
Bekymringsmelding angående fjørfe. 

Fjørfekjøtt er ikke med i markedreguleringsordinga. Og etter at regjeringa 

dobla konsesjonsgrensa for kylling og kalkun og det er kjedemakta som rår, er 

dette blitt en uforutsigbar og vanskelig situasjon for fjørfebønder. 

Her som i mange andre produksjoner forsvinner de mindre og de større øker. 

Det er fra 2015 – 2016 blitt 44 færre kyllingbruk, mens produksjonen har økt 

med nesten 2,5 mill kylling. (ble slakta ca 66 mil kylling fra 603 bruk). 

Overproduksjon og flytting av produksjon rundt om i landet ettersom hvilke 

kjeder som skriver avtaler med hvem skjer forholdsvis ofte.  

Nortura sine kyllingbønder nord i Trøndelag ble oppsagt og produksjon flytta til 

Rogaland hvor flere hus har stått tomme før det. 

Norsk Kylling sine 17 kalkunbønder er oppsagt og produksjon flytter til Nortura 

Hærland sine produsenter.  

Nortura sine produsenter i Trøndelag som blir slakta på Norsk Kylling sitt anlegg 

vil ikke Norsk Kylling ha noe med å gjøre lenger når avtalen går ut ved årsskifte. 

Er det bærekraftig å holde på sånn? Bønder satser og investerer og så plutselig 

blir oppsagt…. 

Nortura og Norgesgruppen har nå en avtale de kaller langsiktig på 2 år. 

Norsk Kylling sine bønder har 1 årsavtaler. 

En bekymring til som har dukket opp er at Norsk Kylling som er 100% Remaeid 

nå skal fase ut kyllingen de nå produserer og sette inn en ny saktevoksende 

kylling. For øvrig et positivt initiativ det, men får de økonomi i den i sin 

billigfilosofi? 

Rema har en plan. De skal styre hele kjeden. De vil at de bøndene som får 

kontrakt skal kjøpe alt utstyr de trenger igjennom dem som f.eks vaskemiddel 

overtrekksklær og kraftfôr. Det stopper ikke der, de vil ha avtale med de beste 

kornbøndene til kraftfôret sitt.  

Og får de ikke til dette, vil de da bygge den fabrikken de ikke får bestemt seg 

for hvor skal ligge? Hva skjer da med kyllingproduksjon i Trøndelag? Blir vel 

noen en annen plass i Norge som kan få bygge nytt igjen da mens det blir 

stående flere tomme fjørfehus på bygda.  

 


