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Kraftig vekst i 1. kvartal 2015
Av Ståle Gausen

De første månedene har gitt oss en
svært stor vekst i slaktingen. Størst
volumvekst har det vært på gris, hvor
vi så langt i år har en volumvekst på
43,3 % (kg) i forhold til i fjor.
Noe av dette påvirkes av utslakting av
purker (på grunn av LA-MRSA), men tar
vi dette volumet ut, er økningen fortsatt
på over 33 %. Dette er vi svært godt fornøyd med. Det vil imidlertid komme en
betydelig nedgang i volum av gris når vi
får effekten av nedslaktingen av purker.
Dette vil utgjøre en reduksjon på ca. 300
gris i uka fra mai.

Storfe

Lam

Slaktevolumene for storfe i Trøndelagsregionene har også i år gått betydelig
ned. Igjen har Midt-Norge Slakteri AS
den beste utviklingen når det gjelder
slakting av storfe. Så langt har vi en
volumvekst på 1,6 % (kg). Ingen andre
slakterier i regionen har økning i sine
volumer i denne perioden.

Så langt er det små volumer med sau/
lam som er slaktet. Det vil derfor kunne
gi store prosentvise utslag fra uke til
uke. Så langt har vi en økning i vekt på
23,4 %.
Volumutviklingen for 1. kvartal 2015,
sammenlignet med samme periode i
2014, er:

KG - Gris

KG - Storfe KG – Småfe

Slaktemengde 2014

1 038 070

478 160

31 790

Slaktemengde 2015

1 487 926

485 786

39 221

Økt slaktemengde

449 856

7 626

7 431

Økning i prosent

43,3 %

1,6 %

23,4 %
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2014 ble et solid år
Av Ståle Gausen

Årsregnskapet 2014 for Midt-Norge
Slakteri AS 2014 er nå klart. Bedriften
fikk en omsetning på kr 346 millioner,
som er en økning på kr 20 millioner i
forhold til 2013. Resultatet før skatt
ble på kr 5,5 millioner, som er en
nedgang på kr 0,7 millioner i forhold
til året før.
-Med bakgrunn i at vi øka utbetalingene
av tillegg til bøndene betydelig i løpet av
2014, er vi fornøyd med dette resultatet.
Volummessig startet 2014 svakt, men vi
hadde en fantastisk sommer og høst, som

gjorde at vi tok markedsandeler på storfe
og gris, men tapte litt på lam, selv om
volumet var litt opp, sier Erik Bentzen.
Totalt ble det slaktet 6.703 tonn, som
er en økning på 1 %. Størst vekst hadde
MNS på gris med 3,6 % på vekt, opp til
4.390 tonn. Storfe hadde en nedgang
på 4,4 % til 1.955 tonn. Selv med denne
nedgangen tok MNS markedsandeler på
storfe i regionen. Dette med bakgrunn
i svært redusert slaktevolum av storfe i
2014. For sau/lam var det en økning på
1,9 % til 358 tonn.

Erik Bentzen fornøyd med 2014.

Nye betingelser for levering av storfe etter påske
Av Erik Bentzen

Vi opplever så langt i år en god og
stabil tilgang på storfe, men ønsker å
øke konkurransekraften vår ytterligere. Her er en oversikt over våre
leveransebetingelser for storfe som
gjelder fra 6. april 2014.
Den største endringen er at vi innfører et
MNS-tillegg for ku og ungku på
kr 2,00 per kg slakt. Pris på kalv reduseres,
samt at vi har noen mindre korreksjo-

Prisbetingelser storfe 2015
Prisbetingelser 2015
STORFE
Okse, ku, kvige og kalv
Pulje-tillegg
kvalitets-tillegg O
MNS-tillegg ku
Sum tillegg kv/oks/uku
Sum tillegg ku
Sum tillegg uku kl O
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
kvalitets-tillegg
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 1. halvår
Kjøttfe-tillegg 2. halvår
Sum tillegg kjøttfe U
KALV
Okse kalv
Ku kalv

