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Landbruks- og matdepartementet 

Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om regulering av svin- og 
fjørfeproduksjon 

Det vises til brev, datert 22. september, vedrørende endringer i konsesjonsgrensene for kylling og kalkun.  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund ønsker å uttrykke stor tilfredshet med at Landbruks- og 
matdepartementet har fremmet forslag om å justere konsesjonsgrensene for disse to produksjonene. Etter 10 
år med mer eller mindre uendrede konsesjonsgrenser, parallelt med sterk vekst i konsumet, var dette på høy 
tid.  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er også tilfreds med at Landbruks- og matdepartementet har valgt å 
videreføre konsesjonsbelegging av kylling og kalkun. Dette sikrer at bransjen ikke kommer i en situasjon der 
en opplever en ukontrollert nybygging og nyetablering i næringen. Videreføring av konsesjon, begrenser 
muligheten for ny slakteriaktør å tre inn i markedet og bygge produksjonskapasitet for kylling sterkt 
konsentrert geografisk. Den foreslåtte løsningen hensyntar at det er ønskelig med en forutsigbar utvikling og 
en god utnyttelse av eksisterende investeringer som er foretatt hos bøndene.  
 
Det foreslåtte regelverket åpner for en kontrollert og gradvis utvidelse av kapasiteten opptil 280 000. Etter 
KLFs vurdering vil samarbeidet mellom varemottaker og produsent sørge for at oppbyggingen mot 280 000-
grensen vil skje gradvis, forutsigbart og i takt med markedets behov. Dette fordi det er i både produsent og 
varemottakers interesse å unngå overproduksjon. KLF mener det er en riktig og klok utvikling for 
fjørfebransjen at der forholdene ligger til rette for det, utvides produksjonen hos etablerte produsenter 
fremfor å fortsette en sterk økning i takten på nye produsenter.  
 
Det dyrevelferdsmessige vil blir godt ivaretatt på flere måter. Gjennom de foreslåtte endringer i dyrevelferds-
regelverket for slaktekylling har en strammet inn et regelverk som allerede er av de strengeste i verden. Men 
viktigere er det - etter hvert som produsentene kan ha større omfang av kyllingproduksjon på gården – at de 
vil bli enda dyktigere og ha mer tid til rådighet til å følge opp kyllingene, fremfor å drive med annet arbeid 
utenfor kyllingproduksjonen. Dette er ubetinget positivt. 
Det er også grunn til å tro at flere velger å sette opp to hus for 140 000 kylling fremfor å bygge ett nytt. 
Flokkstørrelsen kan derfor forventes å bli den samme som i dag for de fleste produsentene i mange år 
fremover. 
 
KLF ser også forslaget som en naturlig tilnærming til at kylling- og kalkunprodusentene får ta del i den 
ordinære veksten innenfor landbruket. I henhold til SSB-tall har besetningsstørrelsene innenfor ammeku i 
perioden 2003 til 2013 økt med 60 prosent, og melkebesetningene med 50 prosent. En økning av 
konsesjonsgrensene er derfor helt i tråd med det vi ser har funnet sted innenfor andre områder i landbruket.  
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund imøteser konsesjonsgrenseendringene som foreslått fra nyttår.  
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