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Konklusjon : JA
• Og Trøndersk svineproduksjon trenger nye mål og visjoner.
• Ingen må gjøre større endringer nå uten å vurdere SPF, da må alle
ha nok informasjon
• Bonden er selvstendig næringsdrivende og tar egen valg
• Norsvin kan kun bestemme over sine forelingsbesetinger.
• Å LEVERE BEDRE ENN OMVERDEN ER VÅRT VIKTIGSTE
GRENSEVERN.
• VI KLARER IKKE Å LEVERE PÅ PRIS, DA MÅ VI LEVERE PÅ
ANDRE TING.

Norsvins visjoner og ambisjoner
Norsvins formål er å sikre eierne konkurransekraft

• Norsk svineproduksjon på 100% norske fôrråvarer
• Norsk svineproduksjon på 100 % SPF
• Økt avlsframgang 100 %
• Fôreffektivitet
• Slaktekvalitet
• Robusthet\Dyrevelferd
• Reproduksjon og moregenskaper

Hva?
• SPF betyr at selve bakterien
som kan gi sykdom er borte.
•

Fri for Actinobacillus
pleuropneumoniae (APP)

Bakterie

– Bakterien som gir smittsom lunge- og
brysthinnebetennelse

•

Fri for toksinproduserende
Pasteurella multocida
– Bakterien som gir smittsom nysesjuke

•

Fri for Brachyspira
hyodysenteriae
– Bakterien som gir svinedysenteri

•

Fri for Mycoplasma
hyopneumoniae
– Bakterien som gir smittsom grisehoste
– Utryddet fra Norge siden 2008

•

Sykdom

Fri for skabbmidd

Miljø

Immunstatus

Når bakterien er borte blir
det ikke sykdom

Hvorfor SPF?
Svinekjøttpyramiden:
Svinekjøttforbrukerne

Slaktegrisprodusenter

Vil ha svinekjøtt av god kvalitet, god dyrevelferd,
lite bruk av antibiotika,
produsert med minimalt klimaavtrykk og god pris
OMDØMME
Vil ha smågris av god kvalitet, med lavest mulig
fôrforbruk, best tilvekst og uten sykdommer.

Smågrisprodusenter

Formeringsbesetninger

Vil ha svært gode og friske avlsdyr

Vil ha sæd fra verdens beste råner og friske
dyr.

Status utslipp per kg vare

Klimagris 2030
Norsk Landbruk i 2030
• 35 % redusert utslipp av CO2 innen 2030

Norsk svineproduksjon en del av løsningen
• SPF er et av det viktigste tiltakene
• Nye teknologier og effektivisering er det
nest viktigste tiltaket

Hvor står norsk Svineproduksjon i 2030 ?
• Må forholde seg til et samfunn i endring
– Mer beviste forbrukere
• Lavere kjøttforbruk (kampen om kundene)
• Krav til sporbarhet
• Mat og helse (Mattrygghet) Dyrehelse=Folkehelse
• Krav til klimavennlig matproduksjon
– Færre forbrukere med bakgrunn fra primærnæringene
– Økt fokus på dyrevelferd og dyreetikk
– Mat skal fortsatt være «billig»
– Enda større grad fra kjedemakt og styring av matproduksjonen
• Færre svineprodusenter
– Effektivitetsutvikling
• Større smittepress (virus), internasjonalt smittepress

Vi er avhengig av å få solgt svinekjøttet.
Hva er trenden blant norske kjøttforbrukere i dag?
Trygt
Sundt
Bra dyrevelferd
Bra for klima
Lettvint
Billig(for billig)
SPF:

-Gir bedre dyrevelferd pga. fravær av sykdommer
-Øker beskyttelsen mot andre sykdommer
-Gir tryggere mat pga. mindre bruk av medisiner
-Bidrar til lavere fôrforbruk og dermed mindre belastning på klima
-Gir bonden bedre resultatet og bedre økonomi på sikt
-Kan sørge for å holde salg av svinekjøtt oppe og da bedre økonomi til
bonden

Økt bærekraft, verdiskaping og
konkurransefortrinn for norsk svinenæring
☺ Bedre dyrevelferd
☺ Økt fôreffektivitet => økt selvforsyningsgrad
☺ Mindre sykdom og mindre medisinbruk (antibiotika)
- Forbruk antibiotika Europa 70 % på dyr 30 % human
- Norge 10 % på dyr 90 % human

☺
☺
☺
☺

Mattrygghet- en helse (dyrehelse-folkehelse)
Styrket kvalitetsprofil – omdømme og markedsadgang
Produksjonsøkonomi
Økt motivasjon og tiltak for generelt smitteforebyggende tiltak
(robusthet overfor framtidig smittepress)

