
Forskrift om endring av forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og 

fjørfeproduksjonen 

 
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx 2014 med hjemmel hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 

om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum og lov 12. mai 

1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd.  

 

I 

 

I forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen 

gjøres følgende endringer: 

 

 

Hjemmelshenvisningen i forskriften endres til: 

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 

1. april 2004 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og 

fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, § 3 tredje ledd og § 10 

første ledd annen setning og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. § 

1 er en videreføring av kgl.res. 11. april 2003 nr. 461 § 1. 

 

§ 3 Skal lyde: 

 En slaktegris regnes som en konsesjonsenhet, en avlspurke som 20 

konsesjonsenheter, en avlspurke i purkering som 40 konsesjonsenheter, en 

slaktekylling som 0,0075 konsesjonsenheter, en kalkun som 0,035 konsesjonsenheter 

og en verpehøne som 0,28 konsesjonsenheter. 

 

 

§ 6 oppheves 

 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Standardisert erstatning 

 Drives produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser eller tildelt konsesjon 

ilegges standardisert erstatning etter følgende satser pr. dyr: 

1. Slaktekylling    kr 4  

2. Kalkun     kr 30  

3. Verpehøne    kr 90  

4. Slaktegris     kr 300  

5. Avlspurke i konvensjonell drift kr 10 500  

6. Avlspurke i satellitt i purkering kr 18 500  

7. Avlspurke i nav i purkering  kr 1 700  

 Ved produksjon av flere dyreslag, beregnes erstatningen forholdsmessig ut fra de 

enkelte produksjonenes andel av den totale produksjonen. 

 Dersom antallet innsatte purker har oversteget konsesjonsgrensen for en kortere 

periode enn ett år skal erstatningen beregnes forholdsmessig ut fra periodens varighet. 

 



 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2015. 


