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Utredning av modell for produksjonsregulering på gris 

  

I sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger ba Telemark Bondelag om at Norges 

Bondelag tar initiativ til å utrede en modell for produksjonsregulering på smågris. 

Utgangspunktet for en slik modell skal være dagens konsesjonsgrense på gris. Innspillet er 

i ettertid blitt fulgt opp fra Telemark Bondelag ved blant annet intervju av leder Aslak 

Snarteland i Bondebladet. I dokumentet «Et løft for framtidig matproduksjon» uttaler 

Jordbrukets forhandlingsutvalg blant annet følgende i pkt. «11.9.1. Gris» følgende: 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil understreke at god markedsbalanse er avgjørende 

for økonomien i svineproduksjonen.  

 

Det skrives forøvrig ingenting i pkt. 11. 9. 1. om en mulig modell for 

produksjonsregulering på gris.  

 

Bakgrunnen for innspillet fra Telemark Bondelag om å utrede en modell for 

produksjonsregulering på gris er todelt. Det har over tid vært en effektivitetsfremgang i 

norsk svineproduksjon som har utfordret markedsbalansen, og dermed økonomien i 

svinenæringa. Telemark Bondelag legger til grunn at det fortsatt vil skje en avlsmessig 

fremgang i norsk svineavl, og forbedringer knyttet til drift av besetningene, som vil føre til 

fortsatt effektivitetsfremgang i denne produksjonen. Hvis ikke salget av svinekjøtt øker 

betydelig, vil det høyst sannsynlig være behov for færre purker i framtida, enn hva som er 

tilfelle i dag.   

 

Et annet forhold som vil kunne forsterke behovet for en ordning med 

produksjonsregulering på gris, er bortfallet av muligheten for reguleringseksport. Denne 

muligheten vil, slik det ser ut nå, forsvinne senest innen utgangen av 2020. 

 

Telemark Bondelag er urolig for den økonomiske utviklingen i norsk svinenæring, og 

velger derfor å repetere fylkeslagets innspill til årets jordbruksforhandlinger, om at Norges 

Bondelag tar initiativ til at det i samarbeid med relevante aktører utredes en modell for 
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produksjonsregulering på gris. Hva som skal være konkrete elementer i en slik ordning, må 

bli en del av utredningsarbeidet. 

 

Telemark Bondelag ber om at utarbeides en sak til representantskapsmøtet i Norges 

Bondelag den 13. juni då., som drøfter hvorvidt Norges Bondelag skal ta initiativ til å 

utrede en modell for produksjonsregulering på gris.  

 

 

På vegne av Telemark Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Jan Thorsen 

 

 

 

 

          

 


