
Norsk svineproduksjon er kjent for god dyrehelse og godt avlsmateriale. 
Dyktige og kunnskapsrike svinebønder produserer mye, trygt og godt kjøtt 
med høy produktivitet. Det er vi stolte av i Norges Bondelag. Vi arbeider 
for å videreutvikle svinenæringa, bedre markedsbalansen over tid og for å 
styrke økonomien til bøndene. Med deg på laget kan vi gjøre mer.

Norges Bondelag oppnår resultater for  

svineprodusenten



Bondelaget kjemper for 
bøndene
Arne Elias Østerås fra Stange synes det er 
viktig at norske bønder står sammen for å vise 
styrke.
- Norges Bondelag er bondenæringens  
viktigste interesseorganisasjon, som kjemper 
for alle bønders kår uansett produksjon eller 
hvor i landet en bor. Det synes jeg er viktig, 
og det er en av hovedårsakene til at det er 
naturlig for meg å være medlem, sier han.
 

Svinebonden fra Lund Gård i Romedal tok over gård med kona Maria for noen 
år siden. Ved siden av svineproduksjon har han også korn og skog. Han er 
opptatt av at bøndene i Norge må vise at de står sammen gjennom å være 
medlem av Norges Bondelag.
- Hvis ikke blir vi et lett bytte. Vi er sterkest når vi står samlet, sier Østerås. 

 

Kjære kollega!
Bondelaget arbeider for å forebygge  
alvorlige dyresykdommer og for en svine- 
produksjon fri for MRSA. Vi er nær ved å  
lykkes.Det vil være unikt internasjonalt, 
og et viktig bidrag til folkehelsa. Vi skal 
bli enda bedre på dyrevelferd. Vi skal tilby 
trygt og godt norsk kjøtt også i framtida og 
sikre lønnsomheten for svinebøndene.  
Velfungerende markedsordninger, en  
balansert kraftfôrpris, gode avløser- 
ordninger, frakttilskudd på slakt og fôr og 
distriktstilskudd på kjøtt er viktige  
virkemidler. Slik vil vi få bedre verktøy for 
å skape markedsbalanse og dermed styrket 
økonomi for svinebøndene i Norge.  
Vi vil gjerne ha deg med på laget. 

Lars Petter Bartnes 
leder i Norges Bondelag



Sammen gjør vi en forskjell
Markedsbalanse er avgjørende for økonomien i svineholdet. Det er for tiden 
overproduksjon av svinekjøtt. Det gir oss lite handlingsrom i styrke de økonomiske 
virkemidlene i svineholdet, men avløsertilskuddet til ferie og fritid ble økt med 
6 prosent. I jordbruksoppgjøret 2018 fikk vi stadfestet at Norges Bondelag kan 
oppfordre produsentene til å gjennomføre produksjonsregulerende tiltak (svine-
dugnad). På oppdrag fra oss er Produsentråd gris opprettet. De kontakter svine-
produsenter og ber de kutte ned på purketallet. Norges Bondelag jobber også med 
produksjonsregulering mot omsetningsrådet og markedsregulator.

Engangspurker er i strid med husdyrkonsesjonsregelverket og bidrar til ubalanse 
i markedet. En premiss for jordbruksoppgjøret 2018 er å endre regelverket til å 
regulere smågrisproduksjonen både på innsatte avlspurker og slakta/omsatte/
destruerte purker. Norges Bondelag jobber aktivt mot myndighetene for å få et 
fornuftig og «vanntett» regelverk, herunder overgangsordninger for de som har 
engangspurker.

I de fire siste jordbruksoppgjørene har 
vi vektlagt å hindre en sterk 
kraftfôrprisøking for svinenæringa 
fordi kostnadsveksten ikke kan tas 
ut i markedet nå. Fra 2015 er 
prisnedskrivingstilskuddet til  
norsk korn i kraftfôret økt  
med 13,5 øre/kg.
Villsvin og fôrimport gir  
økt risiko for innførsel av  
alvorlige husdyr- 
sykdommer som afrikansk 
svinepest. Norges  
Bondelag arbeider aktivt  
for å unngå økt smittepress 
for svinenæringa.



I Norges Bondelag arbeider vi for 
best mulig vilkår for landbruket i 
Norge og for å vise næringas  
betydning i samfunnet. Med 63 000 
medlemmer, 18 fylkeslag og 515 
lokallag skaper vi mange faglige og 
sosiale møteplasser. Sammen  
jobber vi for trygg, ren og god norsk 
mat, produsert på norske ressurser.

 
Medlemsfordelene 
i Norges Bondelag 

• Sosialt og faglig felleskap
• Rådgiving og juridisk bistand
• Gratis jordbruksrelaterte  

standardavtaler
• Gode avtaler med Gjensidige, 

Landbruksforsikring, Agrol, 
Landkreditt Bank, Tun Media

 
Slik melder du deg inn 

i Norges Bondelag 

• Elektronisk innmeldingsskjema 
på bondelaget.no

• SMS-innmelding. Send BONDE 
<navn> og <nummer> til 2030. 
Du blir kontaktet per telefon

• Telefon: Ring Norges Bondelag  
tlf 22054500 eller fylkeskontoret


