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Til våre svineprodusenter 

 

Prisjusteringer på slaktgris 

 

Nå har vi hatt en gjennomgang av prisbetingelsene på gris fra nyttår av, og vi 

har også sett på vår konkurransekraft igjennom 2019. Vi har som mål om å 

være best på pris i regionen, og har fanget opp at konkurransekraften vår 

etter prisendringene som kom 3. juni 2019 har vært for svak på slaktgris. 

Fokuset til oss alle lå vel mer på filmen om svinenæringa da vi arbeidet med 

beregningene som ble vedtatt. Vi mente å ha konkurransedyktige betingelser, 

men ser nå at vi ikke nådde helt opp. Dette ønsker vi nå å korrigere for, 

samtidig som vi øker konkurransekraften vår ytterligere fra nyttår. 

 

 

Etterbetaling puljetillegg slaktgris 3. juni 2019 – 31. desember 2019 

Det er spesielt på slaktgris i den største puljen at vi har lagt feil data til 

grunn, men betaler også noe for slaktgris levert i de mindre puljestørrelsene. 

Vi håper med dette å kunne gjenopprette tilliten til våre produsenter, og 

beklager på det sterkeste at vi har beregnet feil. Vi vil komme med en 

etterbetaling snarest mulig for alle som har levert gris i det aktuelle 

tidsrommet. 

 

Nye puljetilegg gjeldende fra 1. januar 2020 

For å styrke konkurransekraften vår ytterligere fra nyttår av, har vi vedtatt å øke 

puljetileggene betraktelig. For de av dere som har fått avregnet gris allerede i år, 

så foretar vi en etterbetaling på den grisen som er levert og berørt av endringene. 

 

 
Puljetillegg Gris fra 1/1-20 

Pulje Sats per kg 

41-55 Kr 0,40 

56-69 Kr 0,70 

70-79 Kr 1,00 

80-104 Kr 1,40 

105-124 Kr 1,80 

125+ Kr 2,00 
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Fraktkostnader på smågris 

Vi åpner for at alle som har tegnet fast leveranseavtale på smågrislevering, nå får 

satsen for nabolevering – uavhengig av transportavstand. Den normale satsen er  

kr 25,-, mens naboleveringsavtale koster kr 15,- per smågris (tillegg for SPF gris 

på kr 5,- kommer i tillegg som før). Ta kontakt med erik.bentzen@norsk-slakt.no 

hvis du kjøper smågris fast men ikke har fått undertegnet leveranseavtale, så 

ordner vi den. Begrunnelsen for at vi gjør om på dette punktet, er at fastavtaler er 

mer forutsigbart og gir mindre arbeid for oss på slakteriet. 

 

Kurs i Ingris 

Fiskå Mølle og MNS minner om at vi arrangerer kurs i Ingris her på slakteriets 

lokaler på Levanger. Det blir kurs for slaktgrisprodusentene 28. januar kl 18:00, 

og for smågrisprodusentene 29. januar kl 10:00. Håper så mange som mulig får 

anledning til å delta. 

 

Merking av slaktgris 

Vi får stadig henvendelser fra Steinkjer om at de har veldig mye merarbeid med 

manglende merking av slaktgris. Det kan bli snakk om å øke kostnaden på trekket 

for manglende merking, så vi håper at dere tar en ekstra sjekk før neste leveranse. 
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