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Forord 
 

Fjørfesektoren er en viktig del av norsk jordbruk som produsent av fjørfekjøtt og egg, og som 

foredler av norsk korn. Den skaper en omfattende verdikjede fra jord via 

næringsmiddelindustrien til bord. Helheten i denne sektoren er ikke dokumentert før nå med 

en egen sektorrapport som viser verdikjedens omfang, investeringer og risiko, miljø- og 

klimaavtrykk, dyrevelferd og økonomi, samt utvikling i markedet. Fjørfe representerer 

bærekraftig matproduksjon. Spørsmålet har kommet høyere opp på den politiske dagsordenen 

i forbindelse med FNs klimapanels rapporter og bærekraftmålene, og i takt med at jordbruket 

blir stadig bedre på ressursutnyttelse og presisjon. 

AgriAnalyse takker Norsk Fjørfelag ved Margrethe Brantsæter og Karianne Fuglerud 

Ingerø for et interessant og spennende prosjekt, og for innspill og diskusjon under 

utarbeidelsen av rapporten. Birger Svihus, NMBU og Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling, 

takkes for gode faglige innspill. Sist, men ikke minst, takk til alle fjørfeprodusenter som har 

svart på spørreundersøkelsen som et viktig bidrag til rapporten.  
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Sammendrag 

Holmen, B.I., Hillestad, M.E., Haarsaker, V., Bunger, A. & Smedshaug, Chr. A. 

Fjørfenæringen i Norge – husdyrholdets vekstnæring. Rapport 4-2020. AgriAnalyse: Oslo. 

 

Norsk fjørfeproduksjon (kylling, kalkun, and og egg) er en suksesshistorie i norsk landbruk. 

Fjørfekjøtt representerer sammen med den økte produksjonen av mathvete den største veksten 

i norsk matproduksjon i siste generasjon. Mens egg var godt innarbeidet i nordmenns kosthold 

fra tiårene etter krigen, var fjørfekjøtt kun en marginal vare fram til 1980-tallet, og forbruket 

oversteg ikke lam (5 kilo årlig per person) før på 1990-tallet. Siden da er fjørfekjøttprodukter, 

sammen med den store kornproduksjonen nasjonalt, blitt siste generasjons store vinner. Det 

skyldes effektiv produksjon og høy fôrutnytting, lavt miljøavtrykk, og løpende utvikling av 

dyreholdet og kontroll med smittepress. Norsk fjørfenæring er ledende globalt når det gjelder 

sykdom på dyra og rene produkter. 

Forbruk  

Veksten i norsk fjørfeproduksjon har vært spesielt stor for fjørfekjøtt (kylling og kalkun), men 

også produksjon av egg har hatt en jevn stigning. Fjørfekjøttets andel av det totale 

kjøttforbruket har gått opp fra 15 prosent i 1999 til 28 prosent i 2018, og fjørfekjøttets andel 

av den totale økningen i kjøttforbruk i perioden er 88 prosent (10,5 kilo av 12 kilo). 

 Nå er forbruket av fjørfekjøtt om lag 19 kilo per innbygger, opp fra knappe 5 kilo i 1989, 

det vil si en økning på om lag 400 prosent. Egg har steget fra 11,3 kilo egg per innbygger per 

år i 1989 til 13,6 kilo egg per innbygger i 2019, det vil si en økning på 20 prosent i perioden. I 

nordisk sammenheng er det bare danskene som spiser mer egg enn oss, med drøyt 15 kilo, 

islendingene ligger på vårt nivå, mens svensker og finner befinner seg en drøy kilo lavere.  

Innen fjørfekjøtt, derimot, ligger vi på bunn. Vårt forbruk er på rundt 19 kilo (2018), noe som 

er lavest i Norden. Islendingene spiser mest med 31 kilo, og deretter følger danskene med nær 

24 kilo per innbygger. Også for fjørfekjøtt har svensker og finner omtrent samme inntak, med 

drøyt 22 kilo. De foreløpige tallene for 2019 tyder på at nordmenn nærmer seg svensker og 

finner, og har et forbruk på over 20 kilo per person. 

Geografi og struktur 

Rundt 90 prosent av slaktekyllingprodusentene holder til i fire fylker; Trøndelag, Rogaland, 

Hedmark og Østfold. Det er også her vi finner de store kyllingslakteriene. Mens Trøndelag er 

størst på slaktekylling, er Rogaland størst på eggproduksjon. 

 Rogaland har klart større kyllingprodusenter enn Trøndelag. Rogaland har over 30 

produsenter med over 200 000 slaktekylling i året, mens tilsvarende for Trøndelag er 9 

(2018). Strukturen i Hedmark er noe midt imellom disse. Eggproduksjon derimot, 
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forekommer i alle landets fylker, men Rogaland og Trøndelag har over 50 prosent av 

produsentene, også her følger Hedmark og Østfold hakk i hæl.   

Verdiskaping 

Norge er selvforsynt med fjørfekjøtt og egg til det norske markedet og til 

næringsmiddelindustrien. Importen som skjer, er i hovedsak rugeegg som er avlsmaterialet til 

nye verpehøner.  

 Kyllingkjøtt har den største salgsverdien fra bonden, med rundt 1,8 milliarder kroner. 

Deretter følger egg med 1,36 milliarder kroner og så kalkunkjøtt med 189 millioner kroner. I 

dagligvarehandelen omsettes skallegg for 2,2 milliarder kroner til en kilopris på 49 kroner i 

gjennomsnitt, mens bonden får omtrent 16 kroner kiloet i gjennomsnitt. Prisen til bonden 

utgjør ca 33 prosent av salgsverdien i sluttleddet. Sysselsettingen knyttet til eggproduksjon, 

pakking og foredling er om lag 800 personer. I tillegg kommer dagligvare og transport. 

 Fjørfekjøtt utgjør 18 prosent av verdien av norske bønders kjøttproduksjon, med 2 

milliarder kroner. Foredling av fjørfekjøtt i norsk næringsmiddelindustri utgjør en verdi på 

drøyt 9 milliarder kroner, altså minst en firedobling av verdien gjennom industrien. 

Sysselsettingen i primærleddet av fjørfekjøtt er om lag 600 personer, så 2 000 i industrien, dvs 

2600 totalt. Tar vi med direkte sysselsetting i eggsektoren ligger vi på nær 3 500 personer. 

 Ringvirkninger av dette kan anslås til drøyt 2, dvs at en person i primærledd og industri 

sysselsetter minst en i andre sektorer og da blir totale ringvirkninger rundt 7 000 sysselsatte. 

 Verken jordbruket generelt eller inntektsutviklingen i fjørfeholdet har greid å følge 

lønnsutviklingen i andre grupper. Til tross for stadig produksjonsframgang blir gevinstene 

hentet ut i andre ledd, primært gjennom lavere priser i sluttleddet. 

Dyrevelferd – dyrehelse – investeringer
Fjørfeprodusentene har vist at de er omstillingsdyktige og opptatt av dyrevelferd. 

Verpehøneprodusentene har endret produksjonsform fra nakne bur til miljøinnredede bur, 

som ble pålagt fra og med 01.01.2012. En del la da direkte om til frittgående 

produksjonssystemer. Siden 2016 har handelen stilt videre krav om at også produsenter med 

miljøbur må legge om til frittgående produksjon. De fleste eggprodusenter har nå omstilt til 

frittgående produksjon, på tross av at miljøbur fortsatt er lovlig i henhold til 

dyrevelferdslovens krav. 

 Fjørfenæringen har selv innført dyrevelferdsprogrammer for kylling i 2013, kalkun i 2015 

og verpehøns fra 2020, som alle fjørfeprodusenter er med på. Arbeidet for god dyrevelferd 

skjer i tett samarbeid med forskningsmiljøet, Animalia, veterinærer og rådgivingstjenesten til 

varemottaker. Av konkrete tiltak som er innført, er f.eks. bruk av miljøberikelse til 

slaktekylling: kasser med torv, halm- eller høyballer, kvister og «stativer» til å klatre over 

eller gjemme seg under. Det legges vekt på gode lysforhold i fjørfehuset, og stadig flere har 

vinduer som slipper inn dagslys. Samtidig gir dette økte kostnader og økt tidsbruk. 

Det brukes svært lite antibiotika i norsk fjørfehold. Friske dyr er et resultat av gode rutiner 

for renhold, smitteforebygging og et godt levemiljø for dyra. I 2019 var det ingen høneflokker 

(totalt 4,5 millioner høner) og kun 2 flokker med kylling (< 0,1 prosent av alle innsatte 
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kyllinger) som ble behandlet med antibiotika. Norge ligger generelt lavest i antibiotikabruk i 

husdyrholdet i Europa. 

 Tall fra driftsgranskningene viser en gjeldsøkning for eggprodusentene. De som vil 

fortsette med produksjon av konsumegg, har valgt å omstille sin produksjon til frittgående 

driftssystemer for å møte forventningene i sluttleddet om at alle egg i Norge skal komme fra 

frittgående høner. 

Samtidig som eggprodusentene har hatt økonomiske utfordringer med omstilling til 

frittgående systemer, har også kylling- og kalkunprodusentene møtt utfordringer basert på 

krav fra markedet. Situasjonen med debatt rundt bruk av narasin i fôr til slaktekylling og 

overgang til narasinfritt fôr, førte til et betydelig fall i kyllingproduksjonen fra 2014 til 2015 

på nesten 15 prosent. Fallet kom etter en lengre periode med vekst i salg av kylling. For å 

møte forbruksveksten var det bygd en rekke nye kyllinghus. Flere av de nyetablerte 

kyllingprodusentene måtte derfor nedskalere produksjonsomfanget med opptil 30 prosent i en 

situasjon der de som var nyetablerte satt med en stor gjeldsbelastning. 

Investeringer i eggproduksjonen viser at tilskudd til investeringer i verpehøneproduksjon 

økte kraftig i en femårsperiode fra 2005 til 2012. Neste økning i investeringstilskudd kom i 

2018, men der er ikke økningen så stor som den var for hvert år i perioden 2005 til 2012.  

Krav fra forbrukerne, dagligvarehandel og myndigheter har ført til store investeringer med 

påfølgende gjeldsutvikling i verpehøneproduksjon. Tallene viser at totalkapitalen er nesten 

fordoblet fra 2009 til 2018, mens total gjeld har økt med 52 prosent i samme periode. 

Fjørfe er en stor avtager av norsk korn 

Norske kornavlinger varierer mye fra år til år, og kan svinge med +/- 40 prosent fra ett år til 

det neste, Kvaliteten på kornet (bl.a. proteininnhold, fysisk kvalitet og hygienisk kvalitet) 

varierer også betydelig. Kravene til bakeevne gjør at andelen korn som går til matmel, går i 

tilsvarende bølger. Derfor er den kraftfôrbaserte husdyrproduksjonen en viktig fleksibel 

avtager av norsk korn og avgjørende for økonomien i kornproduksjonen. Fjørfe bidrar her ved 

å foredle havre og hvete, men har mindre mulighet til å fordøye bygg.  

 Det kreves om lag 2 kilo kraftfôr for å produsere 1 kilo egg eller 1 kilo kyllingkjøtt. Kalkun 

ligger noe høyere på om lag 3 kilo kraftfôr per kilo kjøtt. Gjennom stadige forbedringer skjer 

det fortsatt jevn forbedring av forholdet mellom fôrinntak og produsert mengde. Totalt tar 

fjørfenæringen unna om lag 20 prosent av det norske fôrkornet, noe som tilsvarer et norsk 

kornareal på ca. 400 000 dekar korn. 

Husdyrgjødsel 

Husdyrgjødsel er bondens viktigste ressurs for planteproduksjonen (gras, korn, oljevekster, 

m.m.). Mange fjørfebønder har i tillegg til verpehøner, slaktekylling eller kalkun, produksjon

av korn, grønt, poteter og/eller gras på gården. Dermed blir fjørfegjødsla en viktig ressurs i

kretsløpet på gården, og behovet for innkjøpt mineralgjødsel blir mindre. Av respondentene i

spørreundersøkelsen svarer 77 prosent at de sprer gjødsla på egen gård, og 48 prosent sier at
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de selger gjødsla eller sprer den hos andre. I enkelte deler av landet er det overskudd på 

husdyrgjødsel (for mye husdyrgjødsel i forhold til lokalt tilgjengelig spredeareal), mens det i 

kornområdene kan være underskudd på husdyrgjødsel. Av fylkene skiller Rogaland seg ut når 

det gjelder gjødselhåndtering. Her er det kun 59 prosent som sprer gjødsla på egen gård og 75 

prosent som selger den til andre.  

Klimagassutslipp og vannforbruk 

De biologiske klimagassutslippene fra fjørfe, det vil si utslipp av metan fra husdyrfordøyelse 

og metan og lystgass fra husdyrgjødsel, er helt marginale. Fjørfe står for 0,6 prosent av norske 

husdyrutslipp. Når det gjelder fossile klimagassutslipp, er fjørfenæringens bidrag større. I 

eggproduksjon er det lite behov for oppvarming av dyrerommet, og i den grad det trengs, er 

det i hovedsak elektrisitet som er energikilden. Kun 3 prosent av eggprodusentene i 

spørreundersøkelsen bruker propan som oppvarmingskilde i hønsehuset, og 1 prosent bruker 

fyringsolje. I fjørfekjøttproduksjon oppgir 59 prosent av produsentene at de bruker propan og 

5 prosent oppgir oljefyring. Samtidig har hver tredje produsent av fjørfekjøtt 

biobrenselanlegg, og dette blir stadig mer utbredt. I nye fjørfehus installeres det i all hovedsak 

vannbårne varmeanlegg, og flisfyring er den vanligste energikilden. Vannbårne anlegg er også 

bedre for innemiljøet, ved at det gir tørrere strø (pga. gulvvarme) og ikke medfører høy CO2-

konsentrasjon i husdyrrommet, slik direktefyring med propan gjør. Selv om brenning av 

propan direkte inne i husdyrrommet fortsatt er den rimeligste oppvarmingsløsningen, er det 

altså flere forhold som taler for at dette vil bli faset ut over tid.  

Fjørfe har også et lavt forbruk av vann, og en slaktekylling drikker bare drøy 5 liter i løpet 

av levetiden, mens indirekte vannforbruk i form av fôrråvarer er 3 500 til 5 300 liter. 1 kilo 

storfekjøtt er beregnet til rundt 15 000 liter. Nå er vann ikke noen mangelvare i Norge, men 

det viser likevel hvor begrenset miljøavtrykket til fjørfe er.  
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1    Innledning og spørreundersøkelse 

Fjørfesektoren er en viktig produsent av produkter med mye protein i form av fjørfekjøtt 
(kylling, kalkun, gås og and) og egg, gjennom å effektivt foredle norsk korn, men også noe 
importert fôrråvare. Dette skaper en omfattende verdikjede fra bonde via industri til bord.  

Verdikjeden har vært i framgang de siste tiår og tatt mye av veksten i kjøttmarkedet, både 

globalt og nasjonalt. I 1959 spiste vi bare 1 kilo fjørfekjøtt per person i året, mens nå ligger 

forbruket på nesten 20 kilo i året. I tillegg kommer en jevn økning i forbruket av egg. 

Historisk sett har kjøttproduksjonen i verden vært basert på drøvtyggere som har utnyttet 

fôrressurser mennesket ikke har hatt mulighet til å fordøye (gress). Men med økende 

kornproduksjon og påfølgende kornoverskudd blir stadig mer av kjøttet produsert med korn 

og proteinvekster som soya sammenlignet med for to generasjoner siden.  

 Ifølge Food and Agricultural Organizations (FAO) beregninger brukes nå bare 42 prosent 
av den globale kornavlingen til menneskeføde direkte, mens 36 prosent går til fôr, 
hovedsakelig kjøtt- og melkeproduksjon (2019–20). I praksis innebærer dette en foredling av 
plantene til animalske produkter, noe som har vært et framsteg for det generelle kostholdet. 
Fjørfe er blitt en stadig viktigere del av husdyrholdet og kostholdet nasjonalt og globalt. 
Samtidig er næringen viktig for ressursutnytting og verdiskaping, ikke minst i Norge. 
  I denne rapporten har vi forsøkt å beskrive fjørfenæringen som næring i Norge, men også 
trukket sammenligninger til land i Norden. Materialet til rapporten er hentet fra offisiell 
statistikk, tilgjengelig litteratur, fra Norsk Fjørfelags statistikker, fra forespørsler til 
fjørfeorganisasjoner i Sverige, Danmark, Island og Finland, og fra en spørreundersøkelse 
blant kommersielle fjørfebønder i Norge.  

