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Høring - forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjonen

1. Endring av grense for konsesjonsfri produksjon – slaktekylling og kalkun

Bakgrunn
Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen har som formål å legge til rette for spredning av 
disse produksjonene på flere enheter. Gjeldende konsesjonsgrenser ble fastsatt i 2003, og grensen 
for slaktekylling ble hevet i 2013 (fra 120 000 til 140 000).

I regjeringsplattformen legges det opp til en gradvis endring/oppheving av konsesjonsgrenser/ 
kvotebegrensninger.

Marked
Forbruket av kylling har økt betydelig de siste år. Produksjonen reguleres gjennom kontrakter og 
avtaler, og det er stort sett samsvar mellom etterspørsel og produksjon. 

Departementets forslag
Regjeringen vil legge til rette for større og mer effektive enheter i kylling- og kalkunproduksjonen, 
og det legges opp til en produksjon som gir grunnlag for fulltids sysselsetting. 
Grense for konsesjonsfri produksjon foreslås på denne bakgrunn endret til 280 000 slaktekylling og 
60 000 kalkuner pr år.

Vår merknad
Formålet med husdyrkonsesjonsloven er å legge til rette for spredning av svine- og 
fjørfeproduksjon. En økning i konsesjonsgrensene vil motvirke dette formålet. Videre har vi 
tilnærmet markedsdekning i dag. Større enheter fører til færre produsenter og en industrialisering av 
produksjonen.

Vi ser også betenkeligheter i den foreslåtte endringen i forhold til miljø og spredeareal, prispress på 
kylling-/kalkun som kan føre til økonomiske problemer for produsenter som har investert store 
beløp i denne produksjonen, og også utfordringer i forhold til sjukdomspress. Den foreslåtte 
økningen i konsesjonsgrensene vil føre til større flokkstørrelse, og dette kan gå ut over 
dyrevelferden.



Side 2

Konklusjon
Fylkesmannen i Telemark mener at den foreslåtte økningen av konsesjonsgrensene ikke er i tråd 
med formålet med loven, og at den kan få store negative konsekvenser for fjørfeproduksjonen. 

2. Satser for standardisert erstatning
Fylkesmannen i Telemark støtter den foreslåtte endringen i satser for standardisert erstatning.

Med hilsen

Marita Bruun Aud Torild Stensrød
Underdirektør fylkesagronom
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