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Midt-Norge Slakteri AS øker betingelsene for å styrke økonomien til våre bønder 

 

Året 2021 har vært ett spesielt år, med tanke på pandemi, karanteneregler, stortingsvalg, 

bondeopprør og ikke minst en voldsom kostnadsvekst for både industri og landbruk. 

Dette har påvirket driften til våre eiere Grilstad AS og Midt-Norge Slakteri AS. 

Til tross for disse utfordringen har den daglige driften gått tilnærmet som normalt. 

Salget av slakt har gått bra, og kampen om norske råvarer er økende. Noe av dette skyldes 

nok stengte grenser og økt innenlands handel.   

Det er stort fokus på dyrevelferd, noe som Grilstad AS og Midt-Norge Slakteri AS jobber 

med kontinuerlig. Det er innført ett nasjonalt dyrevelferdsprogram for storfe fra 1/1-22, 

på, lik linje som det er for svin – og vi forventer eget program for småfe i 2023. 

 

Endring i betingelser fra mandag 28/2 

Vi i MNS ønsker fremdeles å være ditt lokale foretrukne slakteri, og ønsker å befeste vår 

stilling med å øke betingelsene ytterligere. Vi håper dette blir godt mottatt som et bidrag 

for å kunne møte de økte kostnadene. 

 

Småfe 

Endelig ble arbeidet med å øke PGE tatt til følge, slik at avregningsprisene viser en 

positiv utvikling. Noe av økningen har vi allerede forskuttert, og vi ønsker fremdeles å ha 

de høyeste puljetilleggene for våre småfe-produsenter.  

Nye betingelser for småfe vil komme før sesongen starter i August/September, hvor vi 

også skal ha veldig konkurransedyktige priser. 

 

Puljetillegg Småfe fra 1/1-22 

Antall Sats per kg 

15-29 Kr 0,50 

30-49 Kr 0,80 

50-79 Kr 1,50 

80-99 Kr 2,50 

100-129 Kr 3,50 

130-209 Kr 5,50 

210+ Kr 6,50 

 

 

 Storfe 

For storfe beholder vi satsingen på ku, med det flate tillegget på kr 2,30. I tillegg økes 

puljetilleggene i første omgang med kr 0,55, hvorav 50 øre er en kampanje som kjøres 

fram til påske (8. april). I tillegg til lave krav for å kunne oppnå kjøttfetillegg for kvige, 

innfører vi også eget kvigetillegg på kr 2,00 for alle kviger over 200 kg fra klasse O og 

oppover som ikke oppnår kjøttfetillegget. 

 

Til våre produsenter  

 Levanger 07.03.2022 
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Grilstad - tillegg Storfe fra 28/2-22 

Antall Sats per kg 

1-2 Kr 3,15 

3-4 Kr 3,25 

5-7 Kr 4,35 

8-9 Kr 4,60 

  

  

  

 

 

10-12 Kr 4,90 

13-15 Kr 5,80 

16-22 Kr 6,30 

23+ Kr 6,80 

 

 

Gris 

Kombitillegget øker til kr 75,- per leverte slaktegris, og betales fremdeles ut direkte på 

avregning. I tillegg senker vi øvre grense for å kunne oppnå maks puljetillegg fra 105 til 90 

gris. Vekt-tillegget for å treffe med slaktgris i det 18 kilos store intervallet fra 77,1 kg tom 95,0 

kg er til kr 1,10. 

 

Puljetillegg gris fra 28/2-22 

Pulje Sats per kg 

10-19 Kr 1,00 

20-29 Kr 1,10 

30-39 Kr 1,20 

40-49 Kr 1,30 

50-59 Kr 1,40 

60-74 Kr 1,55 

75-89 Kr 1,85 

90 eller mer Kr 1,95 

 

Smågris 

Ekstrabonus til smågrisprodusenten øker fra mandag 28 februar til kr 40,-. Denne 

viderefaktureres ikke til kjøper. Økningen er den samme som det økte kombi-tillegget på kr 

30,- per stk. 

 

Ta kontakt med oss på slakteriet på telefon 74 08 37 00 hvis du har spørsmål eller 

kommentarer, eller se mer på www.norsk-slakt.no. Du finner oss også på facebook, og kan 

sende e-post til postmottak@norsk-slakt.no dersom du lurer på noe. 

 

Med hilsen 

Midt-Norge Slakteri AS 

 
Erik Bentzen 

Daglig leder  
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