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Kødproducenter 
 
Almindelig partering af kreatur i ½ eller 1/4 7,70  kr. pr. kg (Slagtevægt) 
Partering af kreatur i 1/8 eller med fx. bryst / tværreb hak. 8,85  kr. pr. kg (Slagtevægt) 
Almindelig partering af grise under 100 kg 497,- kr. pr. stk 
Almindelig partering af grise over 100 kg 606,- kr. pr. stk 
Almindelig partering af lam med fx. ½  ryg i koteletter 112,- kr. pr. stk 
Partering af lam med bryst og hals hakket 224,- kr. pr. stk 
Partering af lam med udspecificeret skæreseddel med 
forskellige ønsker til hver enkelt kunde 

247,- kr. pr. stk 

Lam / Får udbenet og hakket 432,50,- kr. pr. stk 
Partering af lam / får til pølseproduktion 402,- kr. pr. stk 
Partering af, so, orne, kreatur til pølseproduktion 4,60  kr. pr. kg (Slagtevægt) 
Grov Partering af gris, men ikke 3-deling, under 100 kg 394,74 pr. stk 
 
 

Gårdbutikker 
 
Partering af kreatur (detail) 
Partering, vacuumering og mærkning 

16,30 kr. pr. kg (Slagtevægt) 

Partering af grise (detail) 
Partering, vacuumering og mærkning 

16,30 kr. pr. kg (Slagtevægt) 

Partering af lam (detail) 
Partering, vacuumering og mærkning 

445,75,- kr. pr. stk 

Indfrysning af kød og pølseprodukter 4,25 kr. pr. kg 
Vacuumering og mærkning af pølseprodukter og røgvarer 6,25 kr. pr. stk 
 
 
Kødproducenter og gårdbutikker 
 

Fremstilling af pølsemageriprodukter af eget kød 
Fremstilling af spegepølser 48,75 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af grillpølser 48,75 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af røgvarer 23,10 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af leverpostej 500 gr. pk 14,90 kr. pr. bakke  
Fremstilling af medister 29,80 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af ølpølser 64,60 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af rullepølser 53,10 kr. pr. stk 
Fremstilling af frikadellefars 29,80 kr. pr. kg færdig vare 
Fremstilling af lardo / panchetta 48,75 kr. pr. kg færdigvare 
Fremstilling af flæskesvær  127,50 kr. pr. kg færdigvare 
Fremstilling af pålægsskinke 33,88 kr. pr. kg færdigvare 
Fremstillling af marquespølser  63,25 pr. kg færdigvare 
Røgning af egen fx vildtkølle 100 kr. pr. stk 
 