☺ Norge gis økte muligheter, som grønn lunge, for livdyr- og
genetikksalg over hele verden. Ingen andre land har denne muligheten
☺ Svineproduksjonens bidrag til å nå klimamålet

EU – Purketetthet i 2013

Norge er trolig det eneste landet i verden som kan få hele produskjon på SPF

Utfordringer ved overgang til SPF
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Likviditet for produsenter med mye gjeld (yngre)
Finansiering – forståelse fra bank
Overgangen gir strukturdreiing – de små vil velge å slutte/ikke satse
Tilgangen på tilstrekkelig SPF livdyr
Kompetanse for å gjennomføre vellykket sanering, Mye enklere enn MRSA
Besetningene lukkes ytterligere – fremmedgjør produksjonen
Frykt for resmitte, (har kun vært i Rogaland enda)
All må med der det er tett – spesielt nærmeste nabo
Alle slakteriene må stille seg bak prisstimulansen for SPF-dyr.
Livdyromsetningen, misforhold mellom tilbud og etterspørsel SPF
Egne biler for transport av livdyr (smågriser og avlsdyr) fra SPFbesetninger
– Utlastingsfasiliteter som hindrer resmitte

Viktige forutsetninger for å lykkes
– Må innse at SPF er et systemskifte for produsent og næring
– Norsk svineproduksjon har strukturelle fordeler, spredt produksjon (lavt
smittepress)
– Norges geografiske plassering langt mot nord gir store fortrinn
– Vi har tidligere lykkes svært godt med saneringsprogram

– Norsvin mener medisinsk sanering er en dårlig løsning pga.
omdømmerisiko og risiko for ikke å fjerne andre bakerier/smittestoff

SPF
Svinebondens bidrag i det
grønne skifte?
Fokus på bærekraft og økt verdiskaping
Ikke på bondens bekostning, men for økt inntjening, og
økt konkurransekraft på kort og lang sikt.

Konklusjon : JA
• Og Trøndersk svineproduksjon trenger nye mål og visjoner.
• Ingen må gjøre større endringer nå uten å vurdere SPF, da må alle
ha nok informasjon
• Bonden er selvstendig næringsdrivende og tar egen valg
• Norsvin kan kun bestemme over sine forelingsbesetinger.
• Å LEVERE BEDRE ENN OMVERDEN ER VÅRT VIKTIGSTE
GRENSEVERN. VI KLARER IKKE Å LEVERE PÅ PRIS, DA MÅ VI
LEVERE PÅ ANDRE TING.

Markedsprognose 2018
Per mars 2018
Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.

Tonn

Tonn

% endr.

Tonn

Svin

137400

0

1500

136300

0

2600

Storfe

85400

1

7570

101000

÷1

÷ 8000

Sau/lam

25200

÷6

1006

25600

÷7

600

1 % reduksjon i bedekninger

+ 2,0 % effektivitetsvekst => ca. 1,4 % flere slaktegris
Redusert slaktevekt - fra 79,9 til 78,9 kg
Prisuttak ca. 70 øre under dagens målpris for hele 2018 NÅ 80 ØRE for 17/18 NED 50 øre FRA 2 April
Import svin gjelder WTO-kvote (150 tonn), EU-kvote (600 tonn) og spekk (750 tonn)
1. Tertial + 1935 tonn
2. Tertial + 1014
3. Tertial ÷ 391 tonn

Markedsbilde 2018 – uke 10
Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.
17/18

Tonn

Tonn

% endr.
17/18

Tonn

Svin

26937

3

482

26281

1

1138

Storfe

15345

÷4

2962

19026

÷7

÷ 718

Sau/lam

1088

÷ 60

12

1272

÷ 51

÷ 173

SUM

43370

÷3

3455

46579

÷5

247

•1855 tonn slaktegris på reguleringslager, mot 1485 i fjor
• Reguleringseksport 267tonn ( av kvote på ca. 1900 tonn), Ferskvaredekning 100 %
• Engrospris 0,86 kr under målpris Prognose avtaleåret 2017/18 - ÷ 0,70 kr,
• Omsetningsavgift nå 1,20 kr, nullpunkt ca. 0,70 kr

20 års utvikling i DB og arbeidsvederlag
per årspurke i kombinert produksjon, nominell kroneverdi
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Kilde; Norsvins lønnsomhetskalkyler & Grisebørsen
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Utvikling i kraftfôrpris, FKA – slaktegrisfôr
(Format Vekst -kr/FE)

3,55
3,5

3,45
3,4
2014
2015
2016
2017
2018-prog

3,35
3,3
3,25
3,2
3,15
3,1

Kilde: Grisebørsen i Svin

Soyapriser for spesielt interesserte.
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Tollgrense

Spørsmål og kommentarer?

Takk for meg!

