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Gris i Nortura

• Omsetter årlig 625.000 smågris

• Slaktet årlig 1.000.000 gris 

• Snittvekt slaktegris 84 kg



Gris i Fatland

• Omsetter årlig 250.000 smågris

• Slakter årlig 300.000 gris 

• Snittvekt slaktegris 84 kg



Gris i Prima

• Omsetter årlig 70.000 smågris

• Slakter årlig 90.000 gris 

• Snittvekt slaktegris 86 kg



Siste 4 år - antall vs. pris

Nedgang antall slaktegris 

Total nedgang 61.000 slaktegris i Norge

• 22.000 mindre siste år

• 12.000 mindre i 2021

• 27.000 mindre i 2020 enn i 2019

Økning i pris

November 2022

• Smågrispris  kr 1.150

• Slaktepris kr 35,05

• Omsetningsavgift kr 0,60

November 2018

• Smågrispris kr 660

• Avregningspris 

• Omsetningsavgift kr 2,00



Hvorfor

Naturlig avgang

På vei ut av bransjen

Generasjonsskifte 

Lite gjeld

Behov for vedlikehold/oppgradering

Økonomi

Mattilsynet

Aktivister

Ny konsesjon 2025

Utførte tiltak i næringen

• Utkjøp av purker
• Tilskudd slakt av lett gris
• Konvertering smågris til slaktegris            

evt. kombinert
• Frivilling reduksjon

• Reguleringslager og 
omsetningsavgift





Nortura livdyrformidling 

Odd Finnesand



Utfordringer i formidler rollen 

• Alle (selger/kjøper og formidler) blir del av et system som går 52 uker pr år

• Smågris = ferskvare

• smågris produsentene ønsker fastavtale på inntil 100 % av produksjon, i gode perioder oppnås opp mot 
85-90% totalt 

• Treng oversikt, helst 3-4 uker frem i tid ang «spotmarked», dette for å regulere/tilpasse tiltak, planlegge 
logistikk

• Avvik antall, vekt, sjukdomsbilde (gris/kjøper), besetnings status 

• Årlig avvikler en prosentandel både selger/kjøper

• Smågrisprodusenter med opparbeida dårlig «renomme»

• reklamasjoner



Utfordringer i formidler rollen 

• SPF / Helsegris

• Perioder med svak økonomi 

• Konsesjon begrensinger slaktegris

• Akutte sjukdoms situasjoner / saneringer

• Konkurranse situasjon

• Produsenter som slutter



Formidlers gleder !

• Direkte avtaler som fungere 100% i flere 
generasjoner, ryddige med svært god 
kommunikasjon og avklaringer

• Når «smågris kabalen» endelig løsner å en kan 
melde balanse!

• Når produksjonstiltak tiltak hos selger/kjøper 
løfter besetninger ut av «renomme» trøbbel

• Et ca balansert marked med levelig økonomi





Strakstiltak

• Generell kvalitet

• Hale, brokk

• Anmerkninger (app, spolorm)

Kvalitet

Smågrisslakt ?

Spott (20%) samme kvalitet og pris

Melde inn spottgris ved avvenning

• Tar initiativ til møte med 
kjøttkontrollene om kalibrering 
av anmerkningane

• Tar initiativ til møte med 
næringa om kvalitetskriterier på 
omsatt smågris 

• Lage kultur for at det er de beste 
smågris som selges på spott 

• Permanent løsning for 
smågrisslakting av smågris med 
defekter



Andre tiltak for balanse på kort og lang sikt

KORT SIKT

• Kvaliteten på smågris må opp !

• Profesjonalitet

• Smågrisproduksjonen vokser 
fremdeles pga resultatforbedring

• SPOT-marked må settes i system

• Ingen bygging pga økte byggepriser

• Få tomme grisehus i drift

LANG SIKT

• 5-10 nye slaktegrishus

• Gamle slitne grishus må fornyes

• Nytt GDE regelverk

• Satse i Dalane, Agder, Vestland, 
Ryfylket, Haugalandet, og ikke på 
tette Jæren

• 2025 ny konsesjon med effekt 
smågris
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