Til våre svineprodusenter som holder
småskalagris/sommergris/utegris
Sesongen nærmer seg, og vi sender ut denne informasjonen til alle som tidligere har kjøpt gris
gjennom Nortura til sommergrishold, samt til smågrisprodusenter som eventuelt selger "nabogris"
slik at alle vet hva som kreves på forhånd og vi kan tilrettelegge best mulig for dere.
I tillegg til hovedpunktene som følger vil du finne lenker til mer informasjon nederst på siden.
 Formidling av smågris er en medlemsfordel i Nortura. Du må være medlem av Nortura for å
kunne kjøpe gris gjennom oss.
 Skal du bestille mindre enn 10 gris gjennom Nortura, må du ha en annen husdyrproduksjon
med leveranser til Nortura.
 Alle som skal kjøpe gris gjennom oss eller slakte gris på et av våre anlegg må være registrert i
Enhetsregisteret, ha eget organisasjonsnummer og et aktivt produsentnummer i
Landbruksregisteret.
 Alt hold av svin skal være registrert hos Mattilsynet. Uregistrert gris kan ikke slaktes på et av
våre anlegg.
 Produksjonen skal tilfredsstille og oppfylle alle krav i lovverket gjeldende gris, herunder det
som står beskrevet i "Forskrift om hold av svin" og «Forskrift om tiltak mot sjukdommer og
zoonotiske agens hos dyr» (dyrehelseforskriften).
 Dersom produksjonen ikke har godkjent KSL-status vil dette føre til 20% økonomisk trekk i
slakteoppgjør.
 De som driver annen produksjon på gården må være oppmerksom på at manglende KSLgodkjenning på gris også vil føre til KSL-trekk på øvrig husdyrproduksjon.
 Svinehold må ha godkjent Helsegris og Velferdsgrisstatus. Les mer om dette på animalia.no.
All gris som mangler godkjent Velferdsgrisstatus blir trukket 0,5 kr per kg uavhengig av hvor
mange griser du leverer
 Grisene skal være merket med tatovering med leverandørnummer. Dette skal gjøres i god tid
før henting av gris og du må bestille klubbe av slakteriet hvis du ikke har det fra før.
 Regler for returslakt og nisjeproduksjon må følges. Se link til Norturas hjemmeside.
 Vi ønsker ikke å formidle gris som ikke er vaksinert mot rødsjuke til utegrishold. For å kunne
sikre korrekt vaksinering i god nok tid setter vi bestillingsfrist på sommergris til senest 15.
april 2021. Tillegg for vaksinering er kr 75,- per gris. Ved bestilling etter fristen kan vi ikke
garantere at eventuell gris er fullvaksinert ved levering, samt at prisen for en gangs
vaksinering økes til kr 150,-.
 Ved bestilling må det oppgis om grisen skal gå ute samt hva som er ønsket leveranseuke.
 Transportkostnader kommer i tillegg.
 Det skal være tilrettelagt for dyrebilsjåfør ved henting av gris til slakt, og tar pålessingen
uforholdsmessig lang tid kan dyrebilsjåføren avbryte oppdraget og hente grisene en annen
dag.

Linker til regelverk:
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732
Forskrift om hold av svin
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-18-175

Mattilsynets informasjonsside om svin
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/
Informasjon om dyrevelferdsprogrammet for svin:
https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/dyrevelferdsprogram-for-svin/
KSL sine informasjonssider om svin
https://ksl.matmerk.no/no/soek?q=svin
Norturas medlemssider, informasjon om retur av slakt og nisjeslakt.
https://medlem.nortura.no/nyheter/retur-av-slakt-nisjeslakt-og-medlemskjop-article1672111885.html
Norturas medlemssider, informasjon om utegris
https://medlem.nortura.no/gris/utegris-frilandsgris/
Dersom du har spørsmål til dette skrivet ber vi deg kontakte din lokale svinerådgiver eller
livdyrformidler.
Oversikt over Norturas svinerådgivere finnes her:
https://medlem.nortura.no/gris/raadgiving/fagpersoner/
Team Gris Nortura

