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Norsvinsenteret 11. november 2014 

Høring – Forslag til endringer i forskrift om regul ering av svine- og 
fjørfeproduksjon 

Det vises til deres ref. 14/1029- datert per 22. september 2014. Norsvin SA ønsker å komme 
med følgende synspunkter i saken. 

 

1. Heving av konsesjonsgrensa for slaktekylling og kalkun. 

Norsvin mener at det for øyeblikket ikke er ønskelig med en ytterligere heving av 
konsesjonsgrensene. Dette begrunnes ut fra at; 

a) vi for øyeblikket har overkapasitet på kyllinghus grunnet markedssituasjonen. Det er 
viktig å se an markedet og øke gradvis ved behov. En dobling av konsesjonsgrensen 
på kylling vil umiddelbart gå ut over svinekjøttmarkedet, som nettopp har slitt med 
mange års overproduksjon. 

b) det er udiskutabelt at økte konsentrasjoner av produksjonsdyr også øker smittepresset 
mellom dyrene.  Med dagens svært store usikkerhet rundt antibiotikaresistente 
bakterier, zoonoser og flere produksjonssjukdommer på kylling er det ikke ønskelig at 
strukturendringene for framtida skjer tilnærmet ukontrollert. 

c) argumentene om at produksjonen må opp på det nye volumet for å gi grunnlag for full 
sysselsetting på bruket, ikke stemmer over ens med måten norsk landbruk drives på. I 
forarbeidet til loven påpekes det at produksjon av svin og fjørfe skal ha tilknytning til 
vanlig jordbruksdrift, og derfor ikke være eneste produksjon på garden. Absolutt alle 
bønder med kraftfôrkrevende produksjoner har også andre produksjoner på garden, 
noe som for de fleste i sum gir full sysselsetting.  

d) norsk landbruk er tuftet på kombinasjonsbruk, utnyttelse av lokale ressurser og sikring 
av landets selvforsyningsgrad. Når grensene øker tvinges andre ut av produksjonen. 
Dersom deler av dette produksjonsgrunnlaget på garden forsvinner, er det også stor 
sannsynlighet for at deler av resten av gardens virksomhet/areal kommer ut av drift. 

 



2. Satser for standard erstatning 
I dag er de standardiserte erstatningssatsene kr 300 pr slaktegris og kr 6000 (20 enheter à 
kr 300) per avlspurke ved overtredelse av grensene. Departementets forslag forlater her 
forholdstallet mellom slaktegris og avlspurker (20 : 1) og foreslår standardisert erstatning; 

   Slaktegris     kr      300 

Avlspurker i konvensjonell drift  kr 10.500 

   Avlspurker i satellitt    kr 18.500 

   Avlspurker i nav i purkering   kr   1.700 

Norsvin har ingen kommentarer til de foreslåtte nivåene for standard erstatning.  
 

§ 8. Nytt tredje ledd som omfatter reduksjon i erstatningssatsene ut fra kortere 
periode 

Forslaget «Dersom antallet innsatte purker har oversteget konsesjonsgrensen for en 
kortere periode enn ett år skal erstatningen beregnes forholdsmessig ut fra periodens 
varighet» vil kunne føre til en krevende bevisrunde. Vanligvis kontrolleres innsatte 
avlspurker ut fra søknad om produksjonstillegg (2 tidspunkt i løpet av året) eller ved 
fysiske stikkprøver.  Her må bøndene sannsynliggjøre at overtredelsen til tider har vært 
mindre enn hva kontrollene tilsier. Denne endringen vil altså føre til en langt vanskeligere 
bevisbyrde og økt komplikasjon ved forvaltningen av regelverket.  

 

Opphevelse av § 6 

Norsvin ser ingen grunn til å opprettholde et eget register som differensierer på 
konsesjonen mellom de ulike dyreslaga, så lenge husdyrkonsesjonsregisteret gir 
informasjon om hvor mange enheter den enkelte produsent har lov til å produsere. Det vil 
derfor ikke lenger bli nødvendig med søknad om å gå fra en konsesjonsbelagt produksjon 
og over til en annen. 
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