Som en del av arbeidet med rapporten, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle 

bønder med eget produsentnummer som er registrert med én eller flere fjørfeproduksjoner i 

Landbrukets Dataflyt. Til sammen ble undersøkelsen sendt ut til 2 663 e-post-adresser via 

programmet Questback. I tillegg ble det sendt ut e-post fra Norsk Fjørfelag til lagets 

medlemmer med lenke til undersøkelsen, samt at lenken til undersøkelsen ble delt i 

medlemsbladet Fjørfe nr. 8/2019 – 136. årgang. I alt kom det inn 507 svar1. Undersøkelsen 

foregikk fra 1. til 20. november 2019. Av respondentene hadde 51 produsenter under 1000 

høner, og disse er tatt ut av analysene, slik at svarene utgjorde totalt 456 bønder med 

fjørfeproduksjon i kommersiell skala. Svarprosenten er om lag 36 prosent av de kommersielle 

fjørfebøndene i Norge (totalt ca. 1 250 stk. i 2018). 

De aller fleste respondentene oppga at de hadde produksjon av verpehøner (51 prosent) og 

slaktekyllinger (38 prosent) på gården. 8 prosent oppga at de drev med livdyrproduksjon 

(foreldredyr (verdikjede egg), oppal (verdikjede egg, kylling eller kalkun)) og 3 prosent var 

kalkunprodusenter. Kornproduksjon er den mest vanlige produksjonen å kombinere med 

fjørfeproduksjoner; 44 prosent oppga korn som én av produksjonene på gården. 

 
1   452 svar fra e-post-distribusjon og 55 svar fra lenke-distribusjon. 
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Figur 1.1 Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) N=507 

For de som driver med fjørfe, er fjørfeproduksjonen viktigst for grunnlaget for gårdsdriften. 

Nesten halvparten av respondentene (47 prosent) oppga at verpehøner (eggproduksjon) er 

viktigst for økonomien på gården. Slaktekylling er viktigst for 38 prosent, og 

livdyrproduksjon (fjørfe eller rugeegg) er viktigst for 7 prosent. 2 prosent av respondentene 

oppga kalkun, og 5 prosent oppga annet. På «annet» var det mulighet til å fylle inn tekst, og 

blant svarene som ble oppgitt, var honningproduksjon, foredling av frukt og bær, juletre, ved, 

lakseturisme, turisme og utleie. 

Figur 1.2 Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste for økonomien på gården? 
N=507 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at de aller fleste eggprodusentene produserer på 
konsesjonsgrensen. 78 prosent av eggprodusentene med mer enn 1000 høner har et antall 
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innsatte høner som tilsvarer konsesjonsgrensen på 7500 dyr. 51 av respondentene oppgir at de 
har under 1000 verpehøns per innsett. Disse respondentene er tatt ut i de videre resultatene 
som er presentert i denne rapporten. Det innebærer også at de 2 respondentene med under 
25 000 slaktekylling per år er tatt ut i de videre resultatene som er presentert i rapporten, da 
disse har kombinasjonsproduksjon av verpehøner og slaktekylling. Disse to utgjør 2 av 191 
respondenter, og vil ikke påvirke resultatene fra spørreundersøkelsen.  

Figur 1.3       Hvor mange verpehøns har du normalt per innsett i din drift? N=259 

 

 Figur 1.4 Hvor mange kalkun har du normalt per år i din drift? N=13 

 

11 av de 13 kalkunbøndene som har svart, produserer på eller like under den forrige 
konsesjonsgrensen på 30 000 dyr, mens for slaktekylling er det nå 44 prosent av produsentene 
som produserer over forrige grense på 140 000 dyr, noe som også avspeiles i undersøkelsen. 
For norsk slaktekyllingproduksjon utgjør respondentene et representativt utvalg.  
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Figur 1.5 Hvor mange slaktekylling har du normalt per år i din drift? N=195 
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2    Struktur i norsk fjørfenæring  

I Norge har vi hatt tamhøner minst siden vikingtiden. Lenge var tamhøner ikke ansett som 

lønnsom salgsproduksjon for bønder i Norge, og bøndene betraktet høner kun som aktuelt for 

rike embetsmenn og på storgårder fram til andre halvdel av 1800-tallet (Haraldseid, 1936). 

Med økende kornproduksjon og -tilgang fra slutten av 1800-tallet startet stadig flere småbruk 

rundt om i landet opp med produksjon av egg. Det førte til at Norge i enkelte år i 

mellomkrigstiden eksporterte egg til både Storbritannia og Tyskland.  

Verpehøner har vært med i jordbrukstellingene siden 1890. I 1890 var det 796 863 høner i 

Norge, i 1900 var antallet økt til 1 659 037, og i 2019 var antallet verpehøner 4,5 millioner 

(tabell 2.2).  

 Høner har gjennom tidene blitt benyttet til både kjøtt og egg, men etter hvert ble 

produksjonen mer spesialisert mot rent fjørfekjøtt eller egg. Produksjonen av fjørfekjøtt har 

økt fra 2 900 tonn i 1959 via 11 000 tonn i 1980 til 20 000 tonn i 1990, før tallet nå ligger på 

om lag 90 000 tonn per år.  

Det er også produksjon av fjørfekjøtt fra kalkun, and og gås i Norge. Disse fjørfeslagene 

utgjør en mindre del av total fjørfekjøttproduksjon og finnes kun i enkelte områder av landet. 

Fjørfenæringen er følsom for politiske reguleringer gjennom blant annet konsesjonsregelverk 

og markedsregulering. Fjørfenæringen inngår i jordbruksavtalen gjennom tilskuddsordninger, 

velferdstiltak og fraktutjevning for egg og kraftfôr.  

2.1 Konsesjonsgrenser  

Produksjon av egg og fjørfekjøtt er underlagt et konsesjonsregelverk som begrenser antall dyr 

per produksjonsenhet. Husdyrkonsesjonsloven2 ble innført i 1975. Formålet med loven er å 

bidra til å fordele de kraftfôrbaserte produksjonene på flere enheter for å opprettholde en 

differensiert bruksstruktur med basis i familiejordbruket og slik forhindre en utvikling mot 

svært store enheter. Konsesjonsgrensen angir den høyeste lovlige produksjonen per bruk. 

Uten konsesjon fra departementet kan ingen produsere et større antall fjørfe enn 

konsesjonsgrensen. Konsesjonsgrensen gjelder per produsent/foretak og per gårds- og 

bruksnummer. 

 Slaktekyllinger og kalkuner reguleres som antall omsatte og slaktede dyr per år. Høner 

reguleres som innsatte dyr på ethvert tidspunkt. Produksjon av and, gås og vaktel er ikke 

regulert av konsesjonsgrenser. Disse produksjonene er relativt små i Norge, med and som den 

største av disse. 

 
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-01-16-5 
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Det har vært gjennomført hevinger av konsesjonsgrensene i flere omganger etter at 

konsesjonsloven kom i 1975. Siste heving skjedde i 2015 med en dobling av grensene for 

kalkun og slaktekylling. Konsesjonen har siden 2015 vært inntil 280 000 omsatte og slaktede 

kyllinger per år og inntil 60 000 omsatte og slaktede kalkuner per år. Heving av 

konsesjonsgrenser har bidratt til at færre produsenter produserer stadig økende volumer.  

Tabell 2.1 Endringer i konsesjonsgrenser for verpehøner, slaktekylling og kalkun. (Bagley 
(red.), 2016) 

 Verpehøner (antall 
innsatte dyr 

Slaktekylling 
(antall 

omsatte/slakta dyr) 

Kalkun (antall 
omsatte/slakta dyr) 

01.01.2015 7 500 280 000 60 000 

26.04.2013 7 500 140 000 30 000 

01.04.2004 7 500 120 000 30 000 

01.06.1994 5 000 80 000 20 000 

01.10.1992 2 000 40 000 8 000 

13.06.1975 2 000 35 000 8 000 

 

For verpehøner har konsesjonsgrensen vært uendret fra 2004. Denne produksjonen har 

derimot i løpet av de siste 15 årene hatt to runder med omlegging av produksjonen. Først med 

lovpålagt forbud mot nakne 3-høners nettingbur, som medførte at verpehøneprodusentene 

måtte legge om produksjonen til frittgående systemer eller miljøinnredede bur innen 2012, 

som vår året forbudet trådte i kraft. 

 Den andre omstillingen var utfasingen av miljøinnredede bur. Denne omstillingen er 

knyttet til krav fra dagligvarehandelen utover på 2010-tallet, men miljøinnredede bur er ikke 

forbudt gjennom lov. Omstillingene fra miljøinnredning til frittgående eggproduksjon har 

medført store investeringer for de eggprodusentene som ikke la om direkte til frittgående 

produksjon før 2012 (se kap.7). Dette er også et eksempel på at det er sluttleddet som setter 

krav bakover, langt utover lovens krav, og dette skaper krevende situasjoner for produsentene 

og svekker forutsigbarheten i næringen. 
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2.2 Struktur 

Fjørfenæringen har opplevd en rivende utvikling fra noen få høner på gården til å bli en stor 

matprodusent, både av egg og fjørfekjøtt. Antall bruk med verpehøner har falt fra 2001 til 

2018, mens antallet høner har økt fra 3,2 millioner i 2001 til 4,5 millioner i 2018. Antallet 

gårdsbruk som ligger på konsesjonsgrensen, har økt kraftig fra 2001 til 2018.  

Tabell 2.2 Antall bruk med verpehøner fordelt på bruksstørrelse. (Landbruksdirektoratet 
2019) 

 Antall bruk 

Antall verpehøner 2001 2005 2010 2015 2018 

< 100 2 187 1 615 1 200 1 449 1 557 
100-999 227 146 71 40 51 
1000-1999 330 159 62 16 14 
2000-4999 420 303 134 33 34 
5000-7999 156 269 398 487 505 
>8000 43 36 44 41 40 

Sum antall bruk 3 363 2 528 1 909 2 066 2 201 
Sum antall bruk >1000 949 3 295 2 547 2 643 593 

Sum antall verpehøner (1000) 3 222 3 415 3 953 4 331 4 494 

 

Når det gjelder kylling, økte antallet produsenter fram til konsesjonsgrensens heving i 2015 

(Tabell 2.1). Doblingen av konsesjonsgrensen har imidlertid medført begrenset oppgang i 

gjennomsnittlig antall kylling per produsent på landsbasis. Gjennomsnittlig antall kyllinger 

per produsent per år har økt fra ca. 98 000 i 2015 til 114 000 i 2018 (Tabell 2.2), noe som 

fortsatt er godt under konsesjonsgrensen som gjaldt fram til 2015 på maksimalt 140 000 

kyllinger. Det er nå 21 prosent av produsentene som produserer over den forrige 

konsesjonsgrensen. I kjølvannet av fallet i etterspørsel etter kylling i 2015 hadde mange 

produsenter opp mot 30 prosent reduksjon i innsett i forhold til sin produksjonskapasitet. 

Denne reduksjonen i innsett har vært med på å holde gjennomsnittlig antall kyllinger per 

produsent lavere enn det ville vært med full produksjon. 
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Tabell 2.3  Antall bruk med slaktekylling fordelt på størrelse. (Landbruksdirektoratet 2019) 

 Antall bruk  

Antall kyllinger 2001 2005 2010 2015 2018 

< 25 000 90 61 44 50 23 
25 000-49 999 103 81 35 37 34 
50 000-74 999 165 83 49 31 64 
75 000-99 999 108 138 89 71 134 
100 000-139 999 23 135 333 403 180 
140 000-279 999 16 25 15 46 103 
>280 000 6 26 10 9 12 

Sum antall bruk 511 524 575 647 550 
Gj. snitt dyr/bruk 62 000          82 000 98 000 109 000 

 
114 000 

 

For kalkun har det vært et sterkt fall i antall produsenter i takt med at forbruket har toppet ut 
og at konsesjonsgrensen ble doblet i 2015. Nå har ikke gjennomsnittlig antall kalkun per bruk 
økt, men fordelingen mellom de få store som ligger over tidligere konsesjonsgrense på 30 000 
dyr og de øvrige, har bidratt til større spenn i antall kalkun per bruk.  

Tabell 2.4  Antall bruk med kalkun fordelt på størrelse. (NFL, 2019) 

 Antall bruk  

Antall kalkuner 2000 2005 2010 2015 2018 

1 001-5 000 36 13 17 8 10 

5 001-10 000 22 15 5 7 5 

10 001-25 000  35 29 41 20 

25 001-30 000 26* 6 14 10 7 

>30 000  2 4 3 6 

Sum antall bruk 84 71 69 69 48 

Gj. Snitt dyr/bruk 9194       13 616    16 549 18 270 17 193 

*gjelder alle tre gruppene over 10 000 kalkun. 
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2.3 Geografisk fordeling av fjørfeproduksjonene 

 

Tendensen i produksjonen av fjørfekjøtt viser en sentralisering til noen områder. 90 prosent 

av slaktekyllingprodusentene holder til i fire fylker: Rogaland, Trøndelag, Østfold og 

Hedmark. Det er i disse fylkene vi finner landets fire store fjørfeslakterier. Det er ikke 

slaktekyllingproduksjon i de tre nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Telemark eller Aust-

Agder.  

 Kalkun produseres i Østfold (50 prosent), Vestfold (14 prosent), Hedmark (14 prosent), og 

Buskerud og Akershus (ca. 5 prosent hver), og foregår i rimelig nærhet til landets største 

kalkunslakteri, Nortura Hærland. Fram til 2018 ble det slaktet kalkun hos Norsk Kylling i 

Trøndelag, men Norsk Kylling avviklet kalkunproduksjon i 2018. I tillegg har Homlagarden 

kalkunproduksjon og eget slakteri i Hordaland (økologisk drift). 

 I motsetning til fjørfekjøttproduksjon er det eggprodusenter i alle landets fylker. To fylker, 

Trøndelag og Rogaland, skiller seg ut som de store eggfylkene med tilsammen 50 prosent av 

produsentene i Norge.  

I 2018 ble det slaktet 272 758 ender fordelt på 8 produsenter: 1 i Buskerud, 1 i Østfold, 1 i 

Telemark og 5 i Vestfold. Den største andeprodusenten, Holte Gård, holder til i Telemark og 

har eget slakteri. Endene fra de øvrige produsentene slaktes på Gårdsands slakteri i Vestfold. 

Figur 2.1  Antall gårdsbruk med over 1000 verpehøner fordelt på fylker. 
(Landbruksdirektoratet, 2019) 
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Figur 2.2  Antall gårdsbruk med slaktekylling og verpehøner (bruk med over 1000 høner) 
fordelt på fylker. (SSB og Landbruksdirektoratet)  

 
 

Trøndelag og Rogaland er de klart største fjørfefylkene i landet både for slaktekylling og 
eggproduksjon, med Trøndelag som det største fylket totalt med nesten 300 bruk. Dette 
skyldes særlig mange slaktekyllingprodusenter, mens Rogaland har flest eggprodusenter 
(Figur 2.2). 

Figur 2.3  De ti største kommunene målt etter antall bruk med verpehøner i 2018. (SSB 
06459 (totalt antall også bruk som ikke søker produksjonstilskudd)) 
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Blant kommunene med flest bruk med verpehøner dominerer kommuner i Rogaland og 

Trøndelag. Det er flest bruk med verpehøner i Steinkjer (50 bruk), deretter følger Klepp med 

39 bruk. 

Figur 2.4  De ti største kommunene målt etter antall bruk med slaktekylling. 

Fjørfeproduksjon kombineres også med grasbasert husdyrhold, som her på Finnøy i Rogaland. 
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For produksjon av slaktekylling er Rogaland og Trøndelag fortsatt store, men her kommer 
også et par kommuner i Østfold inn, samt Ringsaker i Hedmark.  

Figur 2.5  Fordeling av antall slaktekylling på ulike størrelser i Rogaland. 
(Landbruksdirektoratet) 

 

Gjennomsnittet for antall slaktekyllinger per bruk er noe lavere i Trøndelag (Figur 2.6) og 
Hedmark (Figur 2.7) sammenlignet med Rogaland (Figur 2.5), der Rogaland har særlig 
mange over 200 000, noe som tyder på stor nybygging siden økningen av konsesjonsgrensen. 

