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Høringsinnspill til forslag på endringer i forskrift om regulering av 
svine- og fjørfeproduksjonen fra Østfold Bondelag 

Østfold Bondelag har behandlet «Høringsinnspill til forslag på endringer i forskrift om 

regulering av svine- og fjørfeproduksjonen» per e-post for å kunne gi sitt innspill innen 

høringsfristen den 25. januar 2019. Vi beklager at vi ikke har fått tid til å behandle saken 

på ordinært styremøte, men dette lot seg dessverre ikke gjøre på grunn av kort høringsfrist, 

og at styret først møtes 30. januar. Østfold Bondelag har følgende innspill til Landbruks- 

og matdepartementets forslag: 

 

 

§ 1 Konsesjonsgrenser 

Østfold Bondelag ser positivt på innstrammingen i forslaget til forskrift om regulering av 

svine- og fjørfeproduksjonen. Spesielt må regelverket rundt bruk av «engangspurker» bli 

tydeligere. Østfold Bondelag støtter Landbruks- og matdepartementets forlag til grenser, 

med et forholdstall på 1,33 mellom avlspurker i besetninga (tidligere kjent som innsatte 

purker) og slakta/omsatte/destruerte purker. Vi mener at det nye forslaget gir tilstrekkelig 

mulighet til rekrutering. 

 

 

§ 2 Produksjon over to år 

Forslaget innebærer at en kan levere inntil 15 prosent slaktegris for mye ett år, hvis man 

reduserer produksjonen tilsvarende det påfølgende året, uten at det utløser 

overproduksjonsavgift. Østfold Bondelag mener at det er riktig å avgrense dette til å gjelde 

slaktedyr (slaktegris, slaktekylling og kalkun), da dette ivaretar forskjellene i innsettene 

(dødelighet), mens man har betydelig større mulighet til å regulere besetningsstørrelsen på 

livdyr (purketallet). Østfold Bondelag mener § 1 ivaretar den fleksibiliteten som trengs på 

purkenivå. 

 

 

§3 Forholdstall 

Forholdstall gjør det enklere for produsenter med flere konsesjonsregulerte produksjoner, 

for eksempel kombinerte besetninger, å regne seg fram til hvor mange dyr av hvert slag 
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man kan ha. Forslaget innebærer at ei avslpurke tilsvarer 20 konsesjonsenheter, dvs. 20 

slaktegris. For utrangert avlspurke er det tilsvarende tallet 15, mens for utrangert avlspurke 

i foredlingsbesetning er tallet 7 og for utrangert avlspurke i formeringsbesetning er tallet 

12. 

 

Østfold Bondelag registrerer at det er noe uenighet om dette rundt i svinemiljøet, særlig 

blant produsenter som driver både med formeringsbesetning og fôrer opp hanngris og ikke 

salgbare purker for å slippe å selge disse. Disse produsentene kan ikke ha 

fastleveringsavtaler fordi produksjonen har et annet formål enn smågrissalg.  

 

Østfold Bondelag mener at det ikke er hensiktsmessig å se for seg “skreddersøm” for alle 

typer produksjon, og støtter departementets forslag som gir foredlings- og 

formeringsbesetningene litt mer fleksibilitet. 

 

  

§8 Standardisert erstatning 

Erstatningssatser for slaktegris, avlspurke i satellitt, og avlspurke i nav i purkering er alle 

foreslått redusert i det nye forslaget, mens satsen for avlspurke i konvensjonell drift er 

foreslått økt. Det er vanskelig å få øye på logikken i at noen av satsene går ned. Skal dette 

brukes som en reaksjon på å produsere utover konsesjonsgrensen, bør gebyret virke 

avskrekkende.  

 

I dag er den standardiserte erstatningssatsen for slaktegris kr 300 per slaktegris ved 

overskridelse av konsesjonsgrensa. Landbruks- og matdepartementet foreslår at nye satser 

for slaktegris skal være kr 250 for inntil eller lik 20 prosent overskridelse, og kr 100 for 

mer enn 20 prosent overskridelse. Hvis man driver i flere driftsbygninger og med flere 

konsesjoner er forslaget at man automatisk havner i den laveste gebyrklassen.  

 

Østfold Bondelag deler Norsvin Østfold sin bekymring for at dette forslaget virker lite 

logisk og rettferdig for de som holder seg innenfor regelverket, og for de som leverer noen 

slaktegris for mye. Sistnevnte gruppe må betale kr 250 per gris, mens produsenter som 

spekulerer i overskridelse må kun betale kr 100 per gris. NIBIO har vurdert 

dekningsbidraget til å være kr 297 per slaktegris, og med kr 100 i erstatning, vil de som 

produserer vesentlig over konsesjonsgrensa beholde nær 2/3 av dekningsbidraget, med 

begrunnelse av at jo større man er, desto større faste kostnader har man.  

 

Østfold Bondelag registrerer dommen fra Hålogaland lagmannsrett som fant at den 

standardiserte erstatningen var for høy i forhold til gevinsten, foretakene i en konkret sak, 

satt igjen med ved driftsfellesskap. Vi mener at ulovlig produksjon ikke skal lønne seg, og 

at satsene må være av en slik størrelse at regelverket oppleves rettferdig, og dermed 

etterleves. Østfold Bondelag mener at dette oppnås enklest med én standardisert sats på kr 

250 per slaktegris. 

 

 

§9 Overgangsordning 

Landbruksdirektoratet foreslo høsten 2018 to modeller for innfasing av nytt regelverk 

vedrørende konsesjonsgrenser for omsatte/slaktede/destruerte avlspurker. Østfold 

Bondelag støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om overgangsordning med 
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midlertidig konsesjon for de som i 2017 eller 2018 utrangerte flere purker enn den 

foreslåtte grensa, men ikke lenger enn til og med 2021. Vi støtter videre at de produsentene 

som har behov for utvidet konsesjon til 31. desember 2021 må søke om dette med vedlagt 

dokumentasjon på antall utrangerte purker. Dette vil gi nærmere tre års tilpassingstid, noe 

vi mener må være riktig sett hen til at forholdstallet er økt fra 1,2 til 1,33 i departementets 

forslag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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