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Høring: endring av forskrift om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjonen – Forslag til endring av grensen for konsesjonsfri 
produksjon av kylling  

 
 
Det vises til høringsbrev datert 7. februar 2013 om endring av grensen for konsesjonsfri produksjon 
av kylling. 
 
Landbruks- og matdepartementet foreslår at grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling økes 
fra 120 000 til 140 000 omsatte og slaktede kyllinger per år. Begrunnelsen er 
produktivitetsutviklingen i kyllingproduksjonen fra 2004 til 2012. Departementet har beregnet 
utviklingen til 14 %, mens tilsvarende beregninger for andre kraftfôrbaserte produksjoner viser bare 
små endringer. 
 
Mattilsynet har vurdert forslaget spesielt med tanke på konsekvenser for dyrevelferden.  I 2011 ble 
det produsert og slaktet i overkant av 60 millioner kyllinger i Norge. Forslaget medfører at det vil bli 
produsert enda flere kyllinger fra 2013, som potensielt kan bli utsatt for dårlig dyrevelferd. Kravene 
til hvordan den enkelte kylling skal holdes og stelles, påvirkes imidlertid ikke av forslaget, som 
dermed ikke har direkte effekt på velferden for det enkelte dyr.  

Departementet fastsatte nye og strengere regler for hold av slaktekylling i januar i år. Endringene 
innebærer bl.a. at dyreholdere skal gjennomføre kurs i dyrevelferd og delta i et 
dyrevelferdsprogram, og at tettheten i kyllinghuset justeres i hht til resultatene fra overvåkning av 
kyllingenes fothelse på slakteriene. Mattilsynet vurderer at økt grense for konsesjonsfri produksjon 
av kylling i seg selv ikke vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre disse kravene. Det forutsetter at 
økt konsesjonsgrense fører til bedre utnyttelse av bygningskapasiteten i næringen, og ikke til en 
økt risiko for at maksimale tetthetsgrenser blir overskredet for å utnytte muligheten for høyere 
produksjon. Vi tror at de nye dyrevelferdskravene for hold av slaktekylling vil motvirke et slikt press 

mot tetthetsgrensene på en god måte.  
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Forslaget kan muligens medføre noe økt tilsynsbehov fra Mattilsynet ved at det blir flere innsett 
med kylling og produsert flere kyllinger. 
  
Med hilsen 
 
 
 
Torunn Knævelsrud 
Seksjonssjef dyrevelferd og fiskehelse 
 
 
 


