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Produksjonsregulering i svineproduksjon - innmelding av sak til 
årsmøtet i Norges Bondelag. 

  

For norsk svinenæring viser siste prognose et overskudd i 2018 på 2 600 tonn. Problemet 

forsterkes veldig i 2021, ved bortfall av eksportstøtte. Vi vil da, for fremtiden, miste 

mulighet for eksport av ca. 1700 tonn svinekjøtt. Dette vil påvirke prognosen negativt. 

Bortfall av mulighet for reguleringseksport kan føre til en uhåndterbar 

overskuddssituasjon. Telemark Bondelag er bekymret for markedsutsiktene i 

svineproduksjon. Det er behov for å snarlig få på plass tiltak som sikrer reell mulighet for 

produksjonsregulering av svinekjøtt.  

Telemark Bondelag mener at et effektivt tiltak over tid, vil være mulighet for regulering av 

antall fødte gris i norsk svinenæring. Det kan gjøres ved å endre konsesjonsregelverket, 

slik at antall avlspurker byttes ut med antall smågris. En eventuell reduksjon av antall 

smågris, vil da kunne reguleres likt for alle som produserer smågris, for salg eller 

oppfôring i egen besetning, med forholdstall.  

 

Det er kort tid igjen til muligheten for reguleringseksport blir fjernet. I tillegg skal det fases 

inn en ribbekvote fra EU området på 300 tonn. Telemark Bondelag mener derfor det haster 

med å få etablert og gjort operativt et effektivt system for produksjonsregulering i 

svinenæringa. Telemark Bondelag mener likeledes at Norges Bondelag må ta initiativ til at 

et slikt system for produksjonsregulering blir utredet.  

 

Med bakgrunn i overnevnte ber Telemark Bondelag om at problemstillingen fremmes som 

egen sak i årsmøtet til Norges Bondelag i 2018.  

 

 

På vegne av styret i Telemark Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Jan Thorsen 
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