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Høringsuttalelse - endring av forskrift om regulering av svin og fjørfeproduksjon 

Det vises til Landbruks- og matdepartementets brev av 7. februar vedrørende endring av forskrift om regulering 
av svin og fjørfeproduksjon. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er positiv til Landbruks- og 
matdepartementets foreslåtte økning fra 120 000 til 140 000 kylling pr år. Vi mener imidlertid at denne 
økningen er for liten og at Landbruks- og matdepartementet burde har foretatt en langt bedre og grundigere 
vurdering av hva som er riktig maksnivå for konsesjonsbelagte besetninger.  

Landbruks- og matdepartementet viser i sitt brev til at det har vært en effektivitetsforbedring også på svin og 
egg uten at dette medfører endringer i konsesjonsgrensene for disse dyreslagene. Den foreslåtte endringen på 
konsesjonsgrenser for kylling tilsvarer i praksis kun effektivitetsforbedringen som er utviklet på dyremateriale 
og således ikke hensyntatt øvrig teknologisk utvikling og effektivisering i produksjonen siste 10 år. 
Effektivitetsforbedringen, som skyldes teknologisk utvikling siste ti år, må antas å være stor for egg og svin. 
Landbruks og matdepartementet har likevel valgt å avstå fra å vurdere nivået for konsesjonsgrensene i disse 
produksjonene. 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er kritisk til måten som Landbruks- og matdepartementet har valgt å 
håndtere spørsmål om justerte konsesjonsgrenser i forkant av sitt forslag. I forbindelse med 
markedsunderskuddet for kylling i 2012 ba Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Landbruks- og 
matdepartementet den 18. april om å justere konsesjonsgrensene; i det minste midlertidig for å dekke 
etterspørselen i det norske markedet. Landbruks- og matdepartementet avviser dette i sitt svar 20. august. I 
svarbrevet foreligger ingen anerkjennelse fra Landbruks- og matdepartementet om behov for å utvide 
konsesjonsgrensene.  
Det blir derfor heftende en betydelig usikkerhet rundt Landbruks- og matdepartementets reelle begrunnelse 
for justering av konsesjonsgrensene på kylling nå. Det fremlagte forslaget legges på bordet kort tid etter at 
Norges Bondelag kunngjorde at de ikke ønsker å be om justering av konsesjonsgrensene fordi organisasjonen 
var redd at dette ville medføre at også konsesjonsgrensene for egg og svin ville bli vurdert.  
Praksis har til nå vært at alle konsesjonsgrensene for kraftfôrkrevende produksjoner har vært justert samtidig. 
En grunn til dette er begrensingen av samlet volum for kraftfôrkrevende produksjoner i et foretak. Med 
foreslått løsning kan en produsent som driver med egg eller svin i tillegg til kylling velge å utvide en av disse 
produksjonene i stedet for å utvide for kylling i og med at konsesjonsenhetene er uendret. 
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er for at det foretas gode, grundige faglige vurderinger i forkant av så 
alvorlige og sjeldne hendelser som justering av konsesjonsgrenser. Det er nå 10 år siden konsesjonsgrensene 
ble endret sist. I tillegg til forbedring av dyremateriale har det skjedd en vesentlig teknologisk og 
kompetansemessig heving på mange områder. Dette bør gjenspeiles i konsesjonsgrensene for kraftfôrkrevende 
produksjoner. Selv om det er gode grunner til i dagens overskuddssituasjon å avvente endringer i 
konsesjonsgrensene for egg og svin, bør arbeidet med ha klart framtidens løsning starte slik at endringer kan 
skje så snart markedsforholdene tilsier det.  
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KLF kan ikke se at Landbruks- og matdepartementet har foretatt noen analyser som tilsier hva som er et riktig 
nivå på konsesjonsgrenser innenfor disse produksjoner i dag.  

For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er det et viktig poeng at også produsentene som driver disse 
konsesjonsbelagte produksjonene har en inntektsutvikling i tråd med det som er vanlig ellers i samfunnet. Skal 
dette være mulig, er det avgjørende at de får øke sin produksjon i en takt minst lik den samlede 
effektiviseringen som skjer i tilknytning til produksjonen av husdyr.  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ber om at et grundigere arbeid – for å se på hensiktsmessige, framtidig 
konsesjonsgrenser for de kraftfôrkrevende produksjoner – igangsettes snarest.  
 
Forutsigbarhet også i et langsiktig perspektiv er viktig både for bøndene og matindustrien. Kjøtt og 
fjørfebransjens Landsforbund  vil derfor foreslå at Landbruks- og matdepartementet ser nærmere på 
muligheten av å innføre konsesjonsgrenser som har en automatisk årlig justering fremfor at det foretas 
sprangvise justeringer i en uforutsigbar rytme og omfang. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ber 
Landbruks- og matdepartementet igangsette dette arbeidet snarest og velger å se på justeringene av 
konsesjonsgrensene som en midlertidig øvelse for å sikre tilstrekkelig norsk produksjon i et marked som ellers 
måtte ha bestått av en del import.  
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