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Juni 2018 

Med god sæd og semin setter Hampshire kulør på grisen - både i bingen og på grillen! 

Hampshire stikker tryne frem og viser flotte resultater i Ingris årsstatistikk 2017.Ved nylig 

avholdt Norgesmesterskap i Kjøttprodukter gikk kjøtt av Hampshire helt til topps og fikk 

Gullmedalje i klassen «Grill svin»! 

 

Flotte resultater i Ingris årsstatistikk 2017 

Smågris: 

 

 

 

 

 

 

 

(fra Ingris 2017) 

 

Tabellen med data for kullstørrelse fra Ingris 2017 viser at Hampshire stikker trynet frem 

med flest levendefødte, både der Hampshire ble brukt på rein Landsvin eller på 

hybridpurken LZ. På rein Landsvin ga Hampshire 13,1 levendefødte mot 12,8 for Duroc og 13 

for Landsvin. 

På hybridpurken ga Hampshire 14,4 levendefødte mot 14,3 for Duroc og 14,2 for Landsvin. 
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Avvente 11,3 11,6 12,2 12,2 12,5 12,4

levendefødte 13 12,8 13,1 14,2 14,3 14,4
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Det er i tillegg interessant å observere en liten forskjell bare, i antall avvente mellom der en 

brukte Hampshire på rein Landsvin og der en brukte Hampshire på hybridpurken. Et resultat 

og kombinasjonen av mange levendefødte og robuste Hampshire-spedgriser. 

Et forhold som vi tidligere har omtalt som Hampshireeffekten! 

 

 

Slaktegris:  

Også på slaktegris viser Hampshire resultater helt i front med god tilvekst, kjøttprosent, og 

med et fôrforbruk som ligger helt på linje med andre raser, om en tar forbehold for høyere 

slaktevekter (se figur under). Fra Ingris 2017 

 



 

 

3 Sæd og semin! 

 

 

Kopi: Seminpriser Norsvin. 

 

ScanPig jobber for å redusere kostnader til bonden og 

selger  semin av Hampshire med bare pluss kvalitet, til 

laveste pris som aksepteres av Norsvin. 

 

Kjøper du plussprodukter eller har gris som havner 

utenfor S-klasse i klassifiseringen som følge av lavere 

kjøttprosent, kan det være grunn til å tenke nytt og 

spare penger på seminutgifter, og velge Hampshire! 

 

Det blir fort 5-10 kroner pr gris. Tilsvarende 20-40.000 

kroner for en vanlig smågrisbesetning. 

 

 



 

 

4  

 

Gull til kjøtt av Hampshire 

 

Hampshire er kjent for å gi kjøtt med spesiell spisekvalitet, kjøttet har lavere tyggemotstand 

og er mer saftig.  

Det var således en hyggelig bekreftelse på Hampshiregrisens spiseegenskaper da Nakkeribs 

Hampshire marinert ble tildelt gull i klassen «Grill Svin» ved norgesmesterskap i 

kjøttprodukter 2018. 

 

 

 

ScanPig ønsker alle en strålende sommer med mange hyggelig stunder rundt grillen! 

  



 

 

5 Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og Eggprodusenten» som løfter frem engasjerte kjøtt- og 

eggprodusenter fra hele landet. 

 

 

I seneste utgaven kan du blant annet lese redaktørens 

innlegg om den bekymringsfulle situasjon i svinemarkedet. I 

lyset av mer fokus på å skulle ivareta det enkelte individet 

kommer jeg betraktinger om det går mot individ basert 

framfôring av gris, og det skrives om at slakteriene må øke 

fokuset på dyrevelferd. 

Les sakene om gris her:   

• Bekymringsfull situasjon i svinemarkedet  

• Går det mot individbasert framfôring av gris? 

• Slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd 

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

pas@kjottbransjen.no eller undertegnet 

 

Vennlig hilsen 

Karl Kristian Kongsted,  

Mobil 488 65 080   

karlkristian@kjottbransjen.no 

 Bli en del av et nært samarbeid! 

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/2018/2/kj-egg-2018-02b-593
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-02b-36
http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-02b-123
mailto:pas@kjottbransjen.no
mailto:karlkristian@kjottbransjen.no

