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Huskeliste for å få et godt slakteoppgjør 
 
Vei eller mål alltid noen gris slik at "øyemålet" stemmer med vekta. 
 
Sjekk alltid vektgrensene for topp-pris og hva puljetillegget er i det forskjellige intervallene på Nortura's 
medlemssider under leveringsbetingelser https://medlem.nortura.no/gris/priser-vilkar/ 
 
Husk at slaktegrisen legger på seg rundt 1,2 til 1,3 kg pr dag på slutten av framfôringstida. 
 
Slakteprosenten er 68 % av levendevekta. 
 
Vær obs på kastratene 
Kastrater har høyere fôrforbruk enn purkene på slutten av framfôringstida, i tillegg utvikler 
kjøttprosenten seg mer negativt. La derfor ikke kastratene bli for tunge, ca. 80 kg slaktevekt (ca. 117 
kg levende vekt). 
 
Ofte lønner det seg å sende mange av rånene ved første levering. 
 
På ett innsett bør 70 % av grisen havne i vektgruppe med topp-pris. 
 
Økonomien i slaktegrisproduksjonen vises ikke bare i slaktegrisoppgjøret, men i alle de faktorer som 
er med og påvirker oppgjøret. Fôrforbruk og tilvekst er veldig viktig å ha kontroll på. Vi anbefaler å 
bruke Ingris eller annet registreringsverktøy, slik at du får god oversikt og kontroll på produksjonen og 
økonomien i denne.  
 
Ha kontroll på sjukdomsanmerkningene på "Min side". Ligger du for høyt på noen av områdene, så ta 
kontakt med Helsetjenesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her finner du også slakteanalyse og utvikling av vekt og kjøtt % for din besetning, Her kan du også 
sammenligne deg med resten av Nortura.  
 
 
 
Sammendrag på avregning 
Hver avregning kommer med et sammendrag i bunnen. Er det sjukdomsanmerkninger kommer det på 
egen linje på den grisen det gjelder. 
 
(neste side) 

Trykk her og velg periode så kommer 
rapporten opp. 



 
 
 
 
 
Kvantumstillegget blir utbetalt 3 ganger pr år ut ifra fjorårets leveranser.  
 
De 2 første er a-kontoutbetalinger og blir justert til faktisk leveranse ved siste utbetaling.  
 
Nybrukertillegget blir utbetalt etterskuddsvis på våren året etter avtalt avtaleår.  

Kvantumstillegget og 
nybrukertillegget 
samlet for året 

Denne inneholder 
puljetillegget og evt. 
diverse trekk for umerket 
gris på avregning  