Direkte levering
0,10
1,65
2,00
1,75
2,10
3,75

godt samarbeid med dyktige bønder
i regionen. Ta kontakt med oss på
slakteriet ved Øyvind Skjemstad eller
Erik Bentzen hvis det er spørsmål eller
kommentarer, eller se mer på
www.norsk-slakt.no .

ner på kvalitetstillegg og kjøttfetillegg.
Puljetilleggene økes med kr 1,00 per kg
for storfe innmeldt på avtale for slakting
etter påske. Med disse nye betingelsene har vi bedret vår konkurransekraft
betydelig, og registrerer at MNS fortsatt
holder det høyeste utbetalingsnivået i
regionen. Vår målsetning er som før;
å være ledende på pris til bonde!
Vi ønsker å yte optimale betingelser på
grunn av at vi ønsker mer slakt og et

1-2
3,35
1,65
2,00
5,00
5,35
7,00

Produsentrådgiver
småfe og storfe
Øyvind Skjemstad.

INNMELDING: Webinnmelding: senest tirsdag innen kl. 2200
Uken før ønsket levering, senest tirsdag kl. 1500 på telefon 74083700

Avtaleinnmelding m/pulje og kvalitets-tillegg
3-5
6-9
10-12
13+
3,65
4,10
4,25
4,40
1,65
1,65
1,65
1,65
2,00
2,00
2,00
2,00
5,30
5,75
5,90
6,05
5,65
6,10
6,25
6,40
7,30
7,75
7,90
8,05

'
Storfeslakt får også
kvantumsbasert bonus
på 30-60 øre per kg.
I tillegg kjører vi i
perioder priskampanje!

kr 1,15 pr kg for klasse O- i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 1,50 pr kg for klasse O i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 2,15 pr kg for klasse O+ i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 3,10 pr kg for klassene R-,R,R+ i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 4,65 pr kg for klassene U- og opp i fettgruppe 1+ til 3+ og over 225 kg. (Ung okse, kvige, kastrat og Ung ku)
kr 5,50 pr kg for klassene R- tom R+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)

MNS-tillegg på ku
innføres med kr 2,00
per kg levert ungku/ku
fra og med 6. april.
Ordningen omfatter
ikke nødslakt.

kr 5,75 pr kg for klassene U- tom U+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)
kr 6,50 pr kg for klassene E- tom E+ i fettgruppe 1+ til 3+ (kommer i tillegg til avtale og kvalitetstillegg)
Kjøttfetillegg 2. halvår reduseres med kr 1,50 per kg slakt.

10,50

13,75

14,05

14,50

Grunnpris

Vekt o/120 kg

Prima-kalv

Super-kalv

3960
3360

23.- pr kg
22.- pr kg

450
450

800
800

14,65

14,80

T ung ras e 50-75% T ung ras e 75-100%

750
750

1500
1500

Andre kj.fe

Trekk for horn

400
400

-500
-500
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Topp-pris på gris 95 kg
Av Per-Arne Nesjan

Midt-Norge Slakteri AS har siden i fjor
høst hatt topp-pris for gris opp til
95 kg. Fra 6. april 2015 gjennomfører
også de øvrige slakteriene en til
svarende endring.
Bakgrunnen for dette er at det er, og
har vært, betydelig underdekning av
fersk gris i det norske markedet. Antallet
insemineringer er redusert, og slakting
av gris har gått ned med ca. 4 % (i vekt).
På samme tid har salget av gris økt med
1 %.
Dekningsgraden på salg av fersk gris
har ligget på mellom 70 – 80 % i de siste
månedene.
Midt-Norge Slakteri AS ønsker
primært en gris som har en gjennomsnittsvekt på ca. 85 kg, da dette er en
optimal størrelse for våre kunder.

Prognosen 2015 vedvarende underskudd
av storfe og småfe,
svin i b
 alanse
Oppdatert markedsprognose for 2015
viser balanse for gris, mens storfe og lam
fortsatt preges av betydelig underdekning av norsk produksjon.

