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Fortsatt Godt nytt år! 

Tradisjonen tro skal vi kort fortelle om Hampshireåret 2018 og om pågående 
aktiviteter som det jobbes med. 

Flott salg 

2018 var dessverre et år med stor ubalanse og stor overproduksjon, forhold 
som gjorde at mange reduserte sine påsett og antall insemineringer etter 
oppfordring fra deres frittstående slakteri. Dette har nok også hatt en 
innvirkning på salget av Hampshiresemin, men allikevel fikk vi et salg på nivå 
med 2016, før alle produsenter fikk tilgang til to tredje-raser. 2018 var også det 
året der fleste solgte Hampshireråner ble brukt til egentapping. Tatt dette i 
betraktning er det flere Hampshire slaktegris i markedet enn noen gang. 

Det ser således ut som at Hampshire har bitt seg fast i markedet, og at de som 
prøver Hampshire velger det igjen.  
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Klassifisering 

 
Klassifiseringstallene for slakteåret 2018 foreligger nå. Årets klassifiserings-
statistikk viser stort sett samme trend som foregående år. Generelt er 
slaktevekten gått ned med drøyt 2 kg for hver rase. 

Hampshire holder en kjøttprosent på 60,58, mens Hybrid, som dekker en stor 
gruppe av renraset Landsvin fra foredlingsbesetningene, holder 60,73 prosent. 
Noroc ligger på 59,80 i kjøttprosent med laveste slaktevekt på 78,2 kg. 

Økonomi 

Økonomisk, med avregningstall fra markedsregulator Nortura, gir 
klassifiseringen ulikt utslag. 
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Klassifiseringen gir veldig lik avregning for Hampshire og Hybrid, mens Noroc gir 
rundt 75 kroner lavere avregning.  

 
Flere produsenter velger Hampshire 

I alt 491 produsenter ble registrert med levering av Hampshire i 2018, 25 flere 
produsenter enn i fjor. Det var totalt 2339 produsenter som leverte Hybrid-gris, 
33 færre enn i 2017. For Noroc var det 20 færre produsenter i 2018 enn i 2017 
og i alt 1514 produsenter leverte Noroc-gris.   

 

Hampshireavl 

I 2018 fikk vi endelig på plass en felles database for Hampshireavlen i Sverige, 
England og Norge. Hampshire vil nå bli håndtert som én populasjon i de tre 
landene, og vi venter spent på den første eksporten av Hampshiresæd til 
Sverige eller England.  

Å drive med avl kan fort bli en dyr fornøyelse. Med en ny og utvidet database 
blir avlen på Hampshire enda mer effektiv, og vi kan fortsette med et 
kostnadseffektivt avlsopplegg.  
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Avlen på Hampshire finansiers med støtte fra Omsetningsrådet, tilskudd fra 
slakterieierne av ScanPig, (Fatland AS, Furuseth AS, Midt-Norge Slakteri AS) og 
gunstig betingelser fra KLF. I tillegg kommer salg av semindoser der ScanPig 
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. 

Hampshire blir i overveiende grad brukt av produsenter som leverer til et 
frittstående slakteri. For mange svineprodusenter har Hampshire blitt symbolet 
på en rase med egen vitalitet, frihet til å fôres frem med høy effektivitet og god 
dyrevelferd. Og ikke minst; et hyggelig dyr å stelle i fjøset!  

 

Sysselsetting - rotemateriale 

KLF er i flere prosjekter samfunnsengasjerte. Det selges bl.a. skinkeposer og 
pinnekjøttrister som produseres av vekstbedrifter som skaper varige 
arbeidsplasser for yrkeshemmede. 

Vi ønsker nå å se om det er mulig å fremstille en sysselsetting- og 
rotemateriale-gjenstand til gris produsert av en vekstbedrift.  

Siden mye halebiting ofte kommer fordi smågrisene har tillært seg unoter som 
liten, og kan ta det med seg videre som slaktegris, jobber vi derfor med å 
utvikle en gjenstand til sysselsetting av smågris, i første omgang. 

Har du problemer med halebiting på smågris, uavhengig av rase, og har lyst til 
å være med å prøve ut en rote- og sysselsettingsgjenstand, ta gjerne kontakt! 
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Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten»  
som løfter frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet. 

I denne utgaven kan du lese flere interessante artikler om gris. 
Vi tar for oss reguleringslager, roetopp og «trekk for 
manglende helsegrisgodkjenning». Les også redaktørens 
innlegg om det negative fokus på kjøtt i klimadebatten. 

Les sakene om gris her:   

 Reduserer eget råvarelager, men reguleringslageret øker 

 20 000 i trekk uten helsegrisgodkjenning 

 Holder magen sunn med roetopp 

 Kraftig engasjement rundt bedøvingsmetode på gris 

 

 
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   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 


