Allmänna leveransvillkor - GRIS
Djurägarförsäkran
Vid leverans ska alltid djuren åtföljas med ett dokument med följande intyg att djuren:
• är födda och uppvuxna i Sverige
• är märkta enligt Jordbruksverkets föreskrifter
• enligt min bedömning är friska och utan tecken på sjukdom
• inte kommer från en besättning spärrad på grund av smitta
• inte kommer från en besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras
från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött och mjölk
• inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling
• är levererade enligt gällande bestämmelser för dräktiga djur
• är uppfödda på foder som hanteras enligt gällande bestämmelser
• är uppfödda på GMO-fritt foder
OBS! Djurägarförsäkran ska signeras av djurägaren eller behörig företrädare vid leverans. Leverantörens
grisproduktion skall vara certifierad enligt standarden Grundcertifiering Gris. Leverantören skall
dessutom uppge ansvarig besättningsveterinär till KLS.

Notering
Gällande veckonotering meddelas via www.kls.se

Anmälan av grisar till slakt
Anmälan av grisar ska ske senast tisdag kl. 24.00 veckan innan leverans vid Internetanmälan. Vid e-post
eller faxanmälan ska formuläret som finns under fliken slaktanmälan på hemsidan användas. Anmälan
ska göras på huvudnummer eller undernummer. Finns flera produktionsplatser ska alltid undernummer
användas.

Överståendeersättning
Ersättning betalas ut för grisar som inte hämtas enligt ordinarie slaktvecka. KLS har rätt till att hämta
grisar efter ordinarie slaktvecka. Ordinarie viktintervall höjs med 6 kg per vecka överstående.

Förskottsersättning
KLS har rätt till att hämta grisar en vecka före anmäld slaktvecka. En förskottsersättning utbetalas
för gris med en vikt under 93,9 kg. Prisgaranti gäller för bäst betalda notering för verklig
slaktvecka eller ordinarie slaktvecka.

Ersättning för obekväm hämtningstid
Ersättning för grisar som hämtas utanför ordinarie tid vardagar före 05.00 och helgdagar ersätts med
5 kr per gris.

Stoppavgift
För att få effektiva transporter uttages en stoppavgift på 325 kr per veckoleverans och produktionsplats

Märkning
Alla grisar ska vara korrekt märkta för att full spårbarhet ska kunna uppnås. Grisar märks med
tatueringshammare på båda sidor om bogen. Kontrollera alltid din hammare vid varje tatueringstillfälle
så att en fullgod märkning sker. Omärkta grisar görs avdrag med 50 kr per gris, detta med anledning av
högre krav om spårbarhet.
KRAV-djur ska utöver nummer tatueras med K. Ett separat uppfödargaranti för krav ska undertecknas
och ska alltid medfölja leverans. Ett giltigt KRAV-certifikat skall vara KLS tillhanda innan första
leveransen av KRAV-djur till slakt.
Märkning av grisar skall vara utförd vid leverans enligt Svenska Jordbruksverkets föreskrifter. Läs mer på
www.sjv.se. Materialförbrukning för märkning av grisar stämpel, siffror, färg och doser ligger på Svenska
Köttföretagens Webbshop. https://webbshop.kottforetagen.se:8443/web/guest/products.
Eller ordermottagning telefon: 010-130 89 30
För smågrisar SE stämpel kan du inte längre beställa av Jordbruksverket. Här köper du smågrisstämpel
direkt av Kjells Karosseri Laholm. Maila till Imerco@telia.com och ange namn, adress, telefonnummer
samt ange vad du önskar av siffror eller hammare.

Smågrisförmedling
Förmedlingen livdjur är en service till KLS leverantörer. För att få en bra prognos är det viktigt att
förmedlingen har vetskap om när leveranser skall ske. Förmedlingen vill därför ha in anmälningsplaner
från smågrisproducenterna och beställningsplaner från slaktgrisproducenterna för att kunna göra
en tillförlitlig prognos för året. Definitiv anmälan och beställning av smågrisar skall ske senast tisdag
veckan innan önskad leverans. En stoppavgift uttages med 325 kr per leveransvecka.
OBS! Förmedlingsavtalet ska signeras av djurägaren eller behörig företrädare vid leverans.

Smågriskontrakt
För att leverera smågrisar på KLS förmedling krävs att ett leveransavtal för smågris är tecknat samt att
man är ansluten till Smittsäkra Gård.

Reklamationer förmedlingsgrisar
Vid reklamation är säljaren ersättningsskyldig. Denne har möjlighet att hämta hem djuret/djuren.
Transportkostnaden betalas då av säljaren.
Reklamationsorsak

Kontakta KLS:

Ev. ersättning

Transportskada

Omgående, skall dokumenteras
på transportsedel

Beroende på skada

Bråckgris (bråck större än en
tennisboll förmedlas ej)

Omgående, skall dokumenteras
på transportsedel

300 kr

Smågris under 23 kg

Omgående, skall dokumenteras
på transportsedel och godkännas
av köpare och säljare

300 kr

Märkning förmedlingsgrisar
Leverantören skall se till att smågrisarna är märkta enligt Jordbruksverkets föreskrifter.
Smågrisstämpel köper du av Kjells Karosseri Laholm. Maila till Imerco@telia.com och ange namn, adress,
telefonnummer samt ange vad du önskar av siffror eller hammare.
Allmänna leveransvillkor Gris kan ändras under gällande kontraktsperiod. Uppdaterad 2020 08 20

