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Gris er gris sier noen!                  August 2017 

Men det kan være bedre lønnsomhet ved visse rasekombinasjoner, spesielt 
når en tar med seg hele verdikjeden.  

Med etablering av selskapet Norsk Duroc AS vil de fleste produsenter som leverer til et frittstående 
slakteri ha like vilkår og mulighet for å bruke farrasen Duroc. Men selger en smågris kan det være en 
god ide å forhøre seg hos kjøper av smågris, siden grisens videre vekst kan gi ulikt resultat på 
bunnlinjen. Slaktevekt og kjøttprosent veier i tillegg til fôrforbruk tungt når resultatet av et innsett 
skal gjøres opp. 

Mens de fleste purkebesetninger opplever stor fremgang på kullstørrelsen etter overgang til TN70 
purken ser en i slaktestatestikken at den generelle kjøttprosenten har gått tilbake. (ScanPig 
Nyhetsbrev, Januar 2016) For Hampshire har denne nedgang dog vært beskjeden.  

Seneste tall for kjøttprosent viser at Hampshire holder en kjøttprosent på nivå med Landsvin, også 
ved høyrere slaktevekter. 
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Gris gir svinekjøtt! 
For slakteri og foredlingsindustrien er gris langt på vei gris, om en ikke tar smak og spisekvalitet inn i 
vurderingen. Hampshire har som en sidegevinst ved at den er bærer av det såkalte RN- genet.  

På slaktelinjen bearbeides grisen til grisekjøtt og til produkter som etterspørres av forbrukeren. Gris 
med tykt fettlag må typisk trimmes. Det vil si at en del av fettlaget «skjæres» bort som du kan se på 
bildet over. Trimmingen fører til økte arbeidskostnader og en lavere totalverdi av råvaren. 

Hampshiresalg 

Seminsalget for ScanPig følger en typisk kvartalsvariasjon med et høyt salg på nyttåret. Salget av 
Hampshiresemin var i andre kvartal 2017 på 15966 doser, mot 13361 i andre kvartal 2016, 
tilsvarende en økning og fremgang på 19 prosent. 

Hampshire står i dag sterkt. Ca 15-20 prosent av semindosene ut fra Norsvin er Hampshire og mer 
enn 50 prosent av all slakt til de frittstående slakterier har en Hampshire som far. 
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Varestrømmen av Hampshire ut fra de frittstående slakt- og foredlingsbedrifter er relativt sett noe 
lavere da de frittstående slakt- og foredlingsbedrifter forarbeider store mengder fra 
reguleringslageret i tillegg til deres eget slakt. 

 

Velg rase som passer deg og ditt salg, med god samvittighet! 

Med tilgang til Duroc for produsenter som leverer til frittstående slakterier er langt på vei ScanPigs 
hovedmålsetning realisert, da total lønnsomhet i svineproduksjonen kun kan oppnås dersom alle 
svineprodusenter får samme tilbud, og kan velge rase fritt. 

Alt avlsarbeidet bygger på fellessatsinger og alle utgifter søkes holdt nede ved å gi konkurranse-
messig tilgang på flere farraser. 

Som smågrisprodusent vil de fleste altså snart kunne velge fritt, og med god samvittighet, den 
farrasen en vurderer å passe best i sin produksjon og som gir best totaløkonomi ̶̶̶  og ikke minst den 
som gir mest  arbeidsglede. 

ScanPig oppfordrer alle smågrisprodusenter som eventuelt tenker å gå bort  
fra Hampshire til å ha tett dialog med sitt slakteri eller kjøper av smågris, for å  
ta hensyn til hele verdikjeden. 
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ScanPig vil jobbe videre med en målrettet og bærekraftig avlsfremgang i et nordisk 
produsent- og forbrukermarked til glede for hele verdikjeden. 

Besøk ScanPigs hjemmeside - www.scanpig.com  

Les kjøttbransjens blad «Kjøtt- og eggprodusenten», som løfter frem engasjerte kjøtt- og 
eggprodusenter fra hele landet. Artiklene legges på nettsiden produsenten.kjottbransjen.no, 
og deles på på Facebook: www.facebook.com/BladetProdusenten. Les, følg, lik og del!  

 
ScanPigs veterinærbesøk  

Generelt veterinærbesøk - Inklusiv rapport og evt. obduksjon/prøvetaking,  
men eksklusiv evt. Analysekostnader. 
 
Pris: kr 1350 per time* + oppmøtesats/kjøregodtgjørelse  
* for produsenter som leverer til et av KLFs medlemstilknytta slakterier 

 
Med vennlig hilsen 

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

 

 

Bli en del av et nært samarbeid!  
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  


