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Hampshire skal skape trivsel i bingen! 
 
Eksport av norsk Hampshire!  
 
Hampshire gjør seg godt i Sverige, der tre av fire slaktegriser er Hampshire, 
vanligvis i kombinasjon med et norsk opplegg av TN70. Nå styrkes Hampshire 
ytterligere og norsk Hampshire skal bli en integrert del av den svenske og 
engelske Hampshire-avlspopulasjonen. 
 
 
Fredag 31. mai ble to hampshireråner 
eksportert til Sverige fra Hampshire-
avlsbesetningen, Bergan gård på Årnes.  
 
Rånene inngår i en testeksport, og planen 
er at det fra nyttår skal eksporteres råner 
regelmessig. Rånene skal dels brukes 
direkte i den svenske «mor» 
Hampshirekjerne, foruten at de skal brukes 
som seminråner på to seminstasjoner under 
Svenska Köttföretaget AB. 
Hampshirekjernen i Sverige får i tillegg 
hampshiregener fra den engelske 
Hampshirebesetning i form av frossen 
semin. 
 
Hampshirepopulasjonen blir således større 
og mer robust, med et enda bedre 
seleksjonsgrunnlag og mulig avlsfremgang. 
Et forhold som vil komme norske brukere av 
Hampshire til gode også. 
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Et tett og integrert samarbeid betyr større innflytelse på avlsmålene, og vi 
forventer at Hampshirens egenskap, med et spesielt godt lynne blir ivaretatt, 
samtidig med at vi opprettholder en førende avlsfremgang på 
produksjonsegenskapene for en optimal produksjonsøkonomi. 
 

Les også linkene: 

HKScan tar nästa steg i utvecklingen av Hampshire  

Norsk gris på Harry-tur 

 

 

 

Salg av Hampshireråner: 

Hampshirebesetningen på Bergan gård er en del av en større Hampshirekjerne i 

Sverige og England, og får per i dag avlssæd fra Sverige. Etter hver import er 

besetningen i karantene i cirka fire uker og man har da anledning til å selge 

råner ut av besetningen før neste import.  

Bestilling av råner må derfor gjøres i god tid.  

Pris: 
Råne:  
Kr 7.500 
Tillegg for egentapping  
Kr 6.000 

https://www.kottforetagen.se/visar-nyhet/hkscan-tar-naesta-steg-i-utvecklingen-av-hampshire.html
http://kjottbransjen.no/Aktuelt/Norsk-gris-paa-Harry-tur
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Eget lynne? 

Hampshiregrisen er sterkt knyttet til flokken i bingen, og liker dårlig å bli jaget 

ut en om gangen. Grisene holder sammen og har en unnvikende og flyktende 

adferd istedenfor en mer aggressiv adferd med uro og halebiting.  

 

Smart håndtering av Hampshire 

Siden Hampshire har en sterk 

flokkatferd kan det ta tid å lære seg 

hvordan de enklest og smartest kan 

håndteres. Har du bruk for tips og 

ideer for å gjøre håndtering av grisen 

til en lek, er her noen interessante 

lenker 

Link: Smart grisehåndtering l 

 

Link Smart grisehåndtering ll 

 

 

 

Fjøstips, Avliving av gris! 

Avliving av gris, herunder avliving av gris under 5 kg har vært omtalt gjennom 

flere medier på det siste, bl.a. fordi det i bransjen kanskje ikke har vært helt 

tydelige anbefalinger. 

Men all gris, også gris under 5 kg skal bedøves og avblødes/stikkes ved avliving!  

I Tyskland der dette lenge har vært et mer tydelig og beskrevet lovkrav er det 

bl.a. utviklet spesielle avlivingsbord. 

Link: Piglet-Box 

https://www.youtube.com/watch?v=QIMmxt-YbE8
https://www.youtube.com/watch?v=aeCS71Zznys
https://www.animal-welfare-service.de/piglet-case_piglet-box.html
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Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten»  
som løfter frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet. 

 

I denne utgaven kan du lese flere interessante artikler om 

gris.  

Les sakene om gris her:   

• Flere med Hampshire-gris tapper semin selv 

• Solid effektivitetsutvikling hos norske purker 

• Viktig smittevern mot afrikansk svinepest 

• 200 millioner griser kan bli slaktet i Kina 

• Bedring for gris, men verre for egg  

 
 
 

  

Tips oss gjerne om saker du synes fortjener plass i bladet. Ta kontakt med redaktør Per A. 

Sleipnes på pas@kjottbransjen.no eller undertegnede. 

Ansvarlig omsetning og avsetning av gris! 
 
Vennlig hilsen 

Karl Kristian Kongsted,  

Mobil 488 65 080  karlkristian@kjottbransjen.no 

Ved levering til et av KLFs medlemstilknytta slakterier: 
Er du en del av et nært samarbeid der alle er genuint opptatt av hele verdikjeden med et 
forbrukerrettet fokus for best og mest effektiv avsetning, og markedsregulering   Har du 
trygghet for levering gjennom bransjens avtale om mottaksgaranti   Har du mulighet for 
driftskreditt     Har du tilgang på veterinærfagrådgiving    Har du full tilgang til alle griseraser 
   Har du sterke og generelt svært gode leveringsbetingelser    Har du tilgang til liv- og avlsdyr 
fra helsegodkjente besetninger 

http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/2/kj-egg-2019-02b-150
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/2/kj-egg-2019-02b-180
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/2/kj-egg-2019-02b-359
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/2/kj-egg-2019-02b-980
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2019/2/kj-egg-2019-02b-1107
mailto:pas@kjottbransjen.no
mailto:karlkristian@kjottbransjen.no

