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August 2018 

Rekordmange produsenter prøver Hampshire! 

Aldri har det vært så mange produsenter som har registrert slakt av Hampshire. Hele 415 
produsenter er nå registrert med slakt av Hampshire. Gitt at dette er leverandører til frittstående 
slakterier, som står fritt til å velge griserase, kan man dra slutningen at 67 prosent av produsentene 
som leverer til et frittstående slakteri, nå har prøvd ut Hampshire. 
 
Vi ser at flere Hampshiregriser blir registrert ved slakt og dette gir et godt sammenlikningsgrunnlag.  I 
tillegg til at Hampshiregrisen når slaktevekt først, kan man registrere at Hampshiregrisen gir god 
uttelling når den henger på krok.  
 

Stabile salgstall  

Vi ser et jevnt og godt salg av Hampshiresemin. 

Om vi tar høyde for at det totale seminsalget 

gjennom Norsvin viser et mindre fall på 5 prosent 

ligger salget over nivå for 2016.  

Det er tydelig at mange er fornøyde med 
Hampshire.  Ca. 15 prosent av seminen som 
sendes fra Norsvin til det norske marked er 
Hampshire. Mellom 40-50 prosent av grisen som 
leveres til frittstående slakterier har altså 
Hampshire i seg. 
 

Stabil Halvårsresultat for Hampshire avlen 

HKScan/ Nordic Genetics viser til fortsatt avlsfremgang for Hampshire og beregner avlsfremgangen i 

kroner pr slaktegris til ca. 20 svenske kroner. Den norske Hampshire besetningen ligger fortsatt på 

topp og viser til alder ved 100 kg på kun 120 dager. Det er gjennomsnitt av alle dyr, og ikke bare de 

som selekteres ut til videre avl. En typisk Hampshireråne til Norsvin er ca 108 dager ved 100 kg. 

Det har videre blitt jobbet med en felles avlsdatabase for Hampshirebesetningen i England under JSR 
genetics, som nå begynner å komme på plass. Avlspopulasjonen vil da blir større og vi forventer snart 
å kunne eksportere Hampshiresæd fra Norge til de andre Hampshirebesetninger i Sverige og England. 
I England brukes Hampshire spesielt til produksjon av gris i produksjoner med store krav til 
dyrevelferd og kjøttet selges som svinekjøtt med spesiell spisekvalitet.  
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Fortsatt synlig forskjell i kjøttprosenten på de ulike rasene 

 

I tabellen under ser en tydelige forskjeller i resultatene på de ulike 

farrasene. Hampshire er tett opp imot Hybrid på kjøttprosent men 

økonomien på Hampshire vil være bedre på grunn av dels flere avvente og 

en høyere tilvekst. Den økologiske grisen er ofte et miks av ulike raser og 

den lavere kjøttprosent avspeiler høyere slaktevekt.  

Type gris Slaktevekt Kjøttprosent 

Hybrid 80,9 60,75 

Hampshire 80,8 60,56 

Noroc 78,7 59,79 

Økologisk 87,6 58,32 
KILDE: Animalia slaktestatestikk pr uke 32 2018 

 

 

Midt-Norge slakteri imponerer 

Det er spesielt verd å vende blikket mot 

Midt-Norge. De imponerer gjennom å 

utnytte genetikken fullt ut og får synlige 

resultater når grisen gjøres opp ved slakt.  

Gris levert til Midt-Norge Slakteri har i 

gjennomsnitt en kjøttprosent på 61,58 med 

slaktevekt på 80,0 kg. Andelen av 

Hampshire utgjør ca. 43 prosent. 

 

Slakteri Slaktevekt Kjøttprosent 

Rudshøgda 79,8 59,58 

Furuseth 82,3 60,26 

Tønsberg 79,2 59,92 

Forus 79,3 59,68 

Sandeid 78,3 59,44 

Jæren 80,7 60,81 

Steinkjer 78,8 60,18 

Førde 79,5 60,17 

Ølen 82,1 60,54 

Midt-Norge 80,0 61,58 

Oslo 80,1 60,61 

Prima 84,0 60,22 

Bjerka 78,5 60,55 
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Venter du på neste nummer av kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten» som løfter 

frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet?  

 

 

Du kan fortsatt lese siste utgaven og kan blant annet lese 

redaktørens innlegg om den bekymringsfulle situasjon i 

svinemarkedet. I lyset av mer fokus på å skulle ivareta det 

enkelte individet kommer jeg betraktinger om det går mot 

individ basert framfôring av gris, og det skrives om at 

slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd. 

Les sakene om gris her:   

• Bekymringsfull situasjon i svinemarkedet  

• Går det mot individbasert framfôring av gris? 

• Slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd 

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

pas@kjottbransjen.no eller undertegnet 

Vennlig hilsen 

Karl Kristian Kongsted,  

Mobil 488 65 080   

karlkristian@kjottbransjen.no 

Lever til et frittstående slakteri! 
Ansvarlig omsetning og avsetning av gris! 
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  

http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-02b-593
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-02b-36
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-02b-123
mailto:pas@kjottbransjen.no
mailto:karlkristian@kjottbransjen.no

