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Tema vi skal innom:

Generelt om regelverket

Hva gjør Fylkesmannen og hva kan kommunene bidra med?

Utfordringer i Trøndelag

Fradeling av tomter

Hvilken betydning har dommer avsagt i Tingrett og Lagmannsrett?

Engangspurker og utredning etter jordbruksbruksforhandlingene 



Formålet med husdyrkonsesjonsregelverket er

å legge til rette for spredning av svine- og 
fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere 
produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.



Noen sentrale begrep i 
husdyrkonsesjonsregelverk

Konsesjonsregulert produksjon: All svine- og fjørfeproduksjon.

Konsesjonsfri drift: All produksjon under konsesjonsgrensen.

Konsesjon: Tillatelse til å drive over den konsesjonsfrie grensen

Konsesjonsplikt: Inntrer dersom produksjonen går over den 
konsesjonsfrie grensen eller gitt konsesjon.



Dagens konsesjonsgrenser

Dyreslag Konsesjons-grense 
(antall dyr)

Slaktekylling 280 000

Kalkun 60 000

Eggproduksjon 7 500

Slaktegris 2 100

Avlspurker 105
Tillatt produksjon: 

2.100 konsesjonsenheter uten fylkesmannens tillatelse.



Noe av det Fylkesmannen jobber med på 
husdyrkonsesjon , og hva kan kommunene bidra 
med?
Fylkesmannen Kommunene

Årlig standardkontroll Kommunen får kopi av alle brev, lokalkunnskap

Risiko- og sårbarhets –
analyser (ROS-analyser)

Tips, utdypende informasjon, bistå oss med bl.a fakta

Risikobasert kontroll Lokalkunnskap, bidrag til at rett saker blir tatt tak i, observatør under intervju 

Informasjonsarbeid Informere om regelverk 

Plan- og bygningsloven Informer om risiko, saksbehandling



Utfordringer i Trøndelag



Fradeling av tomter

Våre erfaringer: 
fradeling av tomter til konsesjonsregulert produksjon på samme eiendom –
familiemedlemmer

I strid med husdyrkonsesjonslovens intensjon: spredning

Stort arbeid med kontroll av disse – driftsfellesskap

HK-rundskriv: 
Nære familiemedlemmer som produserer på tomter fradelt fra samme 
eiendom: «I slike situasjoner kan det være grunn til å anta at produsentene 
samarbeider for tett.»



Fradeling av tomter, forts.:

Utfordring: en del dommer i statens disfavør
Men: begrenset betydning som tolkingsfaktor

Nye regler under vurdering

Kommunen fanger opp sakene på fradelingstidspunktet. 
Viktig med info om risiko og kontroll av driftsfellesskap

Ingen plikt til å veilede i gråsonen – understreke at produsentene må drive 
klart atskilt



Forholdet til jordloven og eventuell 
dispensasjon fra LNFR-formålet

Fradeling etter jordloven § 12 – styr unna jordbruksarealene
Landbrukets egen andel av årlig omdisponering: urovekkende høy

Landbruk eller industriell produksjon?
Eventuell dispensasjon fra KPA – LNFR: en grundigere vurdering i forhold til 
konflikter i forhold til andre interesser, samt mulighet for å vurdere 
smitterisiko 





Engangspurker og utredningen etter 
jordbruksforhandlingene i 2018

Landbruks- og matdepartementet har etter jordbruksforhandlingene 
i 2018 gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede:

regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte 
avlspurker og slakta/omsatte purker)

etablering av register for livdyromsetning av purker, inkludert spørsmålet 
om rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag

en vurdering av utforming av overgangsordninger

utkjøpsordninger av svineprodusenter og forholdet til WTO.  


