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Se også: Kvalitetskriterier

Informasjon vedrørende mottak av elg/hjort 2016
Nytt i 2016:
Vi ser vi fram til et samarbeid med familien Tandberg som eier Fluberg
viltmottak i Søndre Land. Tandberg har mange års erfaring i drift av
viltmottaket og vi er glade for at de har valgt oss som framtidig
samarbeidspartner.
Fluberg

- Fluberg Viltmottak, Setton Gård v. Fluberg bru i Søndre Land.
Åpent fra 25.09. - 01.11.
Kontaktperson - Øyvind Tandberg tlf. 907 66 539

Gudbrandsdalen

- Transportterminalen Frya (industriområde)
kontaktperson – Magne Gryttingslien tlf. 907 55 871

Valdres

- Røn – Ferden gård ved Fossheim
kontaktperson – Hovedansvarlig: Arild Bratterud tlf. 901 16 111.
Olav Wangensten tlf. 957 57 462

Hedmark

- Søre Osen
kontaktperson – Thomas Bronken tlf. 951 03 021.
Innmelding av slakt tlf. 922 22 611

Skreia

- Nordås Gårdskjøtt tlf. 61 16 33 13
Per Idar Vingebakken tlf. 995 10 990

Nordås Gårdskjøtt ble etablert i 1998 og drives på Nordås Gård på Skreia. Virksomheten
består av foredling av viltkjøtt samt noe kalv og storfe.. I 2015 kjøpte vi inn
ca. 2600 elg/hjort/rein. Virksomheten har vokst jevnt og trutt siden oppstart. Viltkjøtt har
kommet inn til anlegget på Nordås fra store deler av Østlandet.
Vi vil ha et behov for økte tilførsler av elg i oktober, november, desember og januar.
Ytterligere informasjon gis ved henvendelse til Nordås Gårdskjøtt, Skreia v/ Per Idar
Vingebakken tlf. 995 10 990 / 61 16 33 13 eller epost til: vingeba@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Per Idar Vingebakken,
Nordås Gårdskjøtt
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BETINGELSER - Nordås Gårdskjøtt:

Følgende betingelser gjelder alle viltmottak fra 25.09 2016



Nordås Gårdskjøtt er også kjøpere av elg i desember og januar. Vilkår og priser avtales
direkte med Nordås Gårdskjøtt.
Leveranser avtales pr. telefon med kontaktperson på det aktuelle mottak.



All elg og hjort skal være flådd og kvartet.Dvs. delt på langs, samt mellom 3. og 4.
sidebein tellet bakfra på skrotten. Unntatt leveranser til Fluberg og delvis Søre Osen.





Innmat må medfølge (hjerte, 2 lunger, 2 nyrer, lever og milt). Hjertet tilfaller mottak.
Innmaten oppbevares i nettingsekk (vedsekk). Innmat skal ikke medfølge dersom
skrotten er kontrollert og godkjent av feltkontrollør. Når elgen leveres i flere deler,
skal hver del merkes med egen feltkontroll lapp.
Elgen skal leveres mottak innen 1 / senest 2 døgn etter felling. Dette gjelder flådd elg.
Ved leveranse til mottaket på Fluberg samt Søre Osen (med skinn) ,skal elgen være
levert senest innen 12 timer etter felling.
Elgen skal ikke være vomskutt. Ved tvil, ta kontakt pr. tlf.




Kjøttet veies inn sammen med jeger/leverandør så langt det lar seg gjøre.
Skjønnsmessig trekk for skuddskader og eventuelt fett.



Ved leveranse samme dag som felling trekkes 4 % for varmvekt, - ett døgn 3%, to døgn 2%.

Oppgjør/avregning elgleveranser 2016
Pris flådd elg

Fra 25.09.
Leveranse
Fluberg og Søre
Osen med skinn

Okse over 150 kg.
Nordås
Skreia

Frya,
Søre Osen,
Røen

85,-

82,76,-

Ku / ungdyr

.

Kalv

Nordås
Skreia

Frya,
Søre Osen,
Røen

Nordås
Skreia

Frya,
Søre Osen,
Røen

83,-

80,-

77,-

74,-

74,-

70,-

Elgkalv u. 50 kg avregnes med kroner 65 pr kg uavhengig av om den leveres med/uten skinn.
For vinterelg som ønskes levert frem til 31.01., avtales pris separat. Ved levering av hjort til
samme betingelser, betales kr. 85,- / kg. Elgleveranser som gjøres direkte til mottaket på
Nordås avregnes med et tillegg, som fremgår i tabell over. Dette på grunn av sparte
mottakskostnader. Alle avregningspriser inkluderer 25 % mva.
God hygiene er svært viktig ved flåing. Bruk plastforklær og hansker (engangs).
Kjøttet pakkes godt inn ved transport. (En rull med ”byggeplast” hører godt med).

Nordås Gårdskjøtt ønsker alle jegere en god jakt!
Se også: Kvalitetskriterier

