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Godt nyttår! 
 

Tradisjonen tro skal vi kort fortelle om fjorårets Hampshirestatus og pågående aktiviteter. 

2019 var dessverre et år med fortsatt overproduksjon. Tall fra Animalia forteller at det totalt 

ble slaktet rund 9 prosent færre slaktegriser i 2019 enn året før.  

Større krav til dyrevelferd har medført at flere mindre slaktegrisprodusenter har valgt å 

slutte, og det har vært utfordrende å skulle omsette smågris. 

De frittstående slakterier har likevel klart seg godt i forhold til antall slakt, og vi ser en 

fortsatt vekst av gris som blir slaktet på et frittstående slakteri.  

Data, Animalia pr uke 52/19 

De frittstående slakterier slakter i dag nærmere samme andel slakt, rundt 34 prosent, før 

Prima Slakt ble en del av Nortura i 2014. 

 

Animalias tall viser at det har vært 

stor endring i antall produsenter 

som har levert slakt og avspeiler at 

flere har slutta med slaktegris. 

Data, Animalia pr uke 52/19 
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Klassifisering 

 

Andre halvår 2019 hadde Hampshire et gjennomsnitt kjøttprosent på 61,44 med en 

slaktevekt på 80,40 kg, og ligger flott klassifisert sammenliknet med konkurrerende 

alternative raser. 

 

 

Per i dag selges ikke Hampshiresemin differensiert på plussprodukter, men ScanPig evaluerer 

muligheten til å kunne tilby et plussprodukt til produsenter som har ønske og mulighet til å 

utnytte Hampshire-genetikken enda mere. 

Potensialet er til stede, og den generelle produktivitet og klassifisering på Hampshire 

vurderes som meget tilfredsstillende. 
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Hampshire salg: 

Total dosebruken, inklusivt dosesalg fra Norsvin og estimert doser fra solgte tapperåner var 

ca 13 prosent mindre enn dosebruken for 2018. Et totalt dosebruk vurderes som meget 

tilfredsstillende sammenliknet med det generelle sæd og seminsalg som har gått markant 

tilbake. 

 

Styret i ScanPig ser positivt til fortsatt å ha Hampshire som et bærekraftig tilbud til alle 

svineprodusenter, og som gir et lønnsomt bidrag til bredden og mangfoldet i svinenæringen. 

Det er forventet at etterspørselen på Hampshire vil øke når smågrisproduksjonen kommer i 

bedre balanse med forbruket av svinekjøtt, og det blir mer rom til å øke slaktevektene, og 

herav kunne utnytte Hampshires vekstpotensialet enda bedre.  

Salg av Hampshireråner: 

Hampshirebesetningen på Bergan gård er en del av en større Hampshirekjerne i Sverige og 

England, og får per i dag avlssæd fra Sverige. Etter hver import er besetningen i karantene i 

cirka fire uker, og man har da anledning til å selge råner ut av besetningen før neste import.  

Bestilling av råner må derfor gjøres i god tid.  

Pris: 

Råne:    Kr 6.000,  

Tillegg egentapping: Kr 6.000. 
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Hampshireavl 

 

I 2019 hadde vi vår første eksport av Hampshireråner til Sverige og den norske Hampshire-

stammen skal i 2020 bli en integrert del av Hampshirekjernen i Sverige, sammen med 

Hampshirekjernen i England. På så måte holdes avlsomkostningene på Hampshire på et 

meget bærekraftig nivå. 

Avlen på Hampshire finansieres med støtte fra Omsetningsrådet og tilskudd fra slakteri-

eierne av ScanPig, (Fatland AS, Furuseth AS, Midt-Norge Slakteri AS) og gunstige betingelser 

fra KLF. I tillegg kommer salg av semindoser der ScanPig AS mottar 15 kr pr solgte dose 

Hampshiresemin fra Norsvin. 

Siden både Hampshire og Duroc mottar omsetningsrådsmidler har alle produsenter på så 

måte en andel i rasene.  

Fra protokoll, møte Omsetningsrådet 13/12-19 
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Rote- og aktivitetsmateriale! 

 

Mattilsynet har definert fire krav og fire kriterier til rote- og aktivitetsmateriale. Kravene og 

kriteriene er listen i tabellen nedenfor. Håpet er at tabellen brukes til egenkontroll av tildelt 

rote- og aktivitetsmateriale. Husk at rote- og aktivitetsmateriale skal være tilgjengelig til 

ENHVER tid.  

Er kravene oppfylt kan en selvfølgelig gjerne supplere med annet stimulerende eller 

berikende materiale. 

 

 



 

 

6 

Januar 2020 

Ren og tør liggeplass 

Gris skal som kjent ha adgang til en bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass med passe 

temperatur. Det skal brukes strø i nødvendig utstrekning for å holde dyra tørre og rene, og 

det skal alltid være strø på liggeplassen.  

Det kan være flere grunner til at en binge med slaktegris blir sølete. Smitte med 

adenomatose og i mindre grad cirkovirus kan medføre diarre og mer sølete binger. Det kan 

også være fôrrelatert, som dårlig fôrkvalitet, eller det kan være tilfeller der grisens evne til å 

ete fôr overstiger dens evne til å fordøye fôret.  

Ser en løs mage kan det være nødvendig å justere fôrkurven ned. Brukes tørrfôr kan en 

begrense vanntilførselen i tørrfôrautomaten. 

Hampshire har et lynne som er godt tilpasset restriktiv fôring uten å få atferdsproblemer med 

halebiting. 

Har en utfordringer med gris som markerer eller pisser mye i liggearealet bør en øke 

tørrstoffinnholdet i våtfôret og en bør sjekke om vannventilene gir unødig mye vann (krav 

om >1 l/min), eller om grisene har tilgang til vannventilene der de sluker unødig store 

mengder vann. 

 

Se Hampshire hos HKScan, klikk her: HKScan Hampshire 

Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten»  

som løfter frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet. 

https://hkscanhampshire.com/
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I seneste utgaven kan du lese om «trekk uten 

helsegrisgodkjenning» samt redaktørens innlegg om 

Manglende respekt for svinebønders investeringer. 

Les flere saker om gris her:   

• Manglende respekt for svinebønders investeringer 

• KSL krever aktiv oppfølging av 

dyrevelferdsprogrammet 

• KLF fornøyd med dobbel mottaksplikt for kjøtt 

• Tøff start – god fortsettelse for Vestfold-ektepar 

• Dokumenter din basiskunnskap om dyrevelferd hos 

gris 

• Solid utvikling for slakterijubilant i Trøndelag 
 

 

 

Tips oss gjerne om saker du synes fortjener plass i bladet. Ta kontakt med redaktør Per A. 

Sleipnes på pas@kjottbransjen.no eller undertegnede. 

Lever til et frittstående slakteri! 

Ansvarlig omsetning og avsetning av gris! 
 

Vennlig hilsen 

Karl Kristian Kongsted,  

Mobil 488 65 080  karlkristian@kjottbransjen.no 

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. Her har du trygghet 

for levering gjennom bransjens avtale om mottaksgaranti, mulighet for driftskreditt, tilgang på 

veterinærfagrådgiving, full tilgang til alle griseraser, sterke og generelt svært gode 

leveringsbetingelser, tilgang til liv- og avlsdyr fra helsegodkjente besetninger

 

https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-5
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-23
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-23
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-60
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-237
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-295
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-295
https://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/4/kj-egg-2019-04-b-202
mailto:pas@kjottbransjen.no
mailto:karlkristian@kjottbransjen.no

