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Hampshire mot nye mål! 

Som fortalt i forrige ScanPig nyhetsbrev fikk vi i 2018 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.  

Hampshiregrisen er avlet frem på bakgrunn av tilbakemeldinger fra markeder 

og produsenter, der det brukes strø og hvor det praktiseres lite halekupering. 

Hampshiregrisen er kjent for å ha et rolig lynne og regnes med sin utbredelse i 

Sverige og under nordeuropeiske forhold, som en nordisk griserase. Her avles 

det på gris etter skandinaviske produksjonsforhold og et strengt 

dyrevelferdsmessige regelsett.  

Vi skal nå utvikle Hampeshiren videre og ønsker vårt/deres innspill til hva som 

skal vektlegges i utarbeidelsen av neste generasjons avlsmål! 

Vi ligger godt an på klassifiserings-barometeret! 

Når overskuddssituasjonen forhåpentligvis snart er over forventer vi en økning i 

slaktevekten, mot en mer optimal slaktevekt for Hampshire rundt 83-85 kg. 

Men hva er viktig for din produksjon og økonomi? 

Vi vil være takknemlig om dere vil bruke to minutter å tenke gjennom 

spørsmålene og gi oss svar via jotform-lenken her   

 

 

Norske purker fortjener en god far!   

- Velg Hampshire og få gris med en  

sunn atferd for optimal produksjon. 

https://eu.jotform.com/form/90732787551364
https://eu.jotform.com/form/90732787551364
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Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten»  
Bladet løfter frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet! 

I denne utgaven kan du lese flere interessante artikler om gris og bekymring for mulig endringer i 

konsesjonsreglene. Det er også et kort portrett av Øyvind Nesjan som er dagens 

produsentrådgiver i Midt-Norge. 

Les sakene om gris her:   

• Norske svinebønder tar ansvar for overproduksjonen 

• Ramme på 64 millioner kroner for utkjøpsordningen 

• Bekymret for mulige endringer i konsesjonsregler 

• Forutsigbarheten i svineproduksjon kan bli borte 

• MRSA ble en kostbar og tung erfaring  

• Villsvin kan bli et alvorlig problem for norske bønder 

• Afrikansk svinepest truer norske grisebesetninger 

 
 
 

  

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 
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