
Forskrift om endring i forskrift 4. januar 2004 nr. 611 om regulering av svine- og 

fjørfeproduksjonen  

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. oktober 2019 med hjemmel i lov 16. januar 2004 

nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2.  

 

I 

 

I forskrift 4. januar 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 1 skal lyde:  

 

§ 1. Konsesjonsgrenser 

 Grensene for svine- og fjørfehold som kan drives uten departementets tillatelse er 2 100 

konsesjonsenheter som fordeler seg slik; 

1. maksimalt 280 000 omsatte eller slaktede kyllinger pr. år, 

2. maksimalt 60 000 omsatte eller slaktede kalkuner pr. år,  

3. maksimalt 7 500 verpehøner på ethvert tidspunkt, 

4. maksimalt 2 100 omsatte eller slaktede slaktegriser pr. år,  

5. maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 150 utrangerte avlspurker 

pr. år (forhold 1,4286),  

6. produksjon i registrerte foredlingsbesetninger med maksimalt 105 avlspurker på ethvert 

tidspunkt og maksimalt 438 utrangerte avlspurker pr. år (forhold 4,1714), 

7. produksjon i registrerte formeringsbesetninger med maksimalt 105 avlspurker på ethvert 

tidspunkt og maksimalt 220 utrangerte avlspurker pr. år (forhold 2,0952), eller 

8. satellitt i purkering med maksimalt 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 

2 100 omsatte eller slaktede slaktegriser pr. år.  

For purkeringer kan det innvilges konsesjon for maksimalt 450 avlspurker i navet, og 

maksimalt 1010 utrangerte avlspurker per år (faktor 2,2444).  

Ved tildelt konsesjon fastsettes grensen for maksimal utrangering av avlspurker 

tilsvarende forholdet mellom maksimalt antall avlspurker og utrangerte avlspurker innenfor 

de ulike produksjonstypene som nevnt i første ledd nr. 5, 6 og 7 og i andre ledd. 

 

§ 3 skal lyde:  

 

§ 3. Forholdstall  

Som konsesjonsenheter teller 

1. slaktegris: 1 konsesjonsenhet 

2. avlspurke: 20 konsesjonsenheter 

3. avlspurke i purkering: 40 konsesjonsenheter 

4. slaktekylling: 0,0075 konsesjonsenheter 

5. kalkun: 0,035 konsesjonsenheter 

6. verpehøne: 0,28 konsesjonsenheter 

7. utrangert avlspurke: 14 konsesjonsenheter 

8. utrangert avlspurke i foredlingsbesetning: 4,8 konsesjonsenheter 

9. utrangert avlspurke i formeringsbesetning: 9,54545 konsesjonsenheter 

10. utrangert avlspurke i nav i purkering: 2,08 konsesjonsenheter 



§ 4 skal lyde: 

 
§ 4. Definisjoner 

I denne forskriften betyr 

1. slaktekylling: slaktekylling fra én ukes alder. 

2. kalkun: kalkun fra én ukes alder. 

3. verpehøne: høne fra 20 ukers alder som produserer egg til konsum eller rugeegg-

produksjon. 

4. slaktegris: gris fra 50 kg levende vekt. 

5. avlspurke: gris som har født minst ett kull. 

6. purkering: driftsopplegg der en produsent med en besetning av avlspurker (nav) leier ut 

høydrektige avlspurker til flere produsenter (satellitter) for smågris- eller slaktegris-

produksjon. 

7. foredlingsbesetning: driftsopplegg med produksjon av eliteråner til bruk i 

avlspopulasjonen i et godkjent norsk avlssystem, testing og egenrekruttering av 

renavlspurker, salg av renavlspurker til formeringsbesetninger og bruksbesetninger, og 

hvor produsenten har avtale med en norsk offentlig anerkjent avlsorganisasjon.  

8. formeringsbesetning: driftsopplegg med produksjon av krysningspurker for videresalg til 

bruksbesetninger, besetningen skal inneha kun renavlspurker som basis for produksjon 

av krysningspurker og produsenten har avtale med norsk offentlig anerkjent 

avlsorganisasjon.  

9. utrangert avlspurke: avlspurke som er omsatt, slaktet, destruert eller avhendet på annen 

måte. 

 

§ 9 skal lyde: 

 

§ 9. Registreringsplikt for foredlings- og formeringsbesetninger i svinehold 

Foredlings- og formeringsbesetninger i svinehold må være registrert hos 

Landbruksdirektoratet for å kunne utrangere det antall avslpurker som fremgår av § 1 første 

ledd nr. 6 og 7. 

Ved registrering skal skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet benyttes. 

 

Ny § 9a skal lyde: 

§ 9a. Særlige regler ved avvikling av produksjon 

Produsenter som avvikler produksjonen kan i avviklingsåret utrangere maksimalt 105 

avlspurker ut over konsesjonsgrensen i § 1 første ledd nr. 5 eller et antall avlspurker 

tilsvarende tildelt konsesjon.  

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å overstige 

grensen for utrangerte purker for et enkelt år. 

Ny § 9b skal lyde: 

 

§ 9b. Overgangsordning 

Produsenter som i 2017 eller 2018 utrangerte mer enn grensene som følger av § 1 kan 

etter søknad innvilges konsesjon til og med 31. desember 2024 for et antall avslpurker 

tilsvarende antallet utrangerte avlspurker det året med høyest utrangering.  

 

Ved søknad skal skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet benyttes.  



II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020, med unntak av § 9b som trer i kraft straks.  


