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UTTALELSE TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM 
REGULERING AV SVIN- OG FJØRFEPRODUKSJON  
 
Det vises til notat datert 22.12.2003 om denne saken. Fjørfebransjens Landsforening har to 
kommentarer til forslaget. 
 
Til §3 Forholdstall 
Det foreslås  noe som er omtalt som en ”språklig endring” ved at ordet verpehøner endres til 
høner. 
Fjørfebransjens Landsforening avviser dette og mener at forskriften i sted skal operere med 
begrepet ”verpehøne” og ”rugeegghøne”. For disse produksjonene skal forholdstallet være 
forskjellig. En verpehøne har en normal levetid på 74 til 78 uker. Høner for produksjon av 
broileregg og egg for produksjon av høner til konsumegg har en gjennomsnittlig levetid 
mellom 60 og 70 uker noe som gir vesentlig mer ”tomgangstid”. Inn i konsesjons-
bestemmelsene bør det derfor innføres ”rugeegghøne” som har 0,22 som konsesjonsenhet. 
 
§5 Unntak fra konsesjonsplikten 
Fjørfebransjens Landsforening er inneforstått med at det må være en minimumstid før 
produksjoner som faller under dette leddet aksepteres videreført som en samlet produksjon 
over konsesjonsgrensene. FLF er imidlertid helt uenig om at det i framtiden ikke skal være 
anledning til å samle produksjonene på samme gårds- og bruksnummer. En slik bestemmelse 
har ingen funksjon i forhold til å bevare desentralisert produksjon, men vil bare virke 
fordyrende og kostnadskrevende for produsenten.  
Det er viktigere at forskriftene legger til rette for at kostnadene tas ut der dette er mulig og at 
man alltid har fokus på effektivisering der dette ikke går på tvers av andre forhold. Vi kan 
ikke se at selv om man åpner for sammenslåing under denne paragrafen vil det medføre så 
store endringer i strukturen at det på noen som helst måte kan innvirke i forhold til helse- og 
sykdomsspørsmålet og behovet for spredt produksjon i den sammenheng. 
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