Figur 2.6  Fordeling av antall slaktekylling på ulike størrelser i Trøndelag. 
(Landbruksdirektoratet) 
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Figur 2.7 Fordeling av antall slaktekylling på ulike størrelser i Hedmark. 
(Landbruksdirektoratet) 
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3   Rammevilkår 

Fjørfebønder mottar relativt lite tilskudd over jordbruksavtalen. Det betyr at fjørfenæringen 

henter nesten all inntekt i markedet og at tollvernet er særlig viktig for denne sektoren. 

Kylling- og kalkunproduksjonen har ikke markedsregulering, men styres av kontrakter direkte 

mellom produsent og varemottaker. Egg derimot inngår i den tradisjonelle 

markedsreguleringen.  

3.1 Tilskudd over jordbruksavtalen  

Fjørfebønder kombinerer gjerne driften med andre produksjoner, som korn eller gras. Det 

innebærer at mange fjørfebønder mottar arealtilskudd selv om fjørfeproduksjonen isolert sett 

ikke er avhengig av at gården har eget korn- eller grasareal. I det videre er det kun den delen 

av jordbruksavtalen som direkte berører fjørfeproduksjonen, som er omtalt. Satsene gjelder 

for jordbruksavtalen for 2019.  

Husdyrtilskudd 

Verpehøne- og rugeeggprodusenter mottar husdyrtilskudd. Satsene er differensiert etter 

størrelse. For verpehøner mottar produsenten tilskudd på 10 kroner per verpehøne opp til 

5 000 individer, dvs. at de siste 2 500 hønene opp til konsesjonsgrensen på 7 500 verpehøner 

ikke er tilskuddsberettiget. I Nord-Norge er det litt høyere tilskudd for de første 1 000 

individer (24 kroner), 

For rugeeggproduksjon regnes husdyrtilskuddet etter antall rugeegg levert til rugeri med 6 

øre per egg som stiger til 14 øre i Nord-Norge.                                                              

Andre dyreslag får husdyrtilskudd for å ivareta gamle husdyrraser. For fjørfe er det ikke en 

slik tilskuddsordning. Det er Hvam videregående skole, Naturbruk, som har i oppgave å 

ivareta norske høneraser (NIBIO, 2018). 

Distriktstilskudd egg 

Det gis distriktstilskudd for egg på Vestlandet, dvs. Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og 

Fjordane, og Rogaland. I 2019 var satsene på 0,25 kroner per kilo for Vestlandet og 0,75 

kroner per kilo for Nord-Norge.  

Frakttilskudd 

Det gis frakttilskudd for frakt av egg fra produsent til nærmeste registrerte eggpakkeri etter 

spesifikke satser og områder, der rammen i 2019 var på 7,5 millioner kroner. Det er ikke 

frakttilskudd for fjørfekjøtt, selv om det også her i noen tilfeller er betydelig avstand fra 
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bonde til slakteri. Fjørfenæringen nyter godt av det generelle tilskuddet til frakt av kraftfôr, 

som i 2019 utgjør 150 millioner kroner. 

Avløser og velferdsordninger  

Fjørfenæringen inngår i denne ordningen på lik linje med andre produksjoner i landbruket. 

Det gis tilskudd til avløsning for ferie og fritid i form av kroner per verpehøne og avlsdyr 

ender, kalkun og gjess, for rugeegg levert til rugeri, for kylling og kalkun solgt som livdyr, og 

for slaktekylling (konvensjonelt og økologisk produsert).  

Prisnedskrivning på korn til kraftfôr 

Fjørfenæringen er viktig for avsetning av norsk fôrkorn. Innkjøpt kraftfôr er samtidig den 

største utgiftsposten i fjørfeproduksjonen. Derfor er prisnedskrivning på korn svært viktig for 

fjørfenæringen. Den utgjør nærmere 800 millioner kroner for 2019.  

3.2 Markedsregulering 

Markedsregulering i Norge er finansiert av bøndene selv via omsetningsavgiften. Avgiften 

skal blant annet brukes til å sikre avsetning på norsk produksjon av basismatvarer som melk, 

noen kjøttslag og egg.  

 

Markedsregulering på egg 

Egg er en del av markedsreguleringen i Norge. Nortura er markedsregulator for egg og har 

derfor mottaksplikt for egg. Det betyr at de har plikt til å ta imot de egg bonden ønsker å 

levere. De har i tillegg plikt til å selge egg til sine konkurrenter (forsyningsplikt) for å sikre at 

alle aktører i markedet har tilgang på egg etter nærmere spesifiserte vilkår. Nortura som 

markedsregulator for egg, har de tradisjonelle reguleringstiltakene gjennom Omsetningsrådet 

til rådighet3. Tiltakene er kjøle- og fryselagring av egg og eggprodukter, eksport av egg, salg 

til spesialmarkeder, førtidsslakting av verpehøner (produksjonsregulering), priskompensasjon 

ved produksjon av skilleprodukter og andre tiltak som bruk av egg i fôr.  

 

 
3 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/rapport_volummodell_for_lam_og_egg_2012.pdf 

Omsetningsavgift 2020 (Nortura Totalmarked, markedsregulator) 

Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles 

opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, 

administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og 

produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond – og det er tre adskilte fond for hvitt 

kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris. Per 10. februar 2020 er omsetningsavgiften på 

egg 0,70 kroner per kilo egg og 0,28 kroner per kilo slakt for kylling og kalkun. 
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I Norturas årsmelding skriver de at virksomheten hadde en markedsandel for mottak av egg 

på 73 prosent i 20184. Andelene til sluttmarkedet lå på 45,3 prosent egg5. Eggpakkerier kan 

være tilknyttet Nortura, Kjøtt- og -fjørfebransjens Landsforbund (KLF) eller være 

enkeltstående.  

Kontraktsproduksjon for fjørfekjøtt 

Kylling- og kalkunkjøtt er ikke lenger med i markedsreguleringsordningen. Produksjonen 

reguleres  gjennom leveringsavtaler med det enkelte slakteri. De tre store aktørene som har 

eget slakteri og egne kontrakter, er Nortura, Den stolte hane og Norsk Kylling. Det er også 

noe slakting på enkelte mindre gårdsslakterier. 

  

 
4 Nortura totalmarked 
5 Nortura årsmelding 2018 
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4    Utviklingen i næringen 

Før andre verdenskrig spiste nordmenn relativt lite egg, i snitt 110–120 egg i året, det vil si 2 

egg i uka. På samme tid spiste innbyggerne i Storbritannia ca. 135 egg, i Belgia ca. 180 egg, i 

Irland ca. 240 egg og i Canada ca. 368 egg i året. I 2018 var forbruket i Norge økt til 13,3 kilo 

egg per innbygger i året, og forbruket har økt fra år 2000 (Figur 4.2). Det betyr i overkant av 

et ½ egg om dagen eller totalt 211 egg i året i 2018. Dette inkluderer egg brukt i baking og 

annen matlaging.6 

4.1 Utvikling i konsumeggproduksjon 

I takt med økende etterspørsel har antall verpehøner steget, dog med en utflating de siste 

årene (figur 4.1). 

Figur 4.1  Utvikling i antall verpehøner fra 1998 til 2019, i hele tusen. (SSB tabell 05984) 

 
 

Eggproduksjonen har videre hatt en jevn stigning i perioden fra 2000 til 2019 med en samlet 

økning på 53 prosent. 

 
6 https://www.matprat.no/artikler/ravarer/tall-og-fakta-om-egg/  lest 22.01.2020 
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Figur 4.2  Utvikling i eggproduksjonen 1999–2019 i tonn. (Resultatkontrollen, 2019) 

 

 
Bildet viser egg levert fra bonde til pakkeri. Foto: Vilde Haarsaker, AgriAnalyse.   
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4.2 Utvikling i slaktekyllingproduksjon 

Økningen i slaktekyllingproduksjonen har vært svært stor i perioden 2001 til 2019. Tall fra 

totalkalkylen viser at det ble slaktet 34 621 tonn kylling i 2001, mens volumet kom opp i 

rekordhøye 97 806 tonn i 2019. Dette er en økning på 283 prosent, eller nesten en tredobling 

på 18 år. Funn av antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt og debatt rundt bruk av narasin i 

fôret til slaktekylling i 2014, førte til et stort fall i slaktekyllingproduksjonen fra 93 548 tonn i 

2014 til 80 325 tonn i 2015.  

 

Figur 4.3  Utvikling i kyllingslakt i tonn 2001 til 2019. (SSB, Landbruksdirektoratet) 
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4.3 Utvikling i kalkunproduksjonen 

Produksjon av kalkun representerer ikke på langt nær samme volum som slaktekylling. Ser vi 

på utviklingen i volum i perioden 2001 til 2019 har det vært en stor økning fra 4 714 tonn i 

2001 til 7 619 tonn i 2019 av kalkunkjøtt, en økning på 62 prosent. Kalkun hadde en 

produksjonstopp i 2015 med 10 920 tonn. Produksjonen var da større enn det markedet 

etterspurte, slik at lageret av kalkunkjøtt bygget seg opp. Resultatet ble en betydelig 

nedskalering av produksjonen for å redusere lageret av kalkun. Våren 2017 besluttet Norsk 

Kylling å legge ned sin kalkunproduksjon med ett års utfasing for sine produsenter i 

Trøndelag. Det førte til at Nortura overtok deres lager av kalkun. For kalkunprodusentene 

førte det til en reduksjon i produksjonen på over 30 prosent fra 2015 til 2018. Ferske tall for 

2019 viser en svak økning i slaktevolum.  

Figur 4.3  Utvikling i kalkunproduksjon 2001–2019, i tonn. (Budsjettnemnda for 
jordbruket) 

 
 

Fjørfekjøtt i Norge kommer i tillegg til kylling og kalkun fra ender, gjess og noe høneslakt. 

De tre siste representerer i 2019 tilsammen et volum på litt over 1 prosent av 

totalproduksjonen, med gås som den desidert minste med 6 tonn. Produksjonen av and var 

661 tonn og høneslakt var 748 tonn. 

Totalt ble det i 2019 produsert 106 856 tonn fjørfekjøtt, en økning på 8,9 prosent fra 

foregående år, og det er det høyeste volumet produsert i Norge. 
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Figur 4.4  Antall tonn fjørfekjøtt til menneskemat 2001–2018. (SSB, tabell 03551) 
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4.4 Økologisk produksjon 

Blant respondentene er det til sammen 21 som oppgir at produksjonen er økologisk sertifisert, 

og 18 av disse driver med eggproduksjon og 1 med slaktekylling. Det vil si at 9 prosent av 

respondentene med verpehøner driver økologisk, mens 0,5 prosent av de med slaktekylling 

gjør det.  

 Det har vært en kraftig økning i både antall verpehøner og kyllinger de siste årene Figur 

4.5). Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet er det noen få, små produsenter som driver med 

økologisk produksjon av kylling og kalkun, men både produksjonen av økologisk kylling og 

økologisk kalkunkjøtt har økt de siste årene. Økningen var på 40 prosent (kylling og kalkun 

samlet) fra 2017 til 2018 og skyldes både økt produksjon hos eksisterende produsenter og en 

ny produsent i 2017. 

Produksjonen av økologiske egg som ble omsatt gjennom pakkeri i 2018, utgjorde 7,4 

prosent av den totale produksjonen av egg i 2018 (5 000 tonn; Landbruksdirektoratet, 2019). 

Figur 4.5  Økologisk produksjon av verpehøner og kylling, antall dyr. 
(Landbruksdirektoratet) 
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5    Verdiskaping i fjørfenæringen  

I Norge var hovedproduktene fra fjørfenæringen egg (70 000 tonn), kylling (88 937 tonn) og 

7 595 tonn med kalkunkjøtt i 2018, men tallene var noe høyere for 2019 (tabell 4.1). I tillegg 

ble det produsert 638 tonn andekjøtt i 2018. 

Tabell 5.1  Produksjon av fjørfekjøtt og egg fra den norske fjørfenæringen i 2019, i tonn 
(Nationen 7.2.2020). 

Produkt Volum 2019 Andel av total Omsetning 
primærledd 

2018 

Kilde 

Kylling 97 806 57 1 800 mill. Landbruksdirektoratet 
Kalkun, and, 
høne og gås 

9 050 5 189 mill.*  Landbruksdirektoratet 

Egg 65 400 38 1 360 mill. Prognose Nortura 
Totalt 172 256 100   

*Gjelder bare kalkun 

5.1 Verdikjeden for egg 

Dette underkapitlet gir et bilde av verdiskapingen som skjer i verdikjeden for eggproduksjon. 

Det er en lang verdikjede hvor første del av produksjonen, selve avlsarbeidet, foregår i 

utlandet. To norske importører tar inn besteforeldre som levende daggamle kyllinger eller 

rugeegg. Besteforeldrene ales opp på en karantenestasjon i Norge. Deretter flyttes de til to 

separate anlegg der de produserer verpeegg som klekkes til foreldredyr. Foreldredyrene er 

deretter ca. 16 uker hos oppdrettere. Videre sendes foreldredyrene til rugeegganlegg der de 

legger egg som skal klekkes til verpehønekyllinger. Når verpehønekyllingene er daggamle 

flyttes de til oppdrettere spredt rundt i landet. Når verpehønene er mellom 16 og 18 uker, 

sendes de til konsumeggprodusenten, der verpehønene produserer egg fram til 78 ukers alder. 

I de fleste tilfeller fraktes eggene til et eggpakkeri, og derfra distribueres eggene til 

dagligvarehandelen, restauranter og storkjøkken. Budsjettnemnda for jordbruket anslår at om 

lag 10 prosent av alle egg omsettes direkte fra bonde til forbruker.  

Figur 5.1 viser en skisse over verdikjeden for egg. Skissen inkluderer ikke 

underleverandører til de ulike leddene i verdikjeden, heller ikke støttefunksjoner og bidrag fra 

landbruksforvaltningen og øvrig byråkrati.  



28 Rapport 4-2020

Figur 5.1  Verdikjeden for egg (verpehøns). (AgriAnalyse, NFL og Animalia) 

Figur 5.1 er en illustrasjon over verdikjeden for verpehøner. Disse tallene er oppgitt blant 

annet av SSB, Landbruksdirektoratet, Nortura som markedsregulator, Animalia (ledende 

fagmiljø i Norge for kjøtt- og eggproduksjon) og Budsjettnemnda for jordbruket.  

Det er 2 201 bønder som har verpehøner, men kun 594 produsenter som har flere enn 1000 

verpehøner. (Av de 594 brukene i 2018 var 76 rugeeggprodusenter.) Alle 

konsumeggprodusentene produserte til sammen 70 439 tonn egg i 2018 (Totalkalkylen 2019), 

dette inkluderer egg som selges direkte fra bonden til forbruker. 

Det finnes ikke tall for antall sysselsatte som innleid hjelp for bønder med verpehøner, men 

i referansebruk nummer 6 er det tatt inn utgifter til innleid hjelp på 120 885 kroner i 2018. Det 

tyder på at det er noe innleid hjelp, men tallet sier ikke noe om det totale antallet sysselsatte i 

eggproduksjonen. Med en antatt timelønn på i gjennomsnitt 185 kroner per time vil det si at 

eggproduksjon i primærleddet sysselsetter om lag 1000 personer årlig inklusive bonden selv 

og leid hjelp.  

Av de bøndene vi har spurt i spørreundersøkelsen, svarte 12,5 prosent at de aldri hadde 

brukt innleid hjelp, 18 prosent svarte at de bruker innleid hjelp hver dag, og 31 prosent svarte 

at de bruker innleid hjelp ukentlig eller månedlig. Resten svarte at de bruker innleid hjelp ved 

ferier, sykdom osv.  

 I Budsjettnemndas referansebruksberegninger er det ett referansebruk (referansebruk 6) 

som har eggproduksjon. Det oppgis der gjennomsnittstall for 14 bruk med egg kombinert med 

planteproduksjon. Disse 14 brukene har i gjennomsnitt 6533 høner og produserer om lag 135 

854 kilo egg i året til en pris per kilo på 16,63 kroner. Omsetningsverdien av egg per bruk var 

i 2018 på 2,26 millioner kroner i gjennomsnitt.  

