
Svinekjøtt fra glad gris
Av Odd Magne Karlsen, Fagsjef på Gris i Nortura



Agenda

• Svineproduksjon sett fra næring og fra forbruker

• Hva er status på dyrevelferd hos norsk gris?

• Hva er god dyrevelferd og hvem bestemmer det?

• Hva må vi gjøre?



Nortura sitt syn på grisen og verden rundt den

Sett fra næringa

• Norsk gris 

– produseres i hele Norge

– har god dyrevelferd

– er frisk

– er effektiv

– bruker veldig lite antibiotika

– er veldig smakelig

– fri for MRSA

– spiser norske råvarer

– er klimavennlig 

Sett fra forbruker

• Norsk gris

– Industrialisert produksjon

– Mye bruk av antibiotika

– Tørt kjøtt

– Billig

– Skulle ønske de spiste mindre

– Ønsker differensiering
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Forbrukeren mener svin er billig og enkelt, noe som er sterke drivere i markedet… 

Middagsmarkedet sett fra forbrukeren



… men lite etisk når det gjelder dyrevelferd…



…som 58% mener er så viktig at de vil bytte butikk



Viktige satsingsområder fremover

• Dokumentere og forbedre dyrevelferd!

• Dokumentere lite forbruk av og forbedre bruken av antibiotika

• Dokumentere og forbedre klimavennlig produksjon

• Dokumentere og vise lokalt opphav av grisen
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Hva vet vi om dyrevelferd hos norsk gris

• KSL

• Kjøttets tilstand fra Animalia

• Lover og regler

• Slakterienes egne registreringer

• Mattilsynets rapporter og vedtak

• Dyrevernsalliansen sin rapport
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Hva er god dyrevelferd?

• De fem friheter

– Frihet fra sult, tørste og feilernæring

– Frihet fra fysisk ubehag

– Frihet fra smerte, sjukdom og skade 

– Frihet til å utøve naturlig atferd 

– Frihet fra frykt og stress

• Naturlig liv

• Hva tilfører du grisen for å gjøre den glad?

– Endring fra frihet fra til stimuli til bedre liv
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Hvem definerer hva som er en glad gris?

• Mattilsynet?

• Grisebøndene?

• Slakteriene?

• Næringen?

• Dyrevernsalliansen?

• Dagligvarekjedene?

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)?

• Veterinærinstituttet?

• Animalia?

• Andre interesser?
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Dyrevelferd i forhold til produktivitet 
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«Enkelte mener kanskje at naturlig velferd er det eneste 

rette for dyrene. 

Husdyrproduksjon kan imidlertid ikke drives på dette 

nivået. 

Vi er avhengig av at purka får mange grisunger og at 

hønene legger mange egg for at vi skal tjene penger. 

Men hvor på kurven finner man balansepunktet mellom 

produktivitet og dyrevelferd, der bonden kan tjene nok 

penger, samtidig som dyrene kan ha et godt liv?»



«Oppfatningen om at alt som produseres i Norge er godt nok, forsterkes av 

nasjonalromantiske reklamer der bønder koser med beitende kuer omgitt av 

fantastisk norsk natur.

Sannheten er at vi har noe å strekke oss etter. 

Mange produsenter er klare over dette, og produser melk, egg og kjøtt med 

større fokus på dyrevelferd. 

Melkeprodusenter som lar kalven die mora i flere uker etter fødsel. Grise- og 

verpehønsprodusenter som lar dyrene gå utendørs og grave i jorda. 

Sauebønder som gir sauene godt med plass når de er inne for vinteren.»
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Fokus på dyrevelferd… hvorfor?

• God dyrevelferd har vært og skal være et viktig kjennetegn ved norsk 
husdyrproduksjon

• Stadig flere forbrukere både nasjonalt og internasjonalt er opptatt av god 
dyrevelferd

– Vi vil at de produktene vi kjøper skal stamme fra dyr som har hatt et lykkelig liv

• Satt i system og godt dokumentert vil god dyrevelferd være en viktig 
premiss for at forbrukeren fortsatt velger Norsk

• Fokuset på dyrevelferd øker i flere av de landene som ser på Norge som 
et marked for salg av landbruksprodukter

• Dersom næringa ikke selv definerer hva som er god dyrevelferd og følger 
opp dette  - så vil trolig noen andre gjøre det for oss
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Vi trenger en glad gris!

Hva trenger grisen?

• Vi trenger purker som går løse i fødebingen og i hele produksjonen

• Vi trenger gulv og gjødselsystemer som er robuste i forhold til raus 

bruk av strø og rotemateriale

• Vi trenger gode alternativer til strø og rotemateriale

• Vi trenger fôr som stimulerer grisens roteadferd

• Vi trenger en lykkelig gris
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Kan du levere glad gris?
Odd Magne Karlsen

Fagsjef på gris i Nortura