Prognose 2015 - per mars 2015
Produksjon

Tonn

Endring

Anslag

Salg

import

Endring Markeds
balanse

Storfe/
kalv

79 500

+1%

7 570 1)

95 600

+2%

- 8 500

Sau/lam

23 500

0%

1 336 2)

25 750

0%

- 900

131 300

+2%

2 000 3)

133 200

+1%

+ 100

Gris

* Det er beregnet tatt ut 830 tonn gjennom førtidsslakting i 1. halvår
1.	For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn,
EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben).
2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 530 tonn SACU m/ben.
3.	Importen inkluderer spekk og småflesk (1.000 tonn), WTO-import på 400 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og
EU-kvote på 600 tonn.
4. Forutsetter i prognosen ingen import av egg.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte
salgs- og produksjonsprognosen for
2015 fra Totalmarked kjøtt. Så langt i år
har det vært en nedgang i slaktingen på
alle dyreslag i Norge.

Sau/lam
150 tonn høyere tilførsler enn forventet
i forrige prognose. Prognosert underdekning av norskprodusert vare på 900
tonn, som dekkes opp med import.

Gris

Storfe
900 tonn høyere engrossalg enn sist
prognosert øker underdekningen
av norskprodusert vare. Dette gir en
underdekning på 8.500 tonn, som vil
bli importert gjennom administrativt
nedsatt toll.

Tilførselen går noen ned, med totalt
800 tonn fra siste prognoserunde. Noe
av underdekningen kompenseres med
høyere slaktevekter. Dette gir, inkludert
forventet kvoteimport, tilnærmet markedsbalanse på svinekjøtt i 2015.

Hampshire øker betydelig
Av Ståle Gausen

På landsbasis går salget av sæddoser for gris ned. Det er imidlertid en rase som øker betydelig, og det er Hampshire. I 2014
ble det solgt 41266 doser, som
var en økning på hele 16 prosent
i forholdet til året før. Veksten
fortsetter i 2015, og har så langt
en økning på 9 %.
-Dette er en livskraftig gris med god
tilvekst. Vi gav signaler til avlselskapet for noen år tilbake, om at vi ønska større fokus på kjøttprosent, og
dette har gjort at Hampshire har en
svært god utvikling også på kjøttprosent,
sier styreleder i Scanpig AS Bjørn-Ole
Juul-Hansen. Han legger til at mange av
brukerne rapporterer om raskt vekst på
hampshiregrisen.

–Vi har ikke gjennomført foringsforsøk,
men dette er en svært vanlig tilbakemelding. Et utsagn vi har hørt noen ganger
er at bønder som har kjørt Hampshire
parallelt med hybridgris, og de snakker da

om at hampshiregrisen er
5 kg tyngre når den selges
som smågris. Dette er ved
bruk av samme fôr, og
samme forhold i fjøset for
øvrig. Når vi ser hvordan
den reinrasa Hampshire
reagerer på fôret, så tror
jeg på de bøndene som
forteller oss dette, sier en
svært fornød styreleder
Juul-Hansen.
-Så langt har MidtNorge Slakteri AS sine
produsenter vært de største
brukerne av Hampshire, men nå ser vi at
de andre private slakteriene øker betydelig
også, sier Juul-Hansen.
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Utbygging på Kleivmoen
Av Øyvind Skjemstad

På Kleivmoen, hos Anette og Tom
Erik Saur, har det vært et travelt år.
De har utvidet fjøset med 360 kvadratmeter, og den nye avdelingen
har fått 32 nye liggebåser.
Anette og Tom Erik driver med rasen
kjøttsimmental, med full fremfôring
av oksene. Etter at de startet opp
med storfe i 2012, oppdaget de at det
gamle fjøset ikke holdt dagens krav,
og de bestemte seg for å bygge ut
eksisterende driftsbygning. Store deler
av fraukjelleren sto der fra før, men

de valgte å utvide den for å få plass til
tre-rekkers liggebåsfjøs.
Grunnarbeidet er gjort av Steinar
Myhre. Veggene er isolerte betong
elementer, levert av Hårr Betong, samt
at snekker Jørgen Fjerstad ordnet taket. Innredningen er levert av D
 eLaval.
Anette og Tom Erik gleder seg til å
ta i bruk den nye avdelingen, og det
ser også ut til at kyrene trivdes godt i
de nye lokalene. MNS ønsker Anette
og Tom Erik lykke til med den nye
avdelingen.