Det gir en salgsverdi på 1,36 milliarder kroner, basert på Budsjettnemndas 

referansebruksberegning og totalt produksjonsvolum. De siste 10 prosentene selges nok til en 

noe høyere pris enn referansebruksberegningene tilsier og går ikke inn i videresalg til 

eggpakkeri, så vi gir disse en verdi på om lag 200 millioner kroner. Dermed selges det egg til 

pakkeriene for 1,150 milliarder per år.   
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Eggpakkerier  

Egg er en vare som i all hovedsak er lite bearbeidet og inngår derfor ikke i industristatistikken 

som årlig utarbeides av SSB. Det er 8 aktører (10 pakkesteder) som selger egg/pakker egg for 

salg i 2018 og som oppgir å ha engrossalg av egg. De største er Nortura med 3 pakkerier og 

Den Stolte Hane. Noen mindre eggpakkerier har spesialisert seg på lokalproduserte egg, som 

f.eks. Toten Eggpakkeri med avtale med 12 gårdsbruk på Toten, hvor gårdene har 7 500 høner 

hver, Tørresvik gård i Fauske som bygde ut til 7500 verpehøner i 2019 og som har spesialisert 

seg på ferske egg fra Salten, og Holte gård i Drangedal som har 7 500 økologiske høner og 

som har spesialisert seg på økologisk produksjon av egg og kylling inklusive and og gås. I 

tillegg finnes det noen gårder som har registrert seg på Lokalmat.no hvor det selges både 

hønseegg, eggehvite på flaske og vaktelegg uten at det er opplyst om antall verpehøner per 

gårdsbruk.  

Totalt omsatte eggpakkeriene egg for om lag 1,4 milliarder kroner. Dersom vi antar at 

andelen sysselsatte knyttet til egg av totalt antall sysselsatte i engrossalg for fjørfe er 39 

prosent, og at dette forholdstallet er det samme over tid, er det estimert 68 personer sysselsatt 

totalt for eggpakkeriene i 2018.  

 

 
Det har foregått en stor grad av automatisering av eggpakkingen, slik at sysselsettingen har gått vesentlig ned i 

løpet av de siste årene.   
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Dagligvarehandelen 

I følge ACNielsen omsatte dagligvarehandelen egg for 2,2 milliarder kroner over en periode 

på 52 uker i perioden 2018–2019. Dagligvarehandelen omsatte 45 500 tonn egg til en snittpris 

på 49 kroner per kilo. Tallene er oppgitt som salg for 52 uker til og med uke 32 i 2019. Vi kan 

anta at dette er for ett års omsetning av skallegg, og at det ikke ville vært vesentlig avvik om 

vi bruker disse tallene for et kalenderår. Pakningsstørrelsene på egg varierer, men den mest 

solgte pakningsstørrelsen er 12 egg. Prior er størst i Norge på egg, og de omsetter 30 prosent 

av eggene til promoteringspriser, som er priser for å tiltrekke seg kunder, og dermed under 

vanlig pris (pers. med., ACNielsen). 

Tabell 5.2 Verdikjeden av skallegg fra bonde til butikk med estimat på volum, omsetning og 
kilopris. (AgriAnalyse, ACNielsen og SSB) 

Nivå Volum Omsetning Pris
Bonde 63 000 1,15 mrd. 16,50 
Engros 63 000 1,4 mrd. 20,00 
Dagligvare 45 500 2,2 mrd. 49,23 

Oppsummert er det anslått at bonden oppnår i snitt 34 prosent av gjennomsnittlig butikkpris 

for skallegg. 

En del av eggvolumet fra eggpakkeriene videreselges til næringsmiddelindustrien for 

videreforedling, noe til storhusholdninger og om lag 0,5 prosent regnes som matsvinn.  

Dagligvarehandelen med næringsmidler sysselsatte 55 862 personer i 2018.  Det er ikke 

mulig å tallfeste hvor mange av disse som jobber med egg. Men omsetningen i 

dagligvarehandelen var på 180 milliarder kr for 2018, dvs. at egg utgjør noe over 1 prosent av 

total omsetning. Dersom vi sier at dette også reflekterer hvor mange som jobber med egg i 

dagligvarehandelen, vil det utgjøre 600 personer. Det er nok noe mye for et produkt som er 

ferdig pakket. Det er også vanskelig å vite hvor mange i industrien som bruker egg som 

innsatsfaktor og dermed foredler egg, men majones, vafler, røre, omeletter m.m. vil utgjøre en 

viss mengde, dog er det ikke mer enn kanskje 5000 tonn egg.  

Oppsummert er det mulig å anslå at det er rundt 600 sysselsatte i primærproduksjon av 

egg, 68 i eggpakkerier, 100–200 i industrien, og uten å ta for hardt i flere hundre i 

dagligvarehandelen, dvs. om lag 1 000 personer. I tillegg vil det være mange sysselsatt i 

omsetning og transport, reiselivsbransjen og storhusholdning. 

5.2 Verdikjeden for fjørfekjøtt 

Fjørfekjøtt inkluderer kylling, kalkun, and, høne og gås. Kyllingkjøtt er størst i volum, 9 806 

tonn i 2019 til en verdi av 1,8 milliarder kroner, mens kalkun har et volum på 7619 tonn til en 



Fjørfenæringen i Norge, husdyrholdets vekstnæring 31 

verdi på 189 millioner. And, høne og gås har bare mindre volumer, hhv. ca. 661, 748 og 6 

tonn i 2019. Dette går i all hovedsak til nisjemarkeder.  

Slaktekylling 

Verdikjeden for slaktekylling starter med import av egg eller daggamle kyllinger fra Sverige, 

England eller Frankrike. Foreldredyra produserer rugeegg som klekkes til kyllinger. Disse 

leveres til slaktekyllingprodusent som daggamle dyr. Der fôres kyllingen fram i 30 til 77 

dager, avhengig av type produksjon. Når kyllingen er klar til slakt, sendes den til det 

nærmeste kyllingslakteriet, før den eksempelvis ender som kyllingfilet på norske 

middagsbord, illustrert i figur 5.2. Her er det ikke illustrert betydningen av underleverandører, 

støttefunksjoner og byråkrati.  

 Det var 550 gårdsbruk som produserte kylling for slakt i 2018. De hadde tilsammen 62,7 

millioner slaktekyllinger og leverte 89 925 tonn slaktekylling til en verdi av 1,8 milliarder 

kroner. Slaktekylling utgjorde 90,6 prosent av tonnasjen og 89,2 prosent av slakteverdien for 

alt fjørfekjøtt. 

Figur 5.2  En illustrasjon på verdikjeden for slaktekylling. (AgriAnalyse og bedrifters 
nettside) 

Kalkun 

Verdikjeden for kalkun starter i England eller Frankrike, hvor daggamle kyllinger eller 

rugeegg til foreldredyr eksporteres til Norge, se figur 4.5. Verdikjeden ser omtrent lik ut som 

for kylling. Forskjellen ligger i at leveringen av dyr til slakt fra kalkunprodusenten foregår i to 

trinn. Hønene leveres først ved ca. 85 dagers alder. De blir da i hovedsak omsatt som hel 

kalkun/porsjonskalkun. Hanene leveres etter ca. 130 dager. Kjøttet fra hanene brukes til fileter 

eller blandingsprodukter som pålegg og pølser. Det var 48 produsenter av kalkun i 2018. De 

hadde til sammen 825 264 dyr og leverte i alt 7 595 tonn kalkunslakt til en verdi av nesten 

200 millioner kroner (Animalia, 2019). 
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Figur 5.3 En illustrasjon på verdikjeden for kalkun. (AgriAnalyse og bedrifters nettside) 

Omsetningstall for fjørfekjøtt er beskrevet i Totalkalkylen for jordbruket. I 2019 produserte 

norske bønder fjørfekjøtt for om lag 2 milliarder kroner, noe som utgjør ca. 18 prosent av total 

omsetning av kjøtt i Norge. Omsetning av egg er ikke med i dette tallet.  

Figur 5.4  Omsetning av fjørfekjøtt fra 1959 til 2019 i hele 1000 kroner. (Totalkalkylen 
2019) 

Prisen på kyllingkjøtt fra bonden har økt fra ca. 15 kroner per kilo i 2000 til ca. 20 kroner per 

kilo i 2019 (Totalkalkylen), og for kalkun har prisen økt fra ca. 16 kroner kiloet i 2000 til ca. 

25 kroner kiloet i 2019. I referansebruksberegningene er det ett bruk (referansebruk 10) med 

kyllingkjøttproduksjon, men ingen med kalkun, gås eller and. Det er 21 bruk med i 

beregningen for kyllingkjøtt, og de leverer i snitt 111 432 fjørfeslakt per år. Fôrkostnadene 

utgjør i underkant av 60 prosent av de variable kostnadene i driften, noe som gjør at 

fjørfebønder er sårbare for endringer i kornpris.  
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Figur 5.5  Pris per kilo kjøtt og kraftfôrpris per kilo kjøtt, for slaktekylling. (Totalkalkylen 
2019 og referansebruk 10) 

  
 

Omsetning og sysselsetting 

Fjørfekjøttprodusentene omsatte for 2 milliarder kroner i 2018, noe som utgjør 18 prosent av 

totalt omsatt kjøtt fra primærleddet i verdikjeden for kjøtt.  

Tabell 5.3  Produksjon av kjøtt inkl. biprodukter (tabell 3.35) og inntektssammendrag 
normaliserte regnskap (tabell 2) for 2017. Totalkalkylen 2019a 

 
Omsatt millioner kroner Av kjøtt 

Storfe              4 385  40 prosent 
Kalv                    84  1 % 
Sau/lam              1 032  9 % 
Geit/kje                      2  0 % 
Hest                      0  0 % 
Svin              3 585  32 % 
Fjørfe              1 991  18 % 
Totalt kjøtt            11 079  100 % 

 

Nyeste tall for omsetning av kjøtt i næringsmiddelindustrien er fra 2017. Da omsatte 

næringsmiddelindustrien kjøtt for 48,5 milliarder kroner og sysselsatte 12 080 personer.  

Dersom vi antar at snittandelen for fjørfekjøtt på primærleddet er den samme som 

snittandelen i industrien, omsatte næringsmiddelindustrien fjørfekjøtt for 9,2 milliarder kroner 

og sysselsatte 2 295 personer i 2017, dvs. 18 prosent av sysselsetting og omsetning i 

industrien. Tabell 5.4 viser omsetning og sysselsetting i næringsmiddelindustri for kjøtt og for 

fjørfekjøtt fra 2010 til 2017. Omsetningen har økt, mens antall sysselsatte har vært stabilt i 

perioden.  
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Tabell 5.4   Omsetning og sysselsetting for næringsmiddelindustri basert på fjørfekjøtt. 
(AgriAnalyse og SSB) 

 
Alt kjøtt  Fjørfekjøtt  

(som 18 prosent av totalen)  
Sysselsatte  Omsetning (mill. kr)  Omsetning  Sysselsetting 

2010             12 102              36 977                7 026                2 299  

2011             11 713              38 630                7 340                2 225  

2012             12 511              39 884                7 578                2 377  

2013             13 426              42 970                8 164                2 551  

2014             13 217              45 801                8 702                2 511  

2015             12 730              46 912                8 913                2 419  

2016             12 577              48 368                9 190                2 390  

2017             12 080              48 536                9 222                2 295  

 

Oppsummert estimert verdi for omsetning av fjørfekjøtt og egg i verdikjeden for fjørfe var om 

lag 11 milliarder kroner i 2018. Egg sysselsatte direkte over 700 personer i rugeri, 

eggproduksjon og -pakking, mens fjørfekjøtt sysselsatte om lag 600 i produksjon og 2 300 i 

industrien. Totalt blir dette 3 500 personer, og i tillegg kommer ringvirkningene knyttet til all 

service og aktivitet.  

Det er en løpende diskusjon om hvor store ringvirkningene er knyttet til sysselsetting i 

jorbruk og industri. Som et minimum kan antallet ganges med 1,5, mens andre bruker over 2, 

slik som sjømatnæringen gjorde i rapporten «Nasjonal betydning av sjømatnæringen» 

(Richardsen & Myhre, 2019). Der lander de på 2,3, dvs. at en person i sjømatnæringen 

sysselsetter 1,3 personer utenfor. I en rapport fra NIBIO om Rogalandsjordbruket (NIBIO, 

2019) er ringvirkningene anslått til 2,23.  

Om vi legger dette til grunn og er litt tilbakeholdne, vil det si at 3 500 personer i 

produksjon og industri sysselsetter 3 500 personer i tillegg. Det innebærer 7 000 sysselsatte på 

landsbasis. 

Og tar vi med engros dagligvarehandel vil det være minst 200 personer i egghåndtering 

totalt, med vesentlige flere i fjørfekjøtthåndtering som har langt høyere verdi og 

bearbeidingsgrad i butikk. Sannsynligvis opp mot 3-4 ganger antallet i egghåndtering dvs at vi 

nærmere oss 1000 personer totalt for egg og fjørfe i dagligvare. 

5.3 Inntektsutvikling  

I Figur 5.6 kommer det fram at inntektsutviklingen i eggproduksjon og produksjon av 

fjørfekjøtt har vært relativt stabil, mens inntektsutviklingen for industriarbeidere økte med 2,8 

prosent fra 2017 til 2018.  
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Figur 5.6  Inntektsutvikling for bønder (vederlag til arbeid og kapital) og for alle 
industriarbeidere. (Budsjettnemnda, Det tekniske beregningsutvalg) 

 
 

Hverken Budsjettnemnda for jordbruket eller SSB har tall for inntektsutviklingen i 

fjørfenæringen. Budsjettnemnda har tall for vederlag til arbeid og kapital for produksjoner 

med verpehøner og korn, og for fjørfeslakt og korn. Sammenlignet med industriarbeiderlønn 

ligger fjørfeprodusenter godt under både i nivå og i utvikling. Figur 5.8 illustrerer også 

usikkerheten som fjørfeprodusenter står overfor. Selv om oppgjørsprisen på egg og kjøtt er 

relativt stabil i Norge i forhold til andre land, er det variasjoner i kostnadsutvikling i 

husdyrproduksjonen som gjenspeiler seg i utviklingen i vederlag til arbeid og kapital per 

årsverk. 
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Figur 5.7 Produktivitetsutvikling (bruttoprodukt per utført timeverk, endring fra året før 
faste priser) i jord- og skogbruk vs. industrien. 1995 = 100. (SSB, tabell 09174: 
Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring) 

Det enkleste og mest brukte produktivitetsbegrepet er arbeidsproduktivitet, som vanligvis 

beregnes som bruttoprodukt i faste priser per timeverk. Figur 5.7 viser at landbruket har en 

mye større og bedre produktivitetsutvikling enn totalt for alle markedsrettede virksomheter og 

for industrien. Landbrukets produktivitetsutvikling har tilfalt flere grupper i samfunnet enn 

bøndene.  
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Figur 5.8  Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk, og utvikling i gjennomsnittlig 
årslønn for industriarbeidere. (Referansebruk 6 og 10, Budsjettnemnda for 
jordbruket) 

 
 

Regnskapslagene for Jæren og Dalane viser til at i 2018 var dekningsbidrag per slaktekylling 

på 6,30 kroner, mens snittet for de siste fire år er 6,36 kroner. Dette ligger noe over hva 

driftsgranskningene viser (Figur 5.8). Men uansett ser man at det er store svingninger i 

lønnsomheten. Ifølge Rye mfl. (2019) sank dekningsbidraget som skal dekke arbeid, renter og 

avdrag fra 721 800 i 2014 til 585 700 i 2016, for så å øke med 100 000 i 2017.  
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Figur 5.9 Dekningsbidrag per innsatte kylling i faste 2017-kroner, i perioden 2007–2017. 
(Kilde: Rye mfl., 2019) 

 
 

Dekningsbidrag per kilo kyllingkjøtt har ligget mellom 5,04 kroner og 6,27 kroner siden 2010 

(Figur 5.9).  

En oversikt over utviklingen i dekningsbidrag per kilo egg i gjennomsnitt viser en 

variasjon over tid. For eggprodusenter er fôrkostnadene den største utgiftsposten. Tveit 

Regnskap har laget en oversikt over fôrkostnader per kilo egg i snitt for «haugalandsbonden». 

