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Høringsuttalelse på forslag til endringer i forskrift om regulering av svine - 

og fjørfeproduksjonen 
 

Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet 22. september 2014 om høring på 

forslag til endringer av forskrift av svine- og fjørfeproduksjonen.  

 

I Buskerud hadde vi per 1. januar 2014 i alt ti slaktekyllingprodusenter. Fire av disse har over 

100 000 slaktekyllinger, men ingen produserer over dagens konsesjonsgrense. I tillegg har vi 

tre kalkunprodusenter, hvorav én ligger nært opp mot konsesjonsgrensa.  

 

Fylkesmannen i Buskerud har følgende merknader til de foreslåtte forskriftsendringene: 

 

§ 1 Konsesjonsgrenser 

En dobling av konsesjonsgrensen for slaktekyllinger til 280 000 dyr vil etter vår vurdering 

ikke være i samsvar med formålet i lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen om 

spredning av produksjonen på flere enheter. Formålet i loven vil svekkes og ikke minst lovens 

betydning for å motvirke konsentrasjon av produksjon av sentrale klynger nær slakterianlegg. 

Endringen vil således ikke bidra positivt til målet om landbruk over hele landet.  

 

Konsekvensen av forslaget vil over tid bli færre og større enheter. En tettere konsentrasjon av 

dyr, vil gi økt behov for spredeareal og følgelig lengre transport av gjødsel. Vi er også kritiske 

til mulig svekket dyrevelferd dersom dyretettheten dobles i slaktekyllingproduksjon. 

 

Fylkesmannen i Buskerud er bekymret for at økt dyretetthet vil føre til økt grobunn for 

oppformering av sykdomsfremmende bakterier og virus. Ved sykdomsutbrudd vil 

konsekvensene kunne bli større ved økt besetningsstørrelse. Vi vil få økt risiko for store 

sykdomsutbrudd som igjen kan ende med nedslakting. Dette kan også føre til en økning i 

antall offentlige pålegg om nedslakting med påfølgende erstatningskrav.  

 

Vi mener at en dobling av dagens konsesjonsgrenser er for høyt. Vi anbefaler heller å gå for 

en trinnvis økning som vil gi rom for å utnytte eksisterende bygningskapasitet. 

 

 

§ 6 Omlegging av produksjonen innenfor innvilget antall konsesjonsenheter 

Den foreslåtte opphevingen av denne paragrafen vil få liten praktisk betydning for  

Fylkesmannen i Buskerud. 
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§ 8 Standardisert erstatning 

Fylkesmannen er positiv til at de standardiserte satsene justeres i tråd med dekningsbidragene 

i de ulike produksjonene. Det er viktig at den standardiserte erstatningen settes høyt nok til at 

det effektivt hindrer overproduksjon.    

 

Den foreslåtte innføringen av et nytt tredje ledd i § 8 kan synes vanskelig å kontrollere for 

forvaltningen. Uansett bør en slik bestemmelse gjelde generelt for alle konsesjonsregulerte 

husdyrslag og ikke bare for avlspurker. 

   

Annet: 

Vi gjør oppmerksom på at de som per i dag har konsesjon på lavere antall dyr enn ev. ny 

konsesjonsgrense, må ivaretas. Det er naturlig at konsesjonen for disse faller bort. 
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