
Marked og utviklingsmuligheter for gris



Grensehandel og reiseaktivitet som normalt 
gir bedre dekning av norsk storfekjøtt
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God dyrevelferd er fortsatt «femte viktigste» faktor for valg av 
kjøtt og egg i butikken. Øker med 3 prosentpoeng fra siste måling. 

Miljøverdier er mindre viktig



Nå er det flest som vil redusere 
forbruket av svinekjøtt…
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Sammenlikning mellom faktisk og mental 
(«fortjent») markedsandel
• Største endring siden 2020 ser vi for Lam, der den faktiske markedsandelen har økt siden i 

fjor slik at gapet mellom faktisk og mental markedsandel er mindre. 

21

18
16

15

12

5

7

4
2 1

16
14

10

15

13

5

8
9

5
6

Kylling Svin Rød fisk Lam Kalkun

Faktisk
markedsandel

Mental
markedsandel

5



oktober 2021

 11,0

 11,2

 11,4

 11,6

 11,8

 12,0

 12,2

 12,4

 12,6

 40,0

 45,0

 50,0

 55,0

 60,0

 65,0

 70,0

 75,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Framskrevet engrossalg per innbygger

Rødt kjøtt Rødt kjøtt + kylling Egg

kg helslakt kg egg



Import-

kvoter *

Disponibelt 

salg av 

norsk vare

Prognose 

effektivitets-

økning

Norske 

tilførsler

Nødvendig 

endring 

antall 

smågris

Balanse før 

"tiltak"

Anslag 

effekt av 

endring i 

konsesjon Balanse 

2022 1 800 131 400 1,5 % 133 600 -1,6 % 2 200 2 200

2023 1 800 130 400 0,5 % 132 800 -1,8 % 2 400 2 400

2024 1 800 129 400 0,5 % 133 400 -3,0 % 4 000 4 000

2025 1 800 128 400 0,5 % 134 100 -4,3 % 5 700 -12 000 -6 300

2026 1 800 127 400 0,5 % 134 800 -5,5 % 7 400 -12 000 -4 600

* EU-kvote på 900 tonn og 150 fra UK. Samt 750 tonn spekk.

Slaktegrisvekter på om lag 83 kg fra 2023. Tall i tonn

oktober 2021

• Videreføring av dagens mordyrtall og prognosert effektivitetsøkning. 1 kg endring i slaktegrisvekt utgjør vel 1 000 tonn per 
år. 

• Om lag 12 000 tonn er beregnet å gå bort fra 2025 på grunn av endring i konsesjonsregelverket. Det kan søkes om unntak 
til og med 2024. Nedtrekket fra 2024 vil bli mindre på grunn av at noen avvikler produksjonen innen den tid.  

• Om lag 13 prosent av smågrisprodusentene og 9 prosent av rene slaktegrisprodusenter oppga i desember 2020 at de planla 
avvikling innen 2025. Utvidelse hos gjenværende smågrisprodusenter innenfor konsesjonsgrensene gir likevel en liten netto 
økning. De som planlegger å starte opp utgjør 8 – 9 000 tonn, men dette anslaget er metodemessig usikkert. 

• Potensiale for økt produksjon hos dagens smågrisprodusenter innenfor konsesjonsgrensene. Teoretisk beregnet til om lag    
20 000 tonn. Ikke tatt hensyn til begrensninger i bygningsmasse og spredeareal. 
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Konsekvenser av større nedgang i salget av rødt kjøtt
Reduksjon tonn/antall ammekyr fra valgt alternativ for tilgjengelig salg i 2026 

Det er en risiko ved å ligge for tett opp til full markedsdekning. 

Dette er produkter med lav priselastisitet som gjør det kostbart med prisreduksjon 

innenlands for å omsette større kvanta. Relativt stor prisdifferanse i forhold til omverdenen 

og bortfall av eksportstøtte forsterker dette.    

Nedgang i 

innenlandsk salg 

per capita  på 1,5 % 

per år

Nedgang i 

innenlandsk salg 

per capita  på 2 % 

per år

Nedgang i 

innenlandsk salg 

per capita  på 2,5 % 

per år

Nedgang i 

innenlandsk salg 

per capita  på 3 % 

per år

Storfe/kalv 87 900 -1 900 -3 900 -5 800 -7 600

Antall ammekyr 2 000 -6 500 -13 300 -19 700 -25 800

Dagens ammekutall om lag 110 000

Svin 127 400 -1 200 -3 900 -6 400 -8 900

Sau/lam 23 200 -900 -1 400 -1 900 -2 300

Produksjon
Årlig nedgang i 

innenlandsk salg på 1 % 

per capita 

Reduksjon av norsprodusert i tonn. Mindre behov for antall ammekyr



Er det plass til flere produsenter med gris?
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PGE – hva og hvordan settes prisen?
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Nortura øker prisene!
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Importvernet er svakt, særlig for helslakt, svinefileter og egg 
og eggprodukter
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Hva bestemmer engrosprisen i PGE modellen?

• Overordnet:
- Markedsbalanse og lønnsomhet hos produsent

- Andre elementene som inngår i vurderingen (ikke uttømmende…):

• Effektivitetsvurderinger i produksjonen
• Salgsutviklingen
• Importvern
• Prisutviklingen kraftfor
• Byggekostnad
• Konsesjonsendringen
• Økte krav og restriksjoner
• Andre kostandselementer
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Grisen blir til ca 800 produkter

Varegruppe Kg/dyr Andel

Gris Feitsortering 16,9                      24,0 %

Gris Skinke 10,7                      15,2 %

Gris Side 10,3                      14,6 %

Gris Kam 8,2                        12,2 %

Gris Fett 6,1                        8,7 %

Gris Nakke 5,8                        8,2 %

Gris Bog 4,6                        6,5 %

Gris Magersortering 4,5                        6,4 %

Gris Mellompart 1,9                        2,7 %

Gris Filet 1,1                        1,6 %

Gris Totalt 70,0 100,0 %

Gris Avfallsbein 9,2                       

Total slaktevekt 79,2                     



Balansert salg for å ikke bygge uønsket lager. 

1 stk svin indrefilet = 42 pk grillpølse 600g 
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DAGENS PRINSIPPER ved fordeling mellom 
smågrispris og slaktegris

• Smågrisprisen settes slik at arbeidsbetalingen for 
smågrisprodusentene samsvarer i størst mulig grad med 
arbeidsbetalingen for slaktegrisprodusentene. 

• Basert på DB for de ulike produksjonen

• Norsvin/ Ingris, Fk Agri og Nortura er hovedkilder for 
dataene som inngår i  modellen.
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DAGENS PRINSIPPER ved fordeling mellom 
smågrispris og slaktegris

• Kr/time beregnes ut i fra kostand på nybygg og timeforbruk. 

• Kostnad nybygg per nå 10 mill. slaktegris og 18,5 mill. 
smågris. 

• Timeforbruk slaktegris 1000 timer og smågris 2 800 timer- full 
konsesjon.

• Det brukes snitt-tall for produksjonsresultater, mens det 
brukes listepriser for priser og tillegg. 

• Fra 2020 trekkes 40 øre fra avregningsprisen for å 
kompensere for naturlig variasjon i puljene. 

• Laveste DB for slaktegris er flyttet fra 200 kr til 300 kr. 
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Arbeidsbetaling fra 2020 til i dag 
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