Tallene viser at gjennomsnittet i 2018 var på 8,82 kroner per kilo egg. I driftsgranskningene 

var gjennomsnittlig fôrkostnad på 8,62 kroner per kilo egg i 2018. Dekningsbidraget per kilo 

egg har variert med opp til 1/3 i perioden, fra rundt 6 til nær 8 kroner. Det gir varierende 

inntekt og usikkerhet over tid. Men så lenge eggproduksjon er en del av markedsregulerings-

systemet er det mulig å iverksette raske og effektive tiltak for å sikre best mulig 

markedsbalanse ved overproduksjon og fallende priser til bonden.  
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Figur 5.10 Dekningsbidrag i kroner per kilo egg. (Budsjettnemnda, referansebruk 6) 

Figur 5.11 Dekningsbidrag i kroner per kilo kyllingkjøtt. (Budsjettnemnda, referansebruk 
10) 

Fjørfenæringen er den sektoren som de siste årene har hatt største vekst i etterspørsel og 

økning i produksjon, med nær dobling siden årtusenskiftet. Dette er gjort med omtrent stabilt 

antall bønder som da leverer stadig mer per enhet. Vi har ikke egne tall på produktivitet i 

fjørfenæringen, men jordbrukets produktivitet har utviklet seg bedre enn industrien generelt 

(Figur 5.7). Til tross for dette er ikke inntektsutviklingen i nærheten av å ta igjen norsk 

gjennomsnittsinntekt (Figur 5.6).  

 Mye av effektivitetsgevinsten er blitt overført til forbruk gjennom fallende priser, mens 

mellomleddenes roller er vanskelig å avklare. Så til tross for økende marked har 

maktforholdene og prisdannelsen ikke gitt økt uttelling til fjørfebønder eller til andre deler av 

landbruket. Fortsatt er tollvernet det viktigste virkemiddelet for å opprettholde tilstrekkelig 
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prisnivå, men god markedsbalanse er også avgjørende. I tillegg bindes det stadig mer kapital i 

jordbruket uten at inntektene økes tilsvarende (Tabell 6.1).  

Fjørfekjøtt har også hatt lavere prisvekst enn øvrige kjøttslag ifølge Totalkalkylen (figur 

5.12). 

Figur 5.12 Prisvekst på ulike kjøttslag og egg i periodene 1999–2008, 2008–2018 og totalt 
for perioden 1999–2018. Kilde: Volum- og prisindekser i jordbruket 1959–2018 
(basert på Totalkalkylen)  
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6    Investeringer i fjørfenæringen 

Norsk fjørfenæring har stått overfor flere krav til omstilling av produksjonen. I 1999 ble EUs 

rådsdirektiv nummer 1999/74 om krav til dyrevelferd for verpehøner vedtatt i EU, og Norge 

hadde ingen innvendinger. I 2013 ble forskriften om dyrevelferd i fjørfeproduksjonen endret 

som følge av endringer i EØS-direktiv nr. 2007/43/EF. Forskriften gjelder ikke for dem som 

har færre enn 200 dyr. Det ble da forbud mot å holde verpehøns i nakne nettingbur.  

I tillegg til lovendringer møter fjørfenæringen dyrevelferdskrav fra blant annet forbrukere 

og dagligvarehandelen, noe som har ført til store endringer i driftssystemene i næringen.  

I Tabell 6.2 ser vi at gjelden økte med 12 prosent i gjennomsnitt per bruk og var på 49 

prosent i 2018. Gjennomsnittlig gjeld hos fjørfe- og svinebønder har også økt og var på om 

lag 5 millioner kroner i 2017. Det er høyere enn for andre produksjoner, med unntak av 

blanda husdyrproduksjoner. 

Tabell 6.1  Gjeldsutvikling i gjennomsnitt per bruk i perioden 2010 til 2017. (SSB, tabell 
09824) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I alt  1 437 000    1 554 000    1 670 000    1 794 000    1 886 000    1 988 000    2 140 000    2 165 000  

Korn og 

oljevekster 

  1 249 000    1 367 000    1 441 000    1 534 000    1 557 000    1 659 000    1 777 000    1 774 000  

Øvrige 

jordbruksvekster 

 1 369 000    1 442 000    1 490 000    1 574 000    1 614 000    1 603 000    1 687 000    1 604 000  

Hagebruksvekster   1 828 000    1 918 000    1 990 000    2 139 000    2 182 000    2 320 000    2 452 000    2 511 000  

Storfe 

mjølkeproduksjon 

  1 391 000    1 567 000    1 755 000    1 920 000    2 108 000    2 305 000    2 606 000    2 730 000  

Storfe 

kjøttproduksjon 

  1 375 000    1 480 000    1 621 000    1 745 000    1 784 000    1 914 000    2 121 000    2 173 000  

Storfe mjølk- og 

kjøttproduksjon i 

kombinasjon 

  1 796 000    1 955 000    2 124 000    2 343 000    2 524 000    2 689 000    3 249 000    3 522 000  

Sau  850 000   907 000   979 000    1 059 000    1 113 000    1 176 000    1 265 000    1 254 000  

Øvrige 

grovfôretende dyr 

  1 497 000    1 575 000    1 703 000    1 770 000    1 804 000    1 834 000    1 928 000    1 985 000  

Svin og fjørfe   3 825 000    4 103 000    4 446 000    4 735 000    4 855 000    4 997 000    5 139 000    5 084 000  

Blanda 

planteproduksjon 

  1 871 000    2 063 000    2 090 000    2 498 000    2 794 000    2 781 000    2 974 000    2 854 000  

Blanda 

husdyrproduksjon 

  3 306 000    3 714 000    4 165 000    4 317 000    4 910 000    4 988 000    5 678 000    5 869 000  

Plante- og 

husdyrproduksjon 

i kombinasjon 

1 845 000    2 084 000    2 233 000    2 253 000    2 396 000    2 618 000    2 748 000    2 629 000  
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Tabell 6.2 viser gjeldsutviklingen i verpehøneproduksjon. Tabellen viser at totalkapitalen er 

nesten fordoblet fra 2009 til 2018, mens total gjeld har økt med 52 prosent i samme periode.  

Tabell 6.2  Gjeldssituasjonen i verpehøneproduksjon. (NIBIO; Budsjettnemnda, 2019) 

Regnskapsår  Jordbruks‐ 
kapital 

Totalkapital  Kortsiktig 
gjeld 

Langsiktig 
gjeld 

Gjelds‐
prosent 1 
(langsiktig 
gjeld som 
andel av 

totalkapital) 

Gjelds‐
prosent 2 
(all gjeld 

som andel 
av 

totalkapital) 

Lavest  Høyeste 

2009           3 809 648         6 959 150            496 732            3 445 160   49,51 %  56,6 %  5,7 %  139,4 % 

2010           5 183 713         8 921 512            531 309            4 423 364   49,58 %  55,5 %  20,4 %  132,3 % 

2011           5 449 705         9 474 602            553 023            4 926 505   52,00 %  57,8 %  27,4 %  123,8 % 

2012           5 151 645         8 824 244            699 318            4 602 145   52,15 %  60,1 %  10,3 %  127,4 % 

2013           5 267 098       10 209 036            612 574            4 850 006   47,51 %  53,5 %  22,5 %  128,8 % 

2014           5 266 222       10 668 326            523 617            4 834 433   45,32 %  50,2 %  15,1 %  104,6 % 

2015           5 380 622       11 681 239            504 818            4 876 796   41,75 %  46,1 %  12,1 %  109,5 % 

2016           5 228 775       12 359 675            603 124            4 518 759   36,56 %  41,4 %  5,6 %  115,8 % 

2017           5 572 684       13 366 344            550 036            4 965 969   37,15 %  41,3 %  2,3 %  116,9 % 

2018           5 900 087       13 832 193            701 087            5 281 433   38,18 %  43,3 %  1,0 %  122,5 % 

I 2018 fikk fjørfenæringen (egg og slaktekylling) 17 millioner kroner i investeringstilskudd 

fra Innovasjon Norge (IN). Dette utgjorde 3,6 prosent av totalt investeringstilskudd til bønder 

i Norge i 2018. Gjennomsnittlig nettoinvesteringer per bruk i jordbruket økte fra 126 500 

kroner i 2017 til 203 100 kroner i 2018 (NIBIO, pressemelding). Investeringsnivået er fortsatt 

høyt, og de største brukene investerer mest. Investeringene i fjørfenæringen, spesielt i 

verpehøneproduksjoner, økte fra 2010 og fram til 2016. 

 Oversikt over tilskudd fra IN gir ikke et helhetlig bilde av de totale merkostnadene 

fjørfenæringen har hatt med omstillinger og ombygginger for å tilfredsstille markedskravene. 

I de fylkene/regionene der fjørfeproduksjoner har vært prioritert, har de fleste av 

ombyggingene til frittgående systemer for verpehøner mottatt maks 300 000–350 000 kroner 

av totalinvesteringer på opp mot 2 millioner kroner. Samtidig er det fylker og regioner der 

fjørfenæringen er en stor og viktig næring og likevel ikke fått støtte fra IN. Tabell 6.3 viser 

derfor ikke et helhetlig bilde av investeringsnivået eller -behovet. 
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Tabell 6.3  Investeringstilskudd fordelt på hovedproduksjon i 2018. Antall søknader og 
bevilget beløp i millioner kroner. (Innovasjon Norge, 2019) 

Hovedproduksjon Innvilga 2018 Tiltak med 
produksjonsøkning 

Endring 
produksjon  

Antall 
søknader 

Bevilgning 
Mill. kr. 

Antall 
søknad

er 

Andel av 
søknader i % 

 

Melkeproduksjon 
(ku) 

340 282,4 218 64 2 516 

Melkeproduksjon 
(geit) 

9 6,6 5 55 235 

Storfekjøtt (slakt pr. 
år) 

164 102,6 153 93 4 206 

Sauehold 96 40,8 79 82 4 949 
Smågrisproduksjon 2 2 1 50 -16 
Slaktegris 2 0,8 

   

Kombinert svinehold 7 3 1 14 14 
Eggproduksjon 29 15,9 2 

 
8 125 

Slaktekylling 2 1,1 
  

-80 000 
Andre husdyr 18 10,9 16 89 338 
Totalt 669 466,1 475 71 

 

 

Samtidig som eggprodusentene har hatt utfordringer med omstilling til frittgående systemer, 

har både kylling- og kalkunprodusentene møtt utfordringer basert på krav fra markedet. 

Situasjonen med debatt rundt bruk av narasin i fôr til slaktkylling og overgang til narasinfritt 

fôr førte til et betydelig fall i kyllingproduksjonen fra 2014 til 2015 på nesten 15 prosent. 

Fallet kom etter en lengre periode med vekst i salg av kylling. For å møte forbruksveksten var 

det bygd en rekke nye kyllinghus. Flere av de nyetablerte kyllingprodusentene måtte derfor 

produsere med opp til 30 prosent reduksjon av forventet produksjon i en situasjon der de som 

nyetablerte satt med en stor gjeldsbelastning. 

I kjølvannet av narasin-situasjonen for kylling fikk også kalkunprodusentene et kraftig fall 

i produksjon og omsetning av kalkunkjøtt. Samtidig som salget sviktet, ble det bygd opp lager 

av kalkunkjøtt. I 2017 besluttet Norsk Kylling å avvikle all kalkunproduksjon i Trøndelag. På 

det tidspunktet hadde både Nortura og Norsk Kylling betydelige mengder kalkun på lager. For 

å få balanse mellom produksjon og marked ble også kalkunprodusentene nødt til å kjøre med 

store reduksjoner i innsettene. Det medførte en stor økonomisk belastning for denne delen av 

fjørfenæringen. 

Alle fjørfeprodusenter er nå en del av et dyrevelferdsprogram. Det har medført at 

fjørfeprodusentene i dag bruker forskjellige former for miljøberikelse til dyra. Dette gir økte 

kostnader og økt tidsbruk.  

Figur 6.1 viser at tilskudd til investeringer i verpehøner økte kraftig i en femårsperiode fra 

2005 til 2012. Neste økning i investeringstilskudd kom i 2018, men der er ikke økningen så 

stor som den var for hvert år i perioden 2005 til 2012.  
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Figur 6.1 Investeringstilskudd verpehøneproduksjon. (Innovasjon Norge) 

Investeringstilskudd til slaktekylling har ikke vært like store, men så har heller ikke krav om 

endringer i regelverket vært like sterke.   

Figur 6.2  Investeringstilskudd i produksjon av slaktekylling. (Innovasjon Norge) 

6.1 Behov for investeringer og oppgraderinger 

I spørreundersøkelsen AgriAnalyse utførte høsten 2019, oppga totalt litt over halvparten av 

respondentene at de har gjort større oppgraderinger av hus eller innredning/teknisk utstyr de 

siste 5 årene, mens 23 prosent har gjort dette for 6 til 10 år siden.  
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Figur 6.3 Hvor lenge er det siden det sist ble gjort større oppgraderinger av hus eller 
innredning/teknisk utstyr *Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste for 
økonomien på gården? N=456 

På spørsmål om det er behov for større investeringer eller oppgradering av ditt driftsapparet 

(hus, innredning eller teknisk utstyr) svarte 32 prosent Ja og 68 prosent Nei. Blant 

respondentene med verpehøns var det 23 prosent som svarte at det var behov, mens blant 

slaktekyllingprodusentene var det 36 prosent.  

De som svarte Ja fikk spørsmål om hva som er de viktigste årsakene til at det er behov for 

investeringer eller oppgradering. Utslitt driftsapparat, teknisk utstyr og vifter, lys etc.  er de 

viktigste årsakene til at det er behov for oppgradering. Det er også 22 prosent som oppgir 

dyrevelferd og 17 prosent som oppgir ønske om grønn energi. 
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Figur 6.4 Hva er de viktigste årsakene til at det er behov for investeringer eller 
oppgradering? (maks 3) N=151 

Figur 6.5 Hva er de viktigste årsakene til at det er behov for investeringer eller 
oppgradering? (maks 3) N=151 
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6.2 Dyrehelse og mattrygghet 

 

Klimarisikoutvalget (et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte 

risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi) skriver at klimaendringene vil redusere 

produksjonspotensialet og næringsverdien i matproduksjonen i Norge, men med store 

regionale forskjeller. Utvalget skriver også at klimaendringer kan bidra til økt usikkerhet 

knyttet til det internasjonale matvaretilbudet og skape utfordringer for forsyningssikkerheten i 

Norge (NOU 2019:18). Det viktigste for forsyningssikkerhet i Norge er kontinuerlig 

matproduksjon, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og fungerende verdikjeder for 

matproduksjon. 

