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Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjonen - Oppland 

 

Vi viser til tilsendt høringssak i e-post fra Norges Bondelag av 26/9-14. 

 

Oppland Bondelag har følgende kommentarer/innspill til forsalg om nye forskrifter: 

 

1) En dobling av grensene for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og kalkun.  

Landbruks- og matdepartementet foreslår å øke grensene for slaktekylling til 280.000 

slaktede og omsatte dyr pr år, og for kalkun til 60.000 slaktede og omsatte dyr pr år. 

 

Oppland Bondelag er uenig i at grensene for slaktekylling og kalkun økes, og er uenig i 

departementets argumentasjon i å øke konsesjonsgrensene. Argumenter mot å øke 

grensene: 

- Vi har god dekning i produksjonen av kylling og kalkun med dagens konsesjonsgrenser. 

En økning i grensene vil medføre overskudd i markedet, reduserte priser til produsent. 

Det vil først og fremst ramme de unge produsentene med nybygde fjøs og høy gjeld.  

- Kylling- og kalkunproduksjon er ofte et tillegg til annen produksjon for å styrke 

arbeids- og inntektsgrunnlaget på gården. Produksjonen krever spredeareal og må ses i 

sammenheng med planteproduksjon og krav til spredeareal hos den enkelte produsent. 

- Vi er i en situasjon der antibiotikaresistens på kylling har kommet ordentlig på 

dagsorden.  Norge bør etter vår mening sette inn nødvendige ressurser for å bekjempe 

ESBL i kylling. Med denne utfordringen og usikkerheten om hvilke tiltak og omfang av 

tiltak som må settes inn for å bekjempe ESBL, mener Oppland Bondelag det er helt feil 

å øke konsesjonsgrensene nå.  

 

Oppland Bondelag er glad for at departementet ikke foreslår økning av konsesjonsgrensene 

på svin- og eggproduksjon. Økte konsesjonsgrenser fort vil føre til overproduksjon, 

dårligere priser og mer krevende økonomi for produsentene. 

 

Økte konsesjonsgrenser og flere dyr samlet vil gi økt smittepress. Vi mener det er viktigere 

å bidra til å sikre helsa til folk og dyr.  
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2) Endring i de standardiserte satsene for erstatning ved brudd på regelverket. 

Oppland Bondelag ser det naturlig at satsene ved brudd på regleverket heves i henhold til 

NILFs beregninger. 

 

3) Endring i erstatningsutmålingen ved kortere overtredelse av konsesjonsgrensene. 

Oppland Bondelag har forståelse for at erstatningsutmålingen kan avkortes ved kortere 

overtredelse av konsesjonsgrensene. Avkortingen må imidlertid ikke være slik at det kan 

være økonomisk interessant å spekulere i overtredelse av konsesjonsgrensene. 

 

Vi har vært gjennom en lang periode med overproduksjon av gris. En del av 

overproduksjonen har skyldtes at det i en del besetninger er en stor andel engangspurker. 

Dette er innenfor konsesjonsregelverket, men er likevel en måte å tøye regleverket. Er det 

naturlig å se på omfanget og evt. regulering av engangspurker i forbindelse med denne 

gjennomgangen av forskriftene?  

 

 

4) Fjerning av rapporteringsplikt ved omlegging av produksjonen for produsenter som har 

fått innvilget konsesjon. 

 

Oppland Bondelag har ingen sterke meninger om dette, og dette gjelder svært få 

produsenter.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Trond Ellingsbø Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 


