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Hamar 29. januar 2016 
 

Norsvin SA er et samvirkeforetak eid av 1500 svineprodusenter. Kjernevirksomhetene er avlsarbeid, 
sædproduksjon og utvikling/formidling av svinefaglig kunnskap. Formålet med Norsvin er å sikre 
eierne konkurransekraft gjennom tilgang til svinegenetikk av verdens beste kvalitet og arbeid for 
gode rammebetingelser.  
 
Norsvin SA er i dag et ledende nasjonalt og internasjonalt avl- og seminselskap, der internasjonal 
suksess er nødvendig for å finansiere og videreutvikle et konkurransedyktig avlsarbeid på gris.  
  
Norsvin SA har eiere over hele landet, fordelt på både lokallag og fylkeslag. Målet for denne 
aktiviteten er å opprettholde fagmiljøer og sikre samhold og offensive svineprodusenter.  

 

Norsk svinenæring har levert i henhold til samfunnsoppdraget, og kan dokumentere at vi 

 har oppfylt myndighetenes målsetting om sjølforsyning i takt med økt befolkningsvekst 

 har en årlig effektivitetsvekst på 3,8 %  

o Dette er en utvikling svært få andre fastlandsnæringer kan vise til. Næringen er i 

dag på et internasjonalt nivå målt i effektivitet. I løpet av de siste 10 årene har 

svinekjøttproduksjonen økt med 13 %, mens antall mordyr bak denne 

produksjonen er redusert med 18 %. For hver kg svinekjøtt forbrukes det nå 4,6 % 

mindre kraftfôr enn for 10 år siden. 

 har en strukturutviklingen i takt med effektivitetsutviklingen, markedsbalanse og mål om 

sjølforsyningsgrad.  

o Til tross for en stor strukturendring har svinenæringen klart å opprettholde en 

tilfredsstillende produksjon i distriktene. Konsesjonsgrensene har fungert etter 

intensjonen.  

 utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer 

over hele landet. 

 har verdens beste svinehelse og lavt forbruk av antibiotika, takket være målrettet 

avlsarbeid, godt forebyggende helsearbeid samt spredt og oversiktlig svineproduksjon  

 gjennom innovativt avlsarbeid over mange år har gitt den norske grisen et sterkt globalt 

fortrinn.  

o Dette gir en stor eksportverdi for Norsvin, og er med og legger grunnlag for viktig 

næringsutvikling i bioteknologiklyngen Heidner på Hamar.  

 

Hvilke ambisjoner har vi? 

 

 Norsk svineproduksjon skal bidra til nasjonal målsetting om økt matproduksjon på norske 

ressurser slik at vi skal være selvforsynt med trygt og godt svinekjøtt.  

o I løpet av 5 år skal norsk svinekjøtt være produsert med utgangspunkt i 

100 % norske fôrråvarer. 

 Norsk svinekjøttproduksjon skal styrke sin konkurransekraft gjennom å sikre årlig 

effektivitetsutvikling på ca. 3,5 - 4,0 %.  



 Svineproduksjon skal fortsatt være en garanti for god dyrehelse og dyrevelferd, lavt 

forbruk av antibiotika og få zoonoser (sjukdommer som kan smitte over på mennesker). 

 Norge skal fortsatt kunne være en «grønn lunge» i internasjonalt avlsarbeid og utvikle 

konkurransedyktig svinegenetikk for sunne og effektive dyr. 

 Svinenæringa fortsatt skal videreutvikle sin kompetanse og effektivitet, innenfor 

akseptable dyreetiske rammer. 

 Svinekjøttproduksjonen skal oppfattes som attraktiv for nye bønder.  

 Norsk svineproduksjon skal fortsatt bidra til at landbruksproduksjonen kan foregå over 

hele landet.  

 

 

Dersom Norsvin og norsk svineproduksjon skal styrke sin konkurransekraft og nevnte 

ambisjoner og dermed være en betydelig bidragsyter til å videreutvikle norsk 

matproduksjon, det grønne skiftet og norsk bioøkonomi, må landbruksmeldinga 

omhandle følgende rammebetingelser.  

 

 En velfungerende markedsregulering basert i hovedsak på dagen ordning. Dette har vært 

av avgjørende betydning for dagens svineproduksjon. 

 Fortsatt opprettholdelsen av jordbruksavtalen.    

 Det må finnes økonomiske og juridiske virkemidler som sikrer langsiktig satsing på 

svinekjøttproduksjon i alle landsdeler. Dette omfatter 

o en kanaliseringspolitikk som gir relativt lik lønnsomhet over hele landet. 

o tilstrekkelig tollvern. 

o at dagens konsesjonsgrenser opprettholdes, da de fortsatt er tilstrekkelige for 

videre strukturendring internt i næringen også sett i lys av en stor 

effektivitetsvekst på dagens mordyr og meget god markedsdekning. 

 

 Utvikling av nasjonalt avlsarbeid på gris må finansieres for å sikre nødvendig 

effektivitetsutvikling og helsestatus i norske svinebesetninger.  

o Målrettet forskning og innovasjon styrker den nasjonale konkurransekraften og 

øker eksportverdien. 

o Økt produksjon av spesifikke patogenfrie (SPF) griser vil øke norsk 

svinekjøttproduksjons effektivitet og fortinn innen svinehelse.  

 Svineprodusentene må få dekket produksjonstapet ved sanering for å fjerne smittestoffer 

(MRSA) som har betydning norsk folkehelse. 

 Et restriktivt smittevern må videreutvikles for å sikre Norge som «grønn lunge». 

 Økt forskningsinnsats på utvikling og bruk av norske fôrråstoffer for å sikre landets 

sjølforsyningsgrad og redusere sårbarheten mot globale endringer i leveringsmuligheter. 

 

 

 

Norsvin ønsker regjeringen til lykke med dette viktige arbeidet med meldingen og stiller 

gjerne opp i videre diskusjon om tema som omhandler Norsk svineproduksjon. 
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