Fjørfeproduksjonen i Norge er i utgangspunktet mindre sårbar for å bli rammet av 

uønskede situasjoner med sykdom enn mange andre land. Grunnen til det er at vi: 

- har relativt små besetninger 

- har fjørfeproduksjon geografisk fordelt  

- har et kaldt klima 

- har krav om smitteforebyggende tiltak med vask og desinfisering, streng kontroll med 

dyras kontakt med smittestoffer 

- praktiserer «alt inn, alt ut» dvs. alle dyr tas inn og ut av fjøset på samme tid, og det 

vaskes og desinfiseres mellom innsett 

- har innført krav om at bonden skal ha en smittevernplan for egen gård 

- har overvåknings- og kontrollprogrammer for systematisk forebygging av sykdommer 

(f.eks. Salmonella og Campylobacter) 

- har god samhandling mellom bonde, veterinær, varemottaker, rådgivningsapparat og 

Mattilsynet 

 Verdikjeden for egg og fjørfe er i likhet med all matproduksjon sårbar for hendelser i 

verdikjeden, som sykdomsangrep i ett eller flere ledd.   
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Tabell 6.4    Antibiotikabruk i norsk fjørfeproduksjon, 2013–2019. (Kilde: HelseFjøre,  

Animalia) 

Number of flocks medicated therapeutically with antibiotics during 2013–20191    

Category   
No flocks threated (%)   

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Broiler   Breeders 

P2 (Rearing)   
1 (1,1)  

2 

(2,2)  
1 (1)  0 (-)  0 (-)  0 (-)  0 (-)  

    Breeders P 

(Layers)   
1 (1,1)  0 (-)  1 (1)  

2 

(2,1)  
0 (-)  

1 

(1,3)  
1 ( )7  

    Broiler   
83 (0,16) 

2 

(0,04)  

1 

(0,02)4  

3 

(0,07)  

7 

(0,18)  

4 

(0.10)  
2 ( )  

Turkey  Breeders 

(Rearing)   
1 (-)  0 (-)  0 (-)  2 (-)  1 (-)  0 (-)  0 (-)  

Turkey5   
30 (16)  

22 

(12)  

19 

(12)  

19 

(12)  

23 

(16)  

23 

(25)6  
24 ( )  

Layers   Breeders 

(Layers)   
0 (-)  0 (-)  0 (-)  0 (-)  0 (-)  1 (-)  0 (-)  

   Layers   
0 (-)  

1 

(0,2)  

1 

(0,2)  
0 (-)  0 (-)  0 (-)  0 (-)  

         
1Phenoxymethylpenicillin and amoksicillin used only, 2 P – Parent generation, 3 Three flocks in identical house 

were treated due to common drinking water system, 4 Coccidiostats no longer routinely used in feed, 5Treatment 

mostly due to necrotic enteritis and gizzard lesions, 6 The apparently increase in percentage is due to a regional 

shut down of turkey production, not treated with antibiotics, 7Numbers of flocks  not available at the 

moment.                                                                                        
 

Bruken av antibiotika i fjørfeproduksjonene i Norge er svært lav. I kylling- og 

hønebesetninger brukes det nesten ikke antibiotika. I 2019 var det to flokker med 

slaktekylling som ble behandlet av ca. 3500 flokker totalt. Lav bruk av antibiotika er en 

indikator på at helsetilstanden i fjørfenæringen er svært god. 

God helsetilstand sammen med en rekke tiltak for å forbedre dyrevelferden viser at 

fjørfeprodusentene har fokus på at dyrene skal ha et godt liv. 

«Innen fjørfeproduksjonen er det for øvrig strenge krav til smittevern og hygienerutiner på 

rugeri og gård. Utover offentlige krav, nedfelt i blant annet sertifiserings- og holdforskriftene, 

er KSL-retningslinjen for fjørfeproduksjonen gjennomsyret av smittebeskyttelseskrav. For 

øvrig følges produsentene ofte opp av rugerier, eggpakkerier, slakterier og deres 

rådgiverapparat, samt helseovervåkingsveterinærer, KSL-revisorer, med flere.» (Fra 

Husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, 2017) 
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6.3 Fra nasjonal avl til import av avlsdyr – påtrykk for 
robuste og friske dyr 

I 1990 hadde Norge tre avlsstasjoner for verpehøns, to for slaktekylling, én for and, én for gås 

og én for kalkun. På 1990-tallet ble det gjort forsøksimport for å bedre ytelsen og helsen til 

verpehøns og slaktekylling, og i 1994 ble forsøksimporten avløst av en kontinuerlig import 

for både verpehøns, slaktekylling, and, gås og kalkun (Bagley, 2016). En av bekymringene 

ved å gå over til kontinuerlig import var faren for import av sykdommer vi inntil da ikke 

hadde hatt. Derfor ble det opprettet et frivillig importvern som skal ivareta nettopp 

mattrygghet i importleddet (KIF/KOORIMP). Her beskrives det en rekke krav for å kunne 

importere dyr til Norge. Ved å sørge for at kravene etterleves, har vi i dag svært lite sykdom i 

norsk husdyrhold. 

 

6.3.1 Dyrevelferd og nye krav 

20 prosent svarte i spørreundersøkelsen at en av de viktigste årsakene til at det var behov for 

investeringer, var dyrevelferd. Andelen som oppga dette, var minst blant eggprodusentene, 

bare 14 prosent. Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd og har utviklet 

egne dyrevelferdsprogram for verpehøns, slaktekylling og kalkun (Animalia, 2020).  

Næringen har selv innført dyrevelferdsprogrammer for kylling i 2013, kalkun i 2015 og 

verpehøns fra 2020. Nedenfor er det satt opp en oversikt over noe av innholdet i 

dyrevelferdsprogrammene. Felles for alle er tett oppfølging av veterinær, tydelige og strenge 

krav til dokumentasjon, og kontroll av velferdsindikatorer. Dersom kravene til dyrevelferd 

ikke etterleves, pålegges produsenten reduksjon i dyreantall (kjøtt) eller trekk i oppgjørspris 

(egg). Sanksjonene for brudd på kravene i dyrevelferdsprogrammene medfører et betydelig 

negativt utslag for bondens inntekt. I tillegg vet bonden at friske dyr og god dyrevelferd er bra 

både for dyra og for egen trivsel og økonomi. 
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Tabell 6.5  Oversikt over innhold i de ulike dyrevelferdsprogrammene. (Animalia, 2019; 
Kjøttets tilstand 2019) 

Art Omfatter Registrerings-
system 

Veterinær-
besøk 

KSL-
revisjoner 

Velferds-
indikator 

Sanksjoner 

Slakte-
kylling 

Alle med 
dyretetthet 
høyere enn 25 
kg/m² 

Daglister 
Transportdokume
nter 
Mottakskontroll 
slakteri 
Slakterirapporter 
HelseFjørfe 

Minst to 
ganger i året 
Journalføres i 
Helsefjørfe 

Årlig 
internrevisjon 
Eksternrevisjon 
hvert 3. år 

Tråputer 0-2 på 
alle flokker 
Tråputeresultat 
avgjør 
dyretetthet i 
neste flokk 

Redusert 
dyretetthet ved 
økt 
tråputeskade 

Kalkun ≥ 200 dyr Daglister 
Transportdokume
nter 
Mottakskontroll 
slakteri 
Slakterirapporter 
HelseFjørfe 

Minst to 
ganger i året 
Journalføres i 
Helsefjørfe 

Årlig 
internrevisjon 
Eksternrevisjon 
hvert 3. år 

Tråputer 0-3 på 
alle flokker 
Tråputeresultat 
avgjør 
dyretetthet i 
neste flokk 

Redusert 
dyretetthet ved 
økt 
tråputeskade 

Verpehøns ≥ 1000 dyr Verpelister 
Sluttrapport 
avliving av 
flokken 
Slakterirapport 
HelseFjørfe 

Minst en gang 
per innsett 
Journalføres i 
Helsefjørfe 

Årlig 
internrevisjon 
Eksternrevisjon 
hvert 3. år 

Luft, strø, støv, 
fjørdrakt og 
dødelighet 

10 øre/kg egg 
dersom DVP 
ikke følges 

 

Animalia skriver i Kjøttets tilstand 2019: 
«Det er en viktig verdi for norsk husdyrproduksjon at alle dyr har god velferd. I mange 

land kan merkeordninger eller enkeltleverandørers velferdssatsinger bidra til bedre 

dyrevelferd enn regelverkskravene, iallfall for en andel av dyrene».  

6.4 Begrenset ønske om å øke produksjonen 

Totalt var det 30 prosent i AgriAnalyses spørreundersøkelse som svarte Ja på spørsmålet om 
de ønsker å utvide sin produksjon, mens 60 prosent svarte Nei, og 10 prosent svarte Vet ikke. 
Det var blant kalkunbøndene og de med slaktekyllinger at det var flest som ønsker å utvide.  
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Figur 6.6 Ønsker du å utvide din produksjon? (f.eks. fordi huset nå ikke er tilpasset maks. 
konsesjon) *Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste for økonomien på 
gården? N= 456 

 
 

Fordelt på fylkene var det i Vestfold og Østfold at det var flest som ønsker å utvide i forhold 

til snittet i fylkene.  

Figur 6.7 Hvilket fylke bor du i? *Ønsker du å utvide din produksjon? (f.eks fordi huset nå 
ikke er tilpasset maks konsesjon) N=507 

 
 

Blant respondentene totalt er det flest som oppgir at bedre oppgjørspris på kjøtt/egg må være 
til stede for at de skal øke produksjonen. Dette gjelder spesielt for slaktekylling og 
kalkunprodusenter mens for de som driver med verpehøner svarer over halvparten at det er 
økt konsesjonsgrense som må til. For 35 prosent totalt er leveringsavtale også viktig for at de 
skal øke produksjonen.   
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Figur 6.8 Hvilke faktorer må være tilstede for at du skal øke produksjonen? (Flere svar er 
mulig) *Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste for økonomien på 
gården?  N=456 

 

27 prosent oppga at de har heltidsjobb utenom gården og 24 prosent oppga at de har 
deltidsjobb, mens 49 prosent har ikke jobb utenom gården. Det er mest vanlig blant de med 
slaktekylling å ha en heltidsjobb utenom gården. Det er de som driver med livdyrproduksjon, 
som i minst grad har jobb utenom gården.  

Figur 6.9 Har du jobb utenom gården? *Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste 
for økonomien på gården? N=456 
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Investeringskostnad nye fjørfebygg 
Kalkunproduksjon 

For kalkun vil etablering av et anlegg for produksjon på dagens konsesjonsgrense (60 000 
dyr) kreve en investering på over 20 millioner kroner. Bygningene vil dekke et areal på 
over 6000 m2.  

Slaktekyllingproduksjon 

For slaktekylling vil det være snakk om investering på over 10 millioner kroner og et areal 
på 2500 m2. 

Eggproduksjon 

De aller fleste produsentene som har planer om å fortsette med eggproduksjon, har nå 

bygd om til frittgående systemer. Med en fortsatt vekst i eggforbruket og noe avgang blant 

produsentene vil det etter hvert være rom for nyetableringer. Anslag på kostnad for å 

bygge er: 

Bygg til 7500 Frittgående – 6,5 millioner kroner 

Bygg til 7500 Økologisk – 8,5 millioner kroner 



54 Rapport 4-2020

7    Omverdenen og fjørfenæringen  

EU er i likhet med Norge selvforsynt med fjørfekjøtt og egg. Mens Norge har liten tradisjon 

for internasjonal handel med jordbruksvarer, er EU en stor eksportør. I 2018 importerte Norge 

796 tonn egg og 571 tonn fjørfekjøtt, og eksporterte 361 tonn egg og 878 tonn fjørfekjøtt. 

Disse tallene inkluderer import av rugeegg og utenlands bearbeiding av norske råvarer, men 

ikke grensehandelen.  

Tabell 7.1 Produksjon, import og eksport av kyllingkjøtt i tonn. (Landbruksdirektoratet, 2019) 

2008  2016  2017  2018  Endring siste år 

Norsk produksjon  73005  86305  89701  90374  0,6 % 

+ Import 153  724  584  571* ‐2,3 % 

‐ Eksport 713  965  774  878  13,4 % 

= Totalt tilført 72454  86064  89811  91823  0,6 % 

Norskprodusert andel ** 99 %  99 %  99 %  98 % 
 

* Handelstallene omfatter alt spiselig kjøtt og slakteavfall av kylling under tolltariffens kapittel 2 (kjøttråvarer 
samt saltet/tørket røkt kjøtt) unntatt lever. I tillegg blir det importert bearbeidede kjøttvarer av kylling under 
tolltariffens kapittel 16, pos. 16.01-02.

** I beregningen av norskprodusert andel er norsk produksjon justert for eksport og satt i forhold til de totale 
tilførslene.

Norge produserer egg til å dekke eget konsum. Importen er i hovedsak rugeegg.  
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Tabell  7.2 Import og eksport av egg og eggprodukter. (Landbruksdirektoratet, 2019)7 
 

2015  2016  2017  2018  Endring siste år 

Import 
      

Hønseegg (ferske konsumegg)  203  697  482  400  ‐17 % 

Helegg, tørket (helegg pulver)  20  13  0  0  ‐ 

Helegg, ellers (heleggmasse, langegg m.m.)  31  29  30  21  ‐29 % 

Eggalbumin (eggehvite), tørket  93  99  79  76  ‐3 % 

Eggalbumin (eggehvite), ellers  0  0  27  46  72 % 

Eksport 
      

Hønseegg (ferske konsumegg)  159  61  123  345  181 % 

Eggeplomme  0  0  51  0  ‐100 % 

Helegg, tørket (helegg pulver)  0  40  0  0  ‐ 

Helegg, ellers (heleggmasse)  1  41  0  0  ‐ 

Eggalbumin (eggehvite), tørket  2  6  6  0  ‐100 % 

Eggalbumin (eggehvite), ellers  1113  1143  1138  1549  36 % 

7.1 Fjørfeproduksjon i EU 

EU produserte om lag 15 millioner tonn fjørfekjøtt i 2018. EU er verdens største produsent av 

egg, nest etter Kina. I 2018 hadde EU mer enn 400 millioner verpehøner og produserte om lag 

7,5 millioner tonn egg. EU forventer en økning i omsetning av fjørfekjøtt med 4 prosent fram 

til 2030. FAO forventer at fjørfekjøtt fortsatt vil være den dominerende produksjonen av kjøtt 

til menneskemat.  

Når vi sammenligner forbruket av kjøtt i Norge med situasjonen i andre land i Europa 

(AVEC, Annual report 2019), ligger forbruket av fjørfekjøtt per innbygger i Norge lavere enn 

i samtlige av EU-landene, der forbruket varierer mellom 21 og 36 kilo per person. I EU spises 

det i gjennomsnitt 24,1 kilo fjørfekjøtt per person per år. Kjøttkonsumet deres har økt fra 63,4 

kilo per innbygger i 2010 til 64,9 kilo per innbygger i 2018. Forbruket av fjørfekjøtt i EU 

utgjorde i 2018 hele 37,1 prosent av det totale kjøttforbruket.  

I 2017 påvirket fugleinfluensa produksjonen av fjørfekjøtt i EU slik at produksjonen falt 

med 1 prosent. Produksjonen tok seg opp igjen i 2018 og har blitt høyere enn den var før 

utbruddet av fugleinfluensa. Prognosene for forbruk av fjørfekjøtt per innbygger i EU viser en 

årlig økning på 0,2 prosent framover mot 2030. Samtidig viser prognosene for det totale 

kjøttforbruket per innbygger en nedgang på 0,1prosent per år fram til 2030 (EU, 2019). 

 

 
7 Tallene referer til handel med hele egg, egg uten skall og deler av egg på tolltariffens posisjon 04.07 og 04.08, 
samt eggalbumin på posisjon 35.05. 
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7.2 Fjørfeproduksjon i Sverige, Danmark, Finland og Island 

Utviklingen i produksjon av fjørfekjøtt i Norge, Danmark, Sverige og Finland i perioden 2007 
til 2018 viser at det har vært størst vekst i Sverige, mens det har vært et fall i Danmark. 
Produksjonen i Norge i samme periode er ganske stabil.  

Figur 7.1  Kyllingslakt i noen land i 1000 tonn fra 2007 til 2018. (Eurostat og SSB) 

 
 

Eggproduksjonen i Sverige, Danmark og Norge viser svak langsiktig økning. Forbruk av egg 

ligger også noe lavere i Norge enn i Danmark, men vesentlig over Sverige.  

 

Tabell 7.3  Egg- og kyllingforbruk i kg per person/år i de nordiske land. (Landbrug & 

Fødevarer (2019), e-postutveksling fjørfelag i Danmark, Sverige, Finland og 

Island)   

Land Eggforbruk – kg per 
person/år 

Kyllingkjøttforbruk -  kg per 
person/år 

Danmark 15,5 23,7 
Island 13,0 31 
Finland 11,8 23,7 
Sverige 11,7 21,4 
Norge 13,0 19,0 
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Figur 7.2 Produksjon av egg i Sverige, Danmark og Norge. (Landbrug & Fødevarer 
(2019), Nordisk råds statistikk) 

 
 

Konsum av fjørfekjøtt (kylling) er høyest i Danmark, men Finland har tatt innpå de siste 

årene. Konsumet i Norge ligger på nivå med Finland, men i Norge har forbruket avtatt noe de 

siste årene. I Sverige har forbruk av fjørfekjøtt variert en del over tid og økt etter 2012.  

