


En ny epoke i svinenæringen?

• Kan ikke basere produksjonen på økt 
forbruk

• Effektiviteten fortsetter å øke

• Underskudd kan raskt dekkes opp med 
økte slaktevekter

• 1 kg økt slaktevekt utgjør 1400 tonn i 
totalmarkedet

• Har ikke lenger mulighet for 
reguleringseksport

• Overskudd av smågris må løses på andre 
måter enn framfôring



5.000 norske bønder 1.000.000 forbrukere



FORUTSETNING FOR Å LYKKES I MARKEDET

• Tett kontakt med kundene, for å kjenne behovet

• Bønder med Fatland-caps

• God planlegging

• Markedsordninger som fungerer

• Kjenne markedet og tenke langsiktig

• Være enig om at markedsbalanse er best! 

• (og ta konsekvensen av det)
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VI TAR NORGE I BRUK
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Råvarer fra hele landet:

JÆREN

OSLO

ØLEN

MIDT-NORGE

LOFOTEN

Det blir ca 350 000 slaktegris



MODERNE VERKTØY

Vi bestilte telefon tidlig!

Nå utvider vi  kommunikasjonsplattformen



Totalproduksjonen er på over 135.000 tonn og økende

Foredlingsgraden øker!

• 2018
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Noen av våre kunder



Investeringsvilje!

Ny slaktelinje for svin i Oslo
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PRODUKTUTVIKLING



I DAG

• Optigris-avtaler

• God andel SPF

• Bra smågrisbalanse

• Aktiv bruk av puljeplaner

• Mange faste avtaler

• Noe gris på spotmarkedet

• Mer bindende avtaler

• Smågris

• Slaktegris

• Fatland sin rolle

• Kombibesetninger må med

• Planleggingshorisont

• Avklaring på ansvar og plikter

FREMOVER



Godt sidesyn er viktig, samarbeid forbudt
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Ansvarlig

Tenker markedsbalanse og

Salg av hele dyret



Gris i 19 
Karin Røhne



Hva er egentlig utfordringen?

• 2015 – godt år for norsk svineproduksjon
– Slaktet 1.520.978 gris

– 25,2 avvente pr årspurke

– Tilsvarer 60 350 årspurker

• 2018 – krevende år for norsk svineproduksjon
– Slaktet 1.633.113 gris

– 27,1 gris pr årspurke

– Tilsvarer 60 262 purker

• Nedgang i purketall: 88 (selvfølgelig ikke et nøyaktig tall) men er 
illustrativt i forhold til at nedgangen burde vært på ca 4000 årspurker
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Hvilke konsekvenser gir dette?

• Omsettingsavgift øker 
– smågrispris synker

– slaktegrisøkonomi synker både som følge av økt 
omsettingsavgift og som følge av redusere vekter

• SPOT-markedet for smågris vokser hos samtlige aktører

• Antall slaktegrisplasser går ned (ikke midler til nyinvestering, 
slaktegrisplasser går ut)

• Det er dyrt å slakte ut 30.000 smågris

• Premiert  utkjøp av 2.500 purker var nødvendig (det burde vært 4000)

• Det er dyrt og det gir misnøye og stress i alle ledd fra smågrisprodusent 
til slakteri

• Dyrevelferd og dyrehelse utfordres både hos både smågris og 
slaktegrisprodusent 

• Det gir dårlig økonomi for alle
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Hvilke muligheter har vi?

• Det er ikke en mulighet å fôre opp denne 
smågrisen

• Det er ikke bærekraftig over tid å «straffe» slaktegrisprodusenter fordi 
det mangler tilstrekkelige virkemidler for å begrense smågrisproduksjon

Vi har fått en fantastisk effektiv purke og det 
betyr at antall purker må ned!!

17


