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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og
rjørfeproduksjon

Vi viser til Departementets brev den 22.09.2014 om høring av forskrift om regulering av
svine- og flørfeproduksjonen med frist 14. november 2014.

I. Vedrorende heving av konsesjonsgrensene for kylling og kalkun
Formålet med loy om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen er å legge til rette for
spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere
produksjonsomfanget hos den enkelte produsent. Loven skal bidra til å fordele de
kraftførbaserte produksjonene på flere enheter, for å opprettholde en differensiert
bruksstruktur med basis i familiejordbruket og forhindre en utvikling mot svært store
enheter. En foreslått dobling i grensene for konsesjonsfri produksjon for kylling og
kalkun vil med dagens etterspørsel medføre en utvikling i retning færre produserende
enheter med økt volum.

Administrative konsekvenser
Heving av konsesjonsgrensene vil i en periode medføre redusert saksbehandling og
arbeid med kontroll på fjørfeområdet hos Fylkesmannen. For smågrisproduksjon vil
foreslått endring i § 8 som gir hjemmel til å beregne erstatningen forholdsmessig
dersom antall innsatte purker har oversteget konsesjonsgrensen for en kortere periode
enn ett år, medføre at det blir arbeidskrevende og vanskelig å gjennomføre kontroll på
avlspurker.

Varslede endringer i forskrift om organiske gjødselvarer på grunn av hensyn til
vaimkvalitet og avdamping kan medføre problemer med avsetning av gjødsel hos
produsenter med knappe spredearealer. Dette kombinert med større enheter kan
medføre økt tilsynsbyrde for kommunene.

Dersom anleggenes kapasitet overstiger 40 000 fjørfeplasser, vil produsentene måtte
søke om utslippstillatelser jfr. forurensingsforskriftens kapittel 36 vedlegg I, pkt. 6.6.
Dette kan medføre administrative konsekvenser for både anlegg og forvaltning.
Anleggene må dokumentere drift i henhold til BAT-prinsippet, de får en presisert
internkontrollplikt inklusive krav til miljørisikoanalyse, og de må gjennomføre
årsrapportering av utslipp, avfall og energiforbruk. Fylkesmannen har mulighet til å
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fastsette spesielt tilpassede vilkår til det enkelte anlegg, samt at det avhengig av
risikoklasse kan være krav om å føre rutinemessig tilsyn.

Ved sykdomsutbrudd vil konsekvensene bli større ved økt besetningsstørrelse, spesielt
med tanke på mulige offentlig pålegg med påfølgende erstatningskrav.

Andre konsekvenser
Per i dag er det en regulert reduksjon i antall innsatte kyllinger, og etterspørselen er
dekket etter dagens regelverk selv med opp til 20 % redusert produksjon. Alle
prognoser viser likevel en økning i etterspørselen etter fjørfekjøtt framover. Med tanke
på krav til tilgjengelig spredeareal, vil det ligge best til rette for en økning av
produksjonen i områder med god tilgang på spredeareal. Krav til spredeareal er i dag
på 4 daa per gjødseldyrenhet (GDE). På sørvestlandet er det stor knapphet på
spredeareal. Fylkesmannen regner derfor med at mye av veksten framover vil skje i de
store kornfylkene på sørøstlandet.

Figur 3. Areal av eng og beite, og open åker.
Fulidyrka areal per gjødseldyreining (gde)
på jordbruksbedrifter med husdyr.
Vassregionar i Noreg og vassområde
i vassregion Rogaland. 2009
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2. Satser for standardisert erstatning og definisjon av slaktegris
Satsene har stått i ro over lang tid, og Fylkesmannen ser positivt på at satsene blir
justert. Dekningsbidrag for flere av produksjonene har ligget over satsene i flere år.
Det finnes imidlertid flere spesialproduksjoner innenfor slaktekylling med store
slaktevekter som opererer med dekningsbidrag som er 3-4 ganger høyere enn forslag
til satser for standardisert erstatning. Det er derfor en svakhet at standardisert
erstatning kun går på antall, og et behov for å åpne for en mulighet til saksspesifikke
satser.

Slaktegris er i forurensingsforskriftens kapittel 36 vedlegg I, pkt. 6.6. og EU direktiv
96/61/EC, IPPC (Integrated Prevention Pollution Control) definert til å være gris over
30 kg. Det bør vurderes om slaktegrisdefinisjonen i forskrift om regulering av svine-
og fjørfeproduksjonen bør endres i samsvar med dette.
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