Figur 7.3  Konsum av fjørfekjøtt i Norden i kilo per innbygger per år. (AVEC, 
årsrapporter; Kjøttets tilstand; AgriAnalyse) 

 
 

Tallene viser at nordmenn har et noe lavere forbruk av fjørfekjøtt enn folk i de andre nordiske 

landene, mens vi ligger i den høye enden når det gjelder bruk av egg. I 2018 spiste danskene 

og finnene i gjennomsnitt 5 kilo kyllingkjøtt mer enn hva nordmenn gjorde, noe som kanskje 

også indikerer norsk potensial. Men man skal huske at de ikke har lammekjøtt, så i praksis har 

de bare tre kjøttbærere. Imidlertid spiser ingen mer enn islendingene, som er oppe på 31 kilo 

per person.  
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En kylling gir i snitt 1,4 kilo kjøtt. Det indikerer at en økning av norsk produksjon med 5 kilo 

per innbygger i snitt per år, dvs. 24 kilo per person, ville krevd 18,5 millioner flere kyllinger 

per år, tilsvarende nesten 66 kyllinghus på konsesjonsgrensen. Regner vi det om til kalkun, 

blir det 2 809 00 flere dyr, eller litt under 47 kalkunhus på konsesjonsgrensen 60 000 dyr per 

år.  

7.3 Grensehandel 

Fjørfekjøtt og egg utgjør en større og større andel av matvaremarkedet både nasjonalt og 

internasjonalt. Ifølge FAO vil verdens produksjon av kjøtt bli på 335 millioner tonn i 2019, 

hvorav fjørfekjøtt (poultry) vil utgjøre 130,5 millioner tonn, eller ca. 39 prosent av totalen. 

Produksjonen av fjørfekjøtt forventes å øke med 4,7 prosent fra 2018 til 2019. 

Verdenshandelen med kjøtt forventes å bli på 36 millioner tonn i 2019, en oppgang på 6,7 

prosent fra 2018 (FAO, 2019). Også her forventes handel med fjørfekjøtt å øke. Fjørfekjøtt 

utgjør 39 prosent av verdenshandelen med kjøtt.  

 I nominelle tall vokste grensehandelen med 2,3 milliarder kroner, fra 15,3 til 17,6 

milliarder når vi måler siste 12-månedersperiode opp mot tilsvarende periode i 2017–2018. 

Veksten og omfanget av grensehandelen er så stor at den påvirker flere samfunnsområder i 

Norge. Mat- og drikkenæringen, folkehelsepolitikken, konkurransesituasjonen i 

dagligvaresektoren og statens inntekter fra skatter og avgifter lider under den rekordhøye 

grensehandelen (NHO, 2019)8. 

Figur 7.4  Grensehandelen med Sverige. (SSB) 

 
 

 
8 https://www.nhomd.no/politikk/skatt--og-
avgiftspolitikk/saravgifter/grensehandel/nyheter/2019/grensehandelen-oker-med-151-prosent--truer-med-a-
undergrave-
folkehelsemalene/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev,%202.%20desembe
r%202019&utm_content=Grensehandelen%20%C3%B8ker%20med%2015,1%20prosent%20%E2%80%93%20
truer%20med%20%C3%A5%20undergrave%20folkehelsem%C3%A5lene . Hentet 03.12.2019 
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Dagligvare utgjør snaut 70 prosent av grensehandelen når handelen med tjenester 
holdes utenfor. Av dette er anslagsvis 90 prosent mat (Menon Economics, 2017).  

Det svenske Jordbruksverket skriver at kjøtt er den viktigste varegruppen av matvarer som 

handles over grensen (Jordbruksverket, 2006). Årsaken er prisforholdet mellom Norge og 

Sverige og at grensehandelen ikke er tollbelagt (ibid.), samt at reisegodsforskriften tillater at 

det tas med store kvanta tilbake til Norge selv for opphold under 24 timer.  

Fersk kyllingfilet i Norge koster ca. 129 kroner per kilo9, mens tilsvarende i Sverige10 

koster fra 64,50 kroner per kilo og opp til 119 kroner. Det er antatt at bedre stykningsdeler 

utgjør en stor del av svenskehandelen.  

Nå foreligger det ingen særlige studier som sier noe om akkurat hvor mye kjøtt som 

kommer inn over grensa, eller hvordan dette fordeles. Animalia presenterer likevel et anslag 

på 25 millioner kilo eller 25 000 tonn på grensehandel i norsk forbruk. Det er ca. 5 kilo per 

nordmann. Om vi antar samme fordeling som for norsk forbruk, dvs. at fjørfe utgjør ca. 30 

prosent, vil det si 7 500 tonn, eller om lag 8 prosent av dagens forbruk av fjørfekjøtt. Det vil 

da også utgjøre tapt produksjon i industrien på om lag 750 millioner kroner. For egg er det 

ikke antatt at grensehandelen utgjør store volumer.  

Dette estimatet er nok noe i laveste laget, men det beste vi har som er oppdatert. Det er dog 

verdt å merke seg at Jordbruksverket i en undersøkelse dengang anslo at svenske butikker 

solgte 24 978 tonn kjøtt til nordmenn, av dette var 6 130 tonn kyllingkjøtt (Jordbruksverket, 

2006). Det er da et like stort volum som vi i dag anslår at handles i grensehandel nesten 15 år 

senere. 

  

 
9 VGs matbørs. 
10 VGs matbørs april 2019. 
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8    Fjørfenæringens ressursbruk og rolle i 
bærekraftig matproduksjon 

I dette kapitlet gjennomgås bruken av kraftfôr, biologiske klimagassutslipp og bruk av fossile 

brensler i driftsbygninger. Vannforbruk er sammenlignet på globalt nivå for å illustrere 

forskjeller mot annen produksjon, men da vann ikke er en knapphetsvare i Norge, er det en 

mindre relevant problemstilling her. 

8.1 Fjørfegjødsel  

All husdyrgjødsel er i utgangspunktet en ressurs, og særlig i de deler av landet som har lite 

husdyrbruk. Mange fjørfebønder driver også med produksjon av korn, og noen også med 

grønt, potet eller gras. Dermed blir fjørfegjødsla en viktig ressurs i kretsløpet på gården, og 

behovet for innkjøpt mineralgjødsel blir mindre. 77 prosent sier at de sprer gjødsla på egen 

gård, og 48 prosent sier at de selger gjødsla eller sprer den hos andre. 

 I enkelte deler av landet er det overskudd på husdyrgjødsel (for mye husdyrgjødsel i 

forhold til lokalt tilgjengelig spredeareal), mens det i kornområdene kan være underskudd på 

husdyrgjødsel. Av fylkene skiller Rogaland seg ut når det gjelder gjødselhåndtering. Her er 

det kun 59 prosent som sprer gjødsla på egen gård og 75 prosent som selger den til andre. 

Figur 8.1 Hva gjør du med husdyrgjødsla? (flere svar er mulig) N=456 

 
 

32 prosent av respondentene har jordbruksareal på over 500 dekar, ellers fordeler 

respondentene seg jevnt mellom kategoriene <100 dekar, 100–199 dekar, 200–299 dekar, 

300–399 dekar og 400–499 dekar. Til sammenligning er gjennomsnittlig jordbruksareal hos 

alle gårdsbruk i Norge på 249 dekar (Resultatkontrollen, 2018). 30 prosent av 

fjørfeprodusentene har over 500 dekar jordbruksareal, mens 18 prosent har under 100 dekar 

(Figur 8.2).  
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Figur 8.2 Hva er størrelsen på ditt jordbruksareal i drift? Ta her også med leid areal. 
N=456 

 

8.2 Forbruk av fôr 

Fjørfe er i utgangspunktet altetere, men kan ikke fordøye grovfôr som gress og halm. Der 

drøvtyggerens fortrinn er at den kan nyttiggjøre seg grovfôr, er fjørfeets fortrinn at det 

utnytter annet fôr mer effektivt enn drøvtyggerne. Selv om dietten til fjørfe og svin 

utelukkende består av kraftfôr, bruker de likevel mindre kraftfôr på å produsere én kilo kjøtt 

enn deler av storfeproduksjonen og saueholdet gjør i dag. Til 1 kilo kyllingkjøtt går det med 

2,2 kilo kraftfôr, til 1 kilo egg 2,1 kilo (Figur 8.3) og til 1 kilo kalkunkjøtt 3,3 kilo 

(Fjørfeboka, tabell 11.2). Fjørfe og svin er dermed den mest effektive avtageren av korn som 

ikke holder matkvalitet, samt av avfall og rester fra annen produksjon. 

Figur 8.3 Kraftfôrforbruk for å produsere 1 kg kjøtt/egg/melk i Norge. Kilde: Animalia 
(2015), s. 14. Kilde kalkun: Fjørfeboka, tabell 11.2. 

Kg kraftfôr for å produsere 1 kg kjøtt/egg/melk i Norge 

Storfe, kombinert 2–4 kg/kg kjøtt 

Storfe, spesialisert 3–5 kg/kg kjøtt 

Sau 1,5–4 kg/kg kjøtt 

Kalkun 3,3 kg/kg kjøtt 

Svin 2,7 kg/kg kjøtt 

Kylling 2,2 kg/kg kjøtt 

Egg 2,1 kg/kg kjøtt 

Melk 0,3 kg/EKM 

 

I kommersiell fjørfeproduksjon brukes det kraftfôrblandinger som inneholder alle 

næringsstoffer som dyra trenger: karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler. 

Kraftfôr til fjørfe er svært nøye tilpasset de ulike gruppene av fjørfe, rase, alder, 

fôropptaksnivå og ønsket slaktevekt. 
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Fôr utgjør den største kostnaden i fjørfeholdet. Det er anslått at kraftfôr utgjør mellom 2/3 og 

3/4 av totalkostnaden i produksjonen (Svihus, 2016). Saktevoksende raser har høyere 

fôrforbruk enn i annen produksjon. Målrettet forskning og mer presis fôrsammensetning har 

gjort kraftfôret stadig mer optimalisert til dyras behov, slik at mindre av næringsstoffene 

skilles ut i gjødsla. Et eksempel er at industrielt fremstilte aminosyrer i økende grad blir tilsatt 

fôret, slik at aminosyrebalansen blir bedre og det dermed trengs mindre nitrogen i fôret. Et 

annet eksempel er at enzymtilsetninger i fjørfefôret har blitt standard prosedyre i løpet av de 

siste 30 årene. Det tilsettes i dag fibernedbrytende enzymer som bidrar til at alle 

næringsstoffene i kornet utnyttes bedre, og det tilsettes fytinspaltende enzymer (fytase) som 

øker tilgjengeligheten av fosfor og andre mineraler (Karlengen et al., 2012). Havenstein mfl. 

(2003b) har vist at en typisk slaktekylling var nesten 5 ganger større ved 42 dager i 2001 enn i 

1957, og brukte 0,7 kilo mindre fôr per kilo tilvekst. Det konkluderes med at 80 prosent av 

fremgangen skyldes avl og 20 prosent skyldes fôring. Den økte produktiviteten ser ikke ut til 

å avta. Gjennomsnittsvekt for en slaktekylling ved 35 dagers alder steg med 16 prosent eller 

rundt 0,27 kilo fra 2002 til 2012 (Karlengen et al., 2012). 

 

8.3 Hvor mye kraftfôr selges i Norge? 

Omtrent halvparten av kraftfôret som selges i Norge, går til akvakulturnæringen, vist i Figur 

8.4. Deretter følger drøvtyggere (storfe, sau og geit) med omtrent en fjerdedel, mens svin og 

fjørfe hver står for 12 prosent av det årlige forbruket. Det er veksten i akvakulturnæringen 

som er hovedårsaken til at forbruket har økt fra 2,2 millioner tonn i 1997 til 3,9 millioner tonn 

kraftfôr i 2018. 
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Figur 8.4 Salg av kraftfôr i Norge i perioden 1997 til 2018. Kilder: Landbruksdirektoratet 
(2019a), Sjømat Norge (2019). Sammenstilt av AgriAnalyse. 

 
 

Forbruket av kraftfôr til fjørfe har økt fra 239 900 tonn i 1997 til 448 400 tonn i 2018. Dette 

samsvarer med at produksjonen av fjørfekjøtt og egg har økt tilsvarende. På grunn av bedring 

i fôreffektivitet har produksjonen av fjørfekjøtt og egg økt mer enn forbruket av kraftfôr 

(Figur 8.5). Kraftfôrforbruket til fjørfe har i perioden 2001 til 2018 steget med 75 prosent, 

samtidig som produksjonen av egg og fjørfeslakt har økt med 87 prosent. 

Figur 8.5 Økning i produksjon av fjørfeslakt og egg (tonn) sammenlignet med økning i 
forbruk av kraftfôr til fjørfe (tonn). Produksjon og forbruk er indeksert til 2001. 
Kilde fjørfeslakt og egg: Resultatkontrollen. Kilde kraftfôr til fjørfe: 
Landbruksdirektoratet (2019a). Data for produksjon av egg fra 
Resultatkontrollen går tilbake til 2001, og derfor er startår i figuren 2001.      
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Hva er det i kraftfôret? 

Kraftfôrråvarene deles inn i karbohydrat-, protein- og fettråvarer. Det finnes ikke offisiell 

statistikk på hvor mye av de ulike kraftfôrråvarene som går til ulike dyreslag, kun tall for 

husdyrproduksjonen sett under ett (Figur 8.6), og her er ikke akvakulturnæringen inkludert. 

 Kraftfôret til husdyr består av ca. 70 prosent karbohydratråvare, som i hovedsak er korn. 

Proteinråvare utgjøre ca. 20 prosent, og resten av kraftfôret utgjøres av fett, vitaminer og 

mineraler.  

 Fjørfefôret har noe høyere andel proteinråvare enn snittet for norske husdyr, et anslag på 

sammensetningen hos fjørfe er 68 prosent karbohydratråvare, 24 prosent proteinråvare, 4 

prosent mineraler og vitaminer, og 4 prosent fett. 

Figur 8.6 Sammensetningen av kraftfôret til norske husdyr sett under ett (unntatt 
akvakultur). Snitt for perioden 2013–2017. Tonn. Kilde: Landbruksdirektoratet 
(2019b) 

 

Karbohydratråvare 

Norsk kornproduksjon skjer i randsonen for hvor det er rasjonelt å dyrke korn (Norske 

Felleskjøp, 2017). Norske kornavlinger varierer mye fra år til år og kan svinge med +/- 40 

prosent fra ett år til det neste (Norske Felleskjøp, 2019). Kvaliteten på kornet (bl.a. 

proteininnhold, fysisk kvalitet og hygienisk kvalitet) varierer også betydelig. Kravene til 

bakeevne gjør at andelen korn som går til matmel, går i tilsvarende bølger. Derfor er den 

kraftfôrbaserte husdyrproduksjonen en viktig avtager av norsk korn og viktig for økonomien i 

kornproduksjonen. 

 Bygg er den viktigste karbohydratråvaren i fôret til norske husdyr (38 prosent), deretter 

følger hvete (18 prosent) og havre (17 prosent). Bygg brukes imidlertid i svært begrenset 

omfang til fjørfe, grunnet høyt innhold av løselig fiber som gir utfordringer med tarmhelse 

hos dyra og lavere utnyttelse av fôret. Rug kan heller ikke benyttes til fjørfefôr. 

 Karbohydratråvarene i det norske fjørfefôret består derfor i hovedsak av hvete og havre, 

samt en god del mais. Kornet som brukes, er nedklassifisert korn som har for dårlig kvalitet til 

å godkjennes som menneskemat. Ifølge Svihus (2016) er kornsammensetningen i det norske 
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fjørfefôret noe annerledes enn i andre land, grunnet kraftfôrpolitikken som skal sikre høyest 

mulig avsetning av norsk korn i kraftfôret. Likevel brukes en god del mais, som ifølge Svihus 

er et svært godt fjørfefôr med bedre fôrverdi enn de norskproduserte kornslagene. Det finnes 

ikke offisielle tall på volumene av karbohydratråvare som inngår i det norske fjørfefôret, 

derfor er dette anslått i figuren under basert blant annet på informasjon fra Felleskjøpet 

Fôrutvikling.  

Figur 8.7 Sammensetningen av karbohydratråvare i det norske kraftfôret. Alle husdyr til 
venstre, snitt 2013–2017 (Landbruksdirektoratet, 2019b). Anslag på 
sammensetningen for fjørfenæringen sett under ett til høyre. 

