
Gris. 

Det viktigste i avtalen for svineprodusenter. 

Målprisen er uendret på 32,43 kr.  

Anslag for endring i kraftfôrpris: 3 øre økning. 

 

Distriktstilskudd. 

Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: 1,10 kr. pr. kg. 

Nordland og Sør- Troms: 5,10 kr. pr. kg. 

Nord- Troms og Finnmark: 5,40 kr. pr. kg 

 

Husdyrtilskudd 

Ingen endringer i husdyrtilskuddet 

Avlsgris                                               Antall dyr                         Kr/dyr/år 

Jæren:                                                    1-35                                        350 

Nordland, Troms og Finnmark:         1-35                                         776   

Landet for øvrig:                                  1-35                                         498         

Slaktegris 

Jæren:                                                    1-1400                                       10 

Landet for øvrig:                                   1-1400                                      14 

 

 

Avløsertilskudd 

Avlsgris: En økning på 70 kr. pr. dyr. Ny sats 1243 kr 

Slaktegris: En økning på 2 kr. pr. dyr. Ny sats 43 kr 

Maksimalt avløsertilskudd 78 700 

 

. 

  

 



Markedsbalansering 

 Hjemmel for samordnet opptreden 

Det følger av primærnæringsunntaket til konkurranseloven at primærprodusenter eller 

deres organisasjoner kan opptre samordnet dersom det er i samsvar med lover/forskrifter 

eller jordbruksavtale. Det legges til grunn at Omsetningsrådet kan sikre tilstrekkelig 

hjemmelsgrunnlag for slik samordnet opptreden på de områdene som ligger innenfor 

rådets myndighet. Forutsatt at markedsregulator er gitt slik hjemmel, kan 

primærprodusentene 

og deres organisasjoner komme med tilsvarende oppfordring. Det legges til 

grunn at følgende hjemmel inntas i Jordbruksavtalen kap. 5: "Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag, kan, dersom markedsregulator har oppfordret produsentene til å 

gjennomføre produksjonsregulerende tiltak, oppfordre produsentene til å følge 

markedsregulators råd." 

Markedssituasjonen for svin 

Det vises til beskrivelsen av utfordringene i svinenæringa og markedet for svin i 

jordbrukets krav og i statens tilbud. Partene viser til at omfanget av engangspurker har økt 

over tid, at denne produksjonsformen bidrar til at tilførselen av smågris øker og i tillegg at 

produksjonsformen kan sies å ha dyreetiske utfordringer. 

Partene er enige om at det er behov for å iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den 

utfordrende markedssituasjonen. Det må derfor utredes aktuelle tiltak, herunder 

innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i 

engangspurkeproduksjon. Punkter som skal utredes: 

- Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og 

slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og 

formeringsbesetninger. 

- Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkl. spørsmålet om 

rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag. 

- WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter. 

- Utforming av overgangsordninger. 

Landbruksdirektoratet gis i oppgave å gjennomføre utredningen innen 1.9.2018. Det 



oppnevnes en referansegruppe bestående av avtalepartene. Landbruks- og 

matdepartementet 

vil sende eventuelle forslag til endringer på ordinær høring. Det legges til grunn at 

aktuelle endringer i forskrifter og overgangsordninger kan tre i kraft fra 1.1.2019. Disse 

forutsetningene inngår som premiss for årets jordbruksavtale. 

 

 

 

 


