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Til våre svineprodusenter     Levanger 14.09.2020 

 

 

Prisjusteringer på slaktgris 

 

Med bakgrunn i markedssituasjonen for gris, er det naturlig at det nå er 

større kamp om grisen enn tilsvarende i perioder med overproduksjon. Vi 

opplever fremdeles en særdeles god utvikling på gris, og vi ønsker at 

utviklingen skal fortsette. Derfor foretar vi nå omfattende endringer som skal 

styrke økonomien til produsent, og gjøre det mest lønnsomt å levere til oss. 

 

 

Etterbetaling fra 3. august. 

Endringene får virkning fra 3. august. Dette medfører en etterbetaling for de 

som har levert før de nye satsene ble vedtatt. 

 

Nye puljetilegg for slaktgris 

Her er de nye puljetilleggene for slaktgris. Det forutsettes innmelding per telefon 

inne kl 1600 mandager, eller innen tirsdag kl 0600 på web, uka før ønsket 

levering. 

 
Puljetillegg gris fra 3/8-20 

Pulje Sats per kg 

0-29 Kr 0,70 

30-39 Kr 0,90 

40-49 Kr 1,10 

50-59 Kr 1,30 

60-74 Kr 1,45 

75-89 Kr 1,55 

90-124 Kr 1,85 

>125 Kr 1,95 

 

 

Vekt tillegg slaktegris 

For å stimulere til en noe større gris, innfører vi et vekt tillegg på kr 0,90 for 

slaktegris med slaktevekt 77,1 kg – 92,0 kg 
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Markedsavtale for slaktegris 

Fra 3. august gjelder følgende priser for markedsavtalen for slaktegris. Tillegget 

beregnes ut fra leverte gris (smågris + slaktegris + purker) for tillegg livdyr, og 

fra antall leverte slaktegris for tillegg slakt. 

 
Årsvolum 
inntil 

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3000+ 

Markedavtale 
kr./kg. 

0,08 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,30 0,35 0,40 

 

 

 

Nye puljetillegg for smågris 

Her er de nye puljetilleggene for smågris. Puljetillegget viderefaktureres og 

kompenseres av tilleggene ved slakting. 

 
Puljetillegg smågris fra 3/8-20 

Pulje Sats per stk 

1-24 Kr 25 

25-49 Kr 35 

50-74 Kr 45 

75-99 Kr 55 

100-124 Kr 75 

125-149 Kr 85 

150-174 Kr 95 

175-199 Kr 100 

>200 Kr 110 

 

 

Innmeldingstillegg 

Kr. 20 pr. levert smågris. Krav til innmelding ved avvenning og rett antall (+/- 

10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket. Dette tillegget 

viderefaktureres IKKE kjøper. 

 

 

Markedsavtale for smågris 

Fra 3. august gjelder følgende priser for markedsavtalen for smågris. Tillegget 

beregnes ut fra leverte gris (smågris + slaktegris + purker) for tillegg livdyr, og 

fra antall leverte slaktegris for tillegg slakt. 

 
Årsvolum 
inntil 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4000+ 

Kr. / stk. 26 28 30 32 34 35 36 37 
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SPF tillegg smågris 

SPF tillegget økes til kr 45 pr. smågris, men kun kr 35 viderefaktureres kjøper. 

 

 

Frakt og omkostninger smågris 

Vi forenkler modellen og tar kr 0,- i omkostninger til kjøper/selger ved omsetning 

av smågris. Fraktkostnad endres til kr 25,- for kjøper og kr 15,- for selger når 

MNS transporterer grisen.  

 

 

Bonus purke/råne 

Vi avregner fortløpende kr 1,00 i bonus per kg purke/råne levert. 

 

 

Kombitillegg 

For at våre kombinertprodusenter ikke skal tape kr. 20 pr. slaktegris på disse 

justeringene, avregnes det direkte kr 20. pr. levert slaktegris Kombinert fra 3. 

august. Markedsavtalens sats for smågris for kobinertbesetninger beregnes ut fra 

antall leverte slakt (slaktegris + purker) ganget med to + antall smågris. 

Markedsavtalens sats for slaktegris fra kombinertbesetninger beregnes ut fra 

antall leverte slakt (slaktegris + purker) ganget med to + antall smågris. 

 

 

Merking av slaktgris 

Vi får stadig henvendelser fra Steinkjer om at de har veldig mye merarbeid med 

manglende merking av slaktgris. Trekk for umerket gris er nå kr 100 pr. stk., så vi 

håper at dere tar en ekstra sjekk før neste leveranse. 

 

 

Mvh 

Midt-Norge Slakteri AS 

 

 
Erik Bentzen 

Daglig leder 


