

Kastrat: 220,1 kg til 320,0 kg Maks 30 mnd. (900 dager) 3- tom 5+ 

Ung ku: 260,1 kg til 360,0 kg Maks 33 mnd. (990 dager) 3- tom 4+ 

 



 Uke  Dato fra Dato til 

Januar 2 07.01.2019 13.01.2019 

 3 14.01.2019 20.01.2019 

Februar 6 04.02.2019 10.02.2019 

 7 11.02.2019 17.02.2019 

April 14 01.04.2019 07.04.2019 

 15 08.04.2019 14.04.2019 

Juni 23 03.06.2019 09.06.2019 

 24 10.06.2019 16.06.2019 

 

 

Det vil bli et tilsvarende opplegg for 2 halvår, med anslagsvis tre perioder. Dette er ikke planlagt i 

detalj enda så dette vil vi komme tilbake til på nyåret.  

 

✓ Det forutsettes at det er inngått avtale om levering av Nortura Angus med Nortura.  

 

 

✓ Dyrene skal være innmeldt som Nortura Angus (egen avtaleinnmelding på Min Side). 

 

 

✓ Dyrene er da meldt inn 3 uker før ønsket slakteuke. Vi minner om at avtaleordningen betyr at 

slaktetidspunktet kan endres når det er behov for dette.  Dyr som er meldt inn på de 

definerte uker er garantert pristillegget selv om de slaktes inntil 2 uker før eller inntil to uker 

etter ønsket slakteuke.  

 

For informasjon og tegning av avtale ring Norturas Medlemssenter: 48 12 04 00 

 

 

 

 


