
Dato:                                   Leverandørnummer (4 siffer):

Navn: Sted:

Postnummer: Adresse:

Telefon: Antall dyr:

Individnummer:

Returslakt småfe
Fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering.

 Viktig å huske når du skal ha returslakt
Innmelding av dyr til retur skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt  
merker som må settes inn i øret på dyret før henting av slakt. Rødt for skinn og grønt for kjøtt.

NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Dyr som ikke 
er merket eller hvor skjema mangler ved ankomst, går inn i ordinær varestrøm og blir ikke tatt av som retur.  

Grovdeling Hele lår, hele boger, hele pinnesider med hel nakke og hel slagside

Findeling med pinnekjøtt Hele lår, hel slagside og pinnekjøtt med nakke. Resten til  
fårikålkjøtt

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dager holdbarhet etter nedskjæring.
 
Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetingsavgift 
for dette. For leieslakt vil faktiske fraktkostnader tilkomme. Se www.furuseth.no for priser på leieslakt.

Har du spørsmål, kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no

Underskrift:         

Furuseth AS | Vardeveien 50, 2072 Dal | TLF 63 97 70 10 | www.furuseth.no

Innmat av egne dyr kan ikke tas i retur, men kan bestilles hos salg@furuseth.no eller på tlf 900 95 717

Hentes selv på Furuseth AS - Ta kontakt før henting.
Vardevegen 50, 2072 Dal - Tlf 900 95 717

Tilkjørt - frakt vil tilkomme. Se nettside for priser. Du vil bli kontaktet noen dager før 
levering om møteplass. 

Utlevering av slakt:

Findeling med fårikålkjøtt Lammestek uten ben, slagsider og sadel til koteletter. Resten til 
fårikålkjøtt.

Ønsker ikke oppdeling
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