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avd. Oppdal 

 

Slakthuset Eidsmo Dullum AS har i 2020 slaktet 8.935 storfe og 40.061 småfe. Det er vårt 

tiende driftsår i småfeslakteriet i Industriveien på Oppdal og det er veldig moro å passere 

40.000. Vi gjør all vår småfeslakting i anlegget gjennom hele året, noe som fungerer meget 

godt. Foran høstsesongen var vi meget spente på hvordan Covid-19 ville påvirke driften 

vår. Sesongen gikk uavbrutt og takk til alle våre ansatte for at høsten gikk så godt. 

Avdeling Oppdal håndterte 800 tonn slakt og omsatte kjøtt for 52 mill kroner, samt ull for 

en verdi av 1,3 mill. I selskapet totalt hadde vi 288 mill i omsetning med ett samlet 

overskudd på ca 5,0 mill. Total slaktemengde i selskapet ble 3.269 tonn for storfe og småfe. 

Alt som er slaktet på Oppdal har vi skjært ned til sorteringer og stykningsdeler, bortsett fra 

en økende andel produsentretur og hele lam til butikk som distribueres med TINE.  

Salget har vært godt gjennom hele høsten med minst like stor utgang av ferske produkter 

som foregående år. Av de produktene som går via frys er det betydelig raskere vareutgang, 

spesielt på produkter fra sau. I skrivende stund har vi ikke lager av fåreprodukter. 

Fra Oppdal kommune er det blitt levert 436 tonn med småfe og det utgjør 54,5% av vår 

totale småfetonnasje.  Oppdalsleveransene hadde i 2020 en oppgang på 12 tonn og 

andelen er tilnærmet uendret. Tilførsel av sau og lam fra bygdas produsenter er 

bærebjelken og grunnforutsetningen for vår drift av anlegget. Fra Oppdal har det også blitt 

levert 177 tonn storfe til oss. Vår totale småfeslakting har i 2020 gått opp med 3,6%, mens 

den på landsbasis er +1,2%.  

   
 
Trond Hegdal er vår driftsleder på Oppdal med Hans Grøseth som god assistent frem til i 
oktober. 
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Trond Hegdal og Rune Dullum har delt på linjeledelsen i anlegget. Siv Else Horvli har hatt 
ansvaret for all vareekspedering. Christian Evjen er vår hovedklassifisør av slaktet.  
 

Vi liker anlegget på Oppdal så godt at vi i 2020 inngikk avtale med byggets eier Silje Mari 
Botnan om en overtagelse av anlegget. Det vil skje ved årsskiftet 2020/2021 og da blir vi 
eiere av eget småfeanlegg. Det styrker vår posisjon og er ett tydelig signal på vår 
småfesatsning her på Oppdal. 
 

  
 

Klippingen på anlegget er gjennomført på tradisjonelt vis med lokale og utenlandske 
klippere. Oddvar Ellseth fra Gol har klasset ull hos oss i mange år, men i løpet av 2020 har 
vi ansatt ham direkte hos oss og med det sikret hans tilstedeværelse på all ullklassing 
gjennom hele året. 
 

Anlegget brukes også til å samle inn gårdsklipt ull. Denne tjenesten utføres av Oppdal Sau 
og Geit ettersom de mottar godtgjørelse fra ullstasjonen for slikt arbeid. Det er utplassert 
ullkontainere på anlegget som sendes til Gol etter hvert som de fylles. 
 

Vi har i høst startet en prosess for å bli godkjent til å halalslakte og regner med å få slik 
godkjennelse i 2021. Dette medfører ingen endring i hvordan vi i praksis gjør slaktingen. 
Det vil være enkelt å starte opp med dette da vi har ett rent småfeanlegg med rene 
varelinjen og ingen sammenblanding av varer. Vi forventer at halal kan gis oss salg på 
mange nye produkter og gjøre det mulig for oss å øke verdiskapningen ytterligere. 
 

Beklageligvis ble det ingen Fjell- og Fårikålfestivalen i dette Covid-19-året som vi har 
sponset med fårikålkjøtt i så mange år. 
 

Vi ønsker å takke for leveransene vi har fått i 2020. Vi håper og tror at alle som har valgt 
oss som slakteri er fornøyde og vi setter alle våre krefter inn på å gjøre en enda bedre 2021 
-sesong.  
 

Slakthuset Eidsmo Dullum AS 

 

 
 

Rune Dullum, daglig leder 