En stolt eier Tom Erik Saur

Ny fase i arbeidet med LA-MRSA
Av Ståle Gausen

Etter flere uker med stort fokus på
bakterien LA-MRSA, hvor 15 besetninger ble bekreftet positive, er vi nå
over i en ny fase.
De 2 besetninger som produserte smågris, samt 2 kombinertbesetningene,
har nå slaktet ut alle purker. I tillegg
er smågrisen avlivet og destruert. Nå
er det fokus på utarbeidelse av planer
for gjennomføring av nedvasking og
desinfisering. Dette er et stort arbeid, og
mange detaljer skal beskrives før en får
godkjenning av Mattilsynet og Fylkesmannens Landbruksavdelingen for
oppstart av nedvaskingen. –Vi arbeider
svært tett med de berørte produsentene
for å gå gjennom driftsbygningene og

beskrive alle tiltak som skal gjennomføres.
En plan kan bli på opp til 15-20 sider, sier
produsentrådgiver Per-Arne Nesjan.
–Vi bruker også mange bilder for å dokumentere utfordringene og de oppgaver
som må løses. Jeg må også si at samarbeidet med produsentene fungerer svært
godt. En slik utredning tar mye tid, og vi
må derfor be om forståelse for at det vil
ta noe tid før de siste utredningene vil
være ferdig, sier Nesjan. Han berømmer
også det tett og gode samarbeidet med
Mattilsynet og Fylkesmannens Landbruksavdeling. –De offentlige instansene
er praktisk retta og ønsker en rettferdig
behandling av bøndene når det gjelder
løsninger for vask og sanering av bakterien, sier produsentrådgiver Nesjan.

Trenger mer gris
Midt-Norge Slakteri AS vil ha betydelig
behov for både slaktegris og smågris
utover våren og sommeren. Dette på
grunn av at volumene vil gå ned i en
periode, spesielt fra mai og utover året.
Vi ønsker derfor kontakt med produsenter som eventuelt kan øke produksjonen
av smågris til
oss, eller som har
slaktegris å selge.
Ta i så fall kontakt
med produsent
rådgiver Per Arne
Nesjan.
Produsentrådgiver
Per-Arne Nesjan.
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Best i test på TV2 Matkontrollen

Bacon-suksess for Grilstad
Av Ståle Gausen

Grilstad lanserte i fjor en serie med
kvalitetsbacon. Det ble da lanser 3
ulike varianter, og nå lanseres i tillegg «Grilstad Bacon i Tykke skiver».
I fjor ble «Grilstad Engelsk Bacon» kåret
til det beste nylanserte produktet, i kon-

kurranse med over 230 andre produkter,
og nå fikk «Gristad Bacon i Tykke skiver»
terningkast 5 i VG. Dette er svært bra.
I TV2 sitt program Matkontrollen,
ble «Grilstad Bacon i Tynne skiver» best
i test. Vi ser at norske forbruker ønsker
et kvalitetsbacon uten tilsatt vann, og

volumene øker stadig på disse kvalitetsproduktene.
For dere som planlegger påskefeiring
med egg og bacon på frokostbordet,
kan vi trygt anbefale skikkelig bacon fra
Grilstad, et bacon som er tørrsaltet, røkt
med flis og ikke tilsatt vann.

TV-kampanjen «Bedre med bacon i vann enn vann i bacon» er svært godt mottatt, og
her er det muligheter til å vinne tur til Bahamas….
Grilstad Bacon i Tykke skiver
fikk terningkast 5, og en meget
bra dom i VGs smakstest.
Vi er stolte av våre produkter.
Heia Grilstad!
facebook.com/grilstad

Ellers er det vel flere som
muligens planlegger våronn
i forbindelse med påsken i år,
og vi har også her gode referanser for at det nye baconet
til Grilstad duger som god
sikringskost.

Uavhengig av hvilke planer dere har, ønsker vi alle en riktig god påske!

M i d t- No rge S la kt e ri AS - t elef on 74083700 - w w w . nor sk - slak t. no
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