     
 

Proteinråvare 

De viktigste proteinråvarene i kraftfôret til norske husdyr er soyamel og rapspellets. Begge 

deler er utelukkende importert. Det importeres også noe maisgluten, oljefrø og urea. Fjørfe 

har et noe høyere innhold av proteinråvare i kraftfôret enn norske husdyr sett under ett. Snittet 

ligger på ca. 22 prosent, og for fjørfe ligger dette noe høyere. Den største forskjellen på 

fjørfefôr og kraftfôr til øvrige husdyr er at det brukes mindre rapspellets11 og en høyere andel 

soyamel (Figur 8.8). 

 
11 Høsten 2019 ble det brukt mellom 2 og 5 prosent rapskake i slaktekyllingfôret og 2 til 3 prosent i fôret til 
verpehøns. Kilde: E-post fra Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling 17.12.19. Omregnet til andel av 
proteinråvare i fjørfefôret utgjør rapskake ca. 13 prosent, som vist i figuren. Andel soyamel av total er anslått til 
18 prosent (Ljøkjel), dvs. 75 prosent av proteinråvarene. 
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Figur 8.8 Sammensetningen av proteinråvare i det norske kraftfôret. Alle husdyr til 
venstre, snitt 2013–2017 (Landbruksdirektoratet, 2019b). Anslag på 
sammensetningen for fjørfenæringen sett under ett til høyre. 

      
 

Hva er norskandelen i kraftfôret? 

Totalt sett varierer norskandelen i kraftfôret til husdyr (eksl. akvakultur) mellom 50 og 60 

prosent (Figur 8.9). Det aller meste av proteinråvare er importert, og det er de norske 

kornavlingene som sørger for variasjon i norskandel mellom år. Andelen karbohydratråvare i 

det norske kraftfôret er ca. 70 prosent, en nedgang på ca. 10 prosentpoeng de siste 20 årene, 

mens andelen proteinråvare har økt nesten tilsvarende. Variasjon i norskandel sammenfaller 

med svingningene i norskandelen av karbohydratråvarer (Figur 8.10), og spesielt mengden 

tilgjengelig hvete til fôr har betydning for importbehovet. Dagens tollregime gjør at importen 

av fôrkorn i stor grad blir begrenset til et kvantum som er nødvendig for å supplere norsk 

kornproduksjon. Karbohydratråvarene importeres hovedsakelig innenfor kvoter som er satt 

utfra importbehov (dvs. at foretak som har kjøpt kvote, får importere til nedsatte tollsatser). 

Dersom man ønsker å importere uten å ha kvote, vil man måtte betale tollsatser som er så 

høye at det er dyrere å importere fôrkorn enn å kjøpe norsk fôrkorn. Protein- og fettråvarer 

kan importeres til nedsatte tollsatser uten kvantumsbegrensninger (Landbruksdirektoratet, 

2019).  

 Kvaliteten på fôrkornet har også innvirkning på hvor mye proteinråvare som må 

importeres. Dersom fôrkornet har høyt proteininnhold, reduseres behovet for proteinråvare. 

Det norske kornet inneholder 10–12 prosent protein12. For eksempel vil et hveteparti med 9,5 

prosent protein bety økt bruk av proteinrike råvarer som soya, sammenlignet med et parti med 

hvete som har 12 prosent protein (Norske Felleskjøp, 2017). For at hvete skal godkjennes som 

mathvete, må proteininnholdet være på minst 11,5 prosent. 

 
12 https://www.ostfoldforskning.no/media/1249/0705.pdf tabell 6 side 10. 
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Figur 8.9 Andel norsk råvare i kraftfôr til norske husdyr (eksl. akvakultur) i perioden 2000 
til 2018. Kilde: Landbruksdirektoratet (2019b), grafisk fremstilling av 
AgriAnalyse. 

 

Figur 8.10 Andel norsk karbohydratråvare i kraftfôr til norske husdyr (eksl. akvakultur) i 
perioden 2000 til 2018 (eksl. akvakultur). Kilde: Landbruksdirektoratet (2019b), 
grafisk fremstilling av AgriAnalyse. 

 
 

Norskandel i fjørfefôret 

Avlingsnivå og kvaliteten på kornet setter rammene for hvor mye råvare til kraftfôr som 

importeres. Videre fordeler fôrprodusentene norsk og importert råvare mellom dyreslag etter 

hva som totalt sett gir best økonomisk uttelling i det enkelte år. Dette gjør også at det er noe 

krevende å gi et riktig bilde av norskandeler til ulike husdyrslag.  

 Men fordi bygg i svært liten grad er mulig å bruke i fjørfefôret, og fordi det brukes en god 

del mais, inneholder fjørfefôret mer importråvarer enn fôret til svin og drøvtyggere. Som 

Figur 8.11 viser, er det aller meste av bygg og havre i kraftfôr til norske husdyr produsert i 

Norge, mens det er noe høyere import av hvete. All mais er importert. 
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Samtidig tåler fjørfe og voksne storfe mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) bedre 

enn svin. For det mest aktuelle mykotoksinet, deoksynivalenol (DON), er de anbefalte 

maksimumsverdiene i fôr til svin vesentlig strengere enn for fjørfe og storfe. I år med mye 

norsk korn med for høye verdier av mykotoksiner vil mengden norsk korn i svinefôret derfor 

reduseres. 

 I Tabell 8.11 har vi sammenstilt tilgjengelige anslag på norskandel i fjørfefôret. I et 

normalår kan en regne med en norskandel på 60 prosent for fjørfenæringen sett under ett13.  

60 prosent er nok litt høyt, for totalen for norske husdyr ligger rett under 60 prosent de siste 

årene. Felleskjøpet har anslått norskandelen til å være 50 prosent for fôr til kylling14.  

Norskandelen er noe høyere i fôr til verpehøns enn til slaktekylling og kalkun, fordi 

slaktekylling og kalkun trenger mer protein. Verpehøns spiser nesten like mye norsk korn som 

grisene15, og tåler fiber bedre enn slaktekylling og kalkun16. Derfor er sammensetningen av 

kraftfôret ganske forskjellig mellom egg- og fjørfekjøttproduksjon. 

Figur 8.11 Karbohydratråvare i kraftfôr totalt for norske husdyr, snitt for perioden 2013–
2017 (tonn). (Landbruksdirektoratet, 2019b) 

 
 

 
13 E-post fra Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling 16.09.19. 
14 https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/barekraftig-landbruk-soya-og-palmeolje/mest-norske-ravarer/ 
15 https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/barekraftig-landbruk-soya-og-palmeolje/mest-norske-ravarer/ 
16 Epost fra Birger Svihus 17.02.19. 
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Figur 8.12 Proteinråvare i kraftfôr totalt for norske husdyr, snitt for perioden 2013–2017 
(tonn). (Landbruksdirektoratet, 2019b) 

 
 

Tabell 8.1 Ulike anslag på norskandelen i kraftfôr til fjørfe. 

Kilde Dyreslag Anslag på norskandel Kommentar 

 

 

Røhne 

(2015) 

Kylling 0–65 % – avhengig av 

størrelse på norsk kornavling 

– tilgang til fôrhvete – 

varierer fra år til år 

Forbruket til oppdrett og 

foreldredyr er ikke regnet 
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Eggproduksjon 20–70 % – avhengig av 

størrelse på norsk kornavling 

– tilgang til fôrhvete – 
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Bienek 

(2018) 

Kylling Ca. 50 % Basert på data samlet inn 

til Kjøttets tilstand 2015 

Svendsby & 

Nafstad 

(2019) 

Kylling 50 % norsk fôrkorn i 

normalår 

 

 

Fjørfe og norsk kornareal 

Et anslag på hvor mye norsk kornareal fjørfe bidrar til å opprettholde, er gjort med 

utgangspunkt i at fjørfe i perioden 2013–17 i snitt brukte 446 300 tonn kraftfôr 

(Landbruksdirektoratet, 2019a), og at det er anslått at kraftfôret består av 27 prosent hvete og 

22 prosent havre. Øvrige forutsetninger er vist i Tabell 8.2. Dette gir et totalt norsk kornareal 

på 398 000 dekar, noe som utgjør 14 prosent av det totale norske kornarealet på 2 848 000 

dekar (snitt for perioden 2013–17, SSB, tabell 4607). Til sammenligning er det i «Norsk 
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fjørfekjøtt i et eggeskall» oppgitt at kyllingen i 2015 spiste kornavlingen fra om lag 300 000 

dekar, eller 10 prosent av det norske kornarealet. Ettersom 70 prosent av fjørfefôret går til 

produksjon av fjørfekjøtt og 30 prosent til eggproduksjon17, ser disse anslagene ut til å 

stemme godt overens.  Norsk hvete og havre til kraftfôret til fjørfe utgjør ca. 20 prosent av alt 

norsk fôrkorn. 

Tabell 8.2  Forutsetninger brukt i anslag på norsk kornareal som opprettholdes av 
fjørfeproduksjonen. 

 Hvete Havre 

Andel av kornslaget i fjørfefôr, anslag 27 % 22 % 

Beregnet mengde totalt til fjørfe 120 508 tonn 98 200 tonn 

Norskandel i kraftfôr, snitt 2013–1718 68 % 97 % 

Anslått mengde norsk korn 82 300 tonn 95 100 tonn 

Avling per daa, snitt 2013–1719 490 kg/dekar 412 kg/dekar 

Norsk kornareal til fjørfefôr 168 000 dekar 231 000 dekar 

 

Av importert karbohydratråvare er det hvete (ca. 38 000 tonn) og mais (ca. 62 000 tonn) som 

utgjør de største volumene. Dette utgjør ca. 70 000 dekar hveteareal og 94 000 tonn 

maisareal20. 

Soya og andre proteinråvarer 

Andelen norsk proteinråvare har gått ned fra 37 prosent i 2000 til 4 prosent i 2018 (Figur 

8.13), og består nå i hovedsak av oljefrø, fiskemel og fiskeensilasje. Andel norsk 

proteinråvare var 50 prosent i 1997 (Nesse, 2016). Hovedårsaken til den store nedgangen er at 

det i 2001 ble forbudt å bruke kjøttbeinmel i dyrefôr. Forbudet mot kjøttbeinmel, som i 

hovedsak ble brukt i fôret til svin og fjørfe, gjorde at norskandelen sank fra 37 prosent i 2000 

til 23 prosent i 2001. I tillegg har forbruket av fiskeensilasje og fiskemel gått ned, blant annet 

som følge av forbud mot bruk til drøvtyggere fra 2003 (Hageberg & Bunger, 2012), men også 

grunnet høyere pris som følge av etterspørselen i akvakulturnæringen. Dette er 

hovedforklaringen på den videre nedgangen i norskandel etter 2001. 

 Mengden soyamel i kraftfôr til norske husdyr økte fra 121 000 tonn i 2000 til 221 000 tonn 

i 2011, før den begynte å synke noe igjen. I 2018 var forbruket på 177 000 tonn. Samtidig har 

mengden importert rapspellets økt fra tilnærmet null i 2000 til 188 000 tonn i 2018. I 2018 

oversteg mengden importert rapspellets for første gang forbruket av soyamel. 

 
17 E-post fra Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling 14.11.19 
18 Landbruksdirektoratet (2019b). 
19 SSB, tabell 7480. 
20 Beregnet med gjennomsnittlige avlingsnivåer i årene 2014 til 2018. For hvete er det brukt et snitt av Tyskland 
og Canada (548 kg/daa). For mais er det brukt europeisk snitt (668 kg/daa). 
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Figur 8.13 Proteinråvare i kraftfôr til norske husdyr utenom akvakultur. Søylene viser 
mengde i tonn import og norsk, linja viser norskandel av proteinråvarene. Kilde: 
Landbruksdirektoratet (2019b), grafisk fremstilling av AgriAnalyse. 

 
 

Norge importerer soyabønner, soyamel og soyaproteinkonsentrat. Svært mye av dette kommer 

fra Brasil. Målt i verdi utgjør dette 80 prosent av jordbruksvareimporten fra Brasil. I kraftfôr 

til husdyr brukes soyamel, både importert og norskprosessert. Ved Denofa i Fredrikstad 

prosesseres soyabønner til soyaolje og soyamel. Endel av dette eksporteres, bl.a. til Sverige. I 

2018 utgjorde eksporten av soyamel og soyaolje 37 prosent av Norges jordbruksvareeksport 

til Sverige (Landbruksdirektoratet, 2019c, kap. 5.2.2). Av soyaimporten brukes 70 prosent til 

fiskefôr21. I fiskefôret dominerer soyaproteinkonsentrat (SPK) som proteinråvare. SPK er et 

mer konsentrert soyamel med høyere proteininnhold (ca. 61–62 prosent) enn soyamel (ca. 46 

prosent) og tilsvarer derfor en større mengde soyabønner. Mengden SPK har gått noe nedover 

de siste årene (fra 365 000 tonn i 2013 til 310 000 tonn i 2016). I stedet har bruken av 

hvetegluten, maisgluten og hestebønner økt noe. 

 Tabell 8.3 viser anslag på soyaandeler i kraftfôret til ulike husdyrslag i 2016, basert på tall 

fra fôrselskapene. Andelen soya i fôret til slaktekylling er anslått å være 20 prosent, mens den 

er 12–14 prosent for verpehøns. Verpehøns har noe mindre krav til proteininnhold enn 

kylling. 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://laksefakta.no/hva-spiser-laksen/soya-og-laksefor/ 
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Tabell 8.3 Soyaandel i kraftfôret til ulike dyreslag. Kilde: Nesse, 2016. Basert på tall fra 
Felleskjøpet, Norgesfôr og NHO. Kilde oppdrettslaks: Ytrestøyl et al., 2014. Tall 
for 2012. 

Dyreslag Soyaandel i kraftfôret 

Slaktekylling 20 % 

Verpehøns 12–14 % 

Melkekyr 8,5–14 % 

Svin 11 % 

Sau 6–8 % 

Oppdrettslaks 22 %* 

*andel soyaproteinkonsentrat (SPK). SPK er et mer konsentrert soyamel med høyere 

proteininnhold (ca. 61–62 prosent) enn soyamel (ca. 46 prosent) og tilsvarer derfor en større 

mengde soyabønner. 

Tabell 8.4 Proteininnhold i proteinråvarer og korn. Kilder: Soyamel, rapsekspeller, 
fôrkorn: Landbruks- og matdepartementet (2019). Soyaproteinkonsentrat: 
Felleskjøpet Agri (2019). Kjøttbeinmel: Feedt (2000). Erter, oljevekster: 
Abrahamsen et al. (2019). 

 Proteininnhold (% av tørrstoff) 

Soyamel 46 % 

Soyaproteinkonsentrat 61–62 % 

Kjøttbeinmel 53 % 

Rapsekspeller 33 % 

Åkerbønner 30 % 

Erter 22 % 

Oljevekster 23 % 

Fôrkorn, snitt 10 % 

 

Bærekraftsertifisert og GMO-fri soya 

All soya som importeres til norsk husdyrfôr og fiskefôr, har Proterra-bærekraftsertifisering, 

og den norske verdikjeden for importert soya er avskogingsfri. Norsk fôrbransje var først i 

verden med å nekte bruk av genmodifisert soya, og Norge er et av få land som har vært 100 

prosent GMO-fritt med full sporbarhet tilbake til produsent siden 1996. Soya til fôr utgjør 80 

prosent av all soya som forbrukes i Norge, de siste 20 prosentene brukes i produksjonen av 

importerte matvarer (Felleskjøpet Agri, 2019). Norges soyaimport utgjør 0,35 prosent av 

verdens totale soyaproduksjon, men 17 prosent av all bærekraftig produsert soya (Nesse, 

2016).  

 Lundeberg (2018, figur 8) har anslått at soyaforbruket i norsk oppdrettsnæring og norsk 

landbruk i 2017 la beslag på henholdsvis 1 730 000 dekar og 840 000 dekar. Videre er det 

beregnet hvor stor andel av disse arealene som er i Brasil, basert på at 87 prosent av forbruket 



 

Fjørfenæringen i Norge, husdyrholdets vekstnæring 73 

av soyaproteinkonsentrat til oppdrettsnæringen kom fra Brasil i 2017, og 45 prosent av 

soyamelet til husdyr. Dette gir en arealbruk på 370 000 dekar for soya til norsk jordbruk og 

1 510 000 dekar for soya til norsk oppdrettsnæring. 

8.4 Nye fôrkilder 

Kjøttbeinmel 

Kjøttbeinmel er en svært god proteinkilde. Proteininnholