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Kvartalsrapport - den selvstendige svineprodusent må ha det frie valget 
 
 
 
Nye tider i Sverige! 
 
 
For økt valgfrihet for sine kunder tilbyder Svenska Köttföretagen fra 1. november et utvidet 
utvalg fra noen av verdens ledende avlsselskaper, og vil tilbyde genetikk fra både Topigs 
Norsvin og DanAvls morraser, i tillegg til semin fra Hampshire, Norsvin Duroc og DanAvl 
Duroc.  
 
For bruken av morraser må en betale en avlsavgift, mens bruken av farraser betales gjennom 
seminprisen. Seminprisen varierer for de enkelte raser fra 43 til 47 kroner pr dose. 
 

 
Om en ønsker å sammenlikne seminpriser er forholdet 
mellom avregningspris i Norge og Sverige 1,7  
(NOK: 24,12/kg/SEK 14,15/kg)  
Brukes forholdstall for avregningspris ville svensk semin 
koste rundt 73 kroner per dose. 
 

 
Det skal bli spennende å følge utviklingen i Sverige i tiden som kommer, både på morraser og 
farraser. Hampshire har lenge stått sterkt og det er uvisst hvor mye bedre DanAvl Duroc er 
enn Norsvin Duroc. 
 

 
Små krusninger i slakt av de forskjellige raser! 
 
Det er dessverre ikke alle som merker griserase til slakt, og det kan derfor være vanskelig å 
lese slaktestatistikken med hensyn til antall slakt av de ulike rasene. Et unntak er dog for 



 

 

2 Noroc, hvor Nortura betaler en produksjonskompensasjon på Duroc. Slaktestatistikken tyder 
på at flere velger bort Duroc! 
 
Sammenlikner en pr uke 40 for 2017 og 2018, har det vært en nedgang i andel Noroc-slakt 
på 0,4 prosent hos Nortura. Hos KLF var det 4,2 prosent av grisene som ble slaktet som 
Noroc i 2017 mot 4 prosent pr uke 40 i 2018. 
Som følge av økt markedsandeler til de frittstående slakterier har andelen av Noroc totalt 
blitt redusert fra 58,2 prosent i 2016 til 56,7 prosent i 2018. 
 
 
 
Virile Hampshire! 
 
Det er som kjent mange forhold som påvirker reproduksjonsresultatene, og det kan fort 
skapes usikkerhet og rykte i forhold til valg av farrase.  
 
Uttrekk fra InGris pr tredje kvartal viser at semin fra Hampshire gir kullstørrelse helt på 
toppnivå, og både Hampshire og Duroc ligger over nivå sammenliknet med der det ikke 
brukes tredjerase krysning. 
 

 
 
 TDDLL TDLZ THHLL THHLZ  TLLLZ 
kull 1 12,43 13,30 12,37 13,28 12,85 
kull 2 12,93 14,92 13,45 15,05 13,95 
kull 3 13,84 15,38 14,20 15,82 14,71 
kull 4 14,05 15,33 14,02 15,93 14,48 
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3 Hampshire - rolig lynne og god velferd  
 
Hampshirerasen regnes, med sin utbredelse i Sverige og under nordeuropeiske forhold, som 
en nordisk griserase, hvor det har vært avlet på gris etter skandinaviske produksjonsforhold 
og et strengere dyrevelferdsmessige regelsett. Hampshiregrisen er avlet frem på bakgrunn 
av tilbakemeldinger fra markeder og produsenter, der det brukes strø og hvor det 
praktiseres lite halekupering. Hampshiregrisen er kjent for å ha et rolig lynne.  

Halebiting er langt på vei er en indikator på grisens velferd.  
 
 
I forbindelse med utprøving av farraser i 

Sverige viste slaktegriser av Hampshire 

mindre halebiting enn Durocene, som ble 

fôret frem under sammen forhold.  

 
 
Velferdsgris - husk registrering av slaktegris i Helsegris  
 
For å bli godkjent som leverandør av velferdsgris må en først registrere seg i Helsegris og 
føre inn opplysninger om sin drift. Deretter må en gjøre en avtale med sin praktiserende 
veterinær, som gjør status og godkjenner besetningens drift og helse. Til slutt må en 
godkjenne innholdet i helsegris før besetningen kan godkjennes, og få status som godkjent 
velferdsgris. 
 

 

 

 

 



 

 

4 Venter du på neste nummer av kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten» som løfter 
frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet?  

 

Du kan fortsatt lese siste utgave og KLF- innspill av Ståle 
Gausen om at svineproduksjonen på reduseres og at alle 
slaktegrisbesetninger skal med i Helsegris. 

Les sakene om gris her:  

 Svineproduksjonen må reduseres! 
 Alle slaktegrisbesetninger skal med! 
 Stø kurs for Hampshire-grisen 
 Sol og gjestfrihet på Sørlandet under 

avlsbesetningsmøte 
 Pålagte veterinærbesøk- nyttig eller forkledd 

kontroll 

Tips oss gjerne om saker du synes fortjener plass i bladet. Ta kontakt med redaktør Per A. 
Sleipnes på pas@kjottbransjen.no eller undertegnede 

Vennlig hilsen 

Karl Kristian Kongsted,  
Mobil 488 65 080   
karlkristian@kjottbransjen.no 

Lever til et frittstående slakteri! 
Ansvarlig omsetning og avsetning av gris! 
Ved levering til et av KLFs medlemstilknytta slakterier: 
Er du en del av et nært samarbeid der alle er genuint opptatt av hele verdikjeden med et 
forbrukerrettet fokus for best og mest effektiv avsetning, og markedsregulering    Har du 
trygghet for levering gjennom bransjens avtale om mottaksgaranti    Har du mulighet for 
driftskreditt    Har du tilgang på veterinærfagrådgiving    Har du full tilgang til alle griseraser  
  Har du sterke og generelt svært gode leveringsbetingelser    Har du tilgang til liv- og avlsdyr 
fra helsegodkjente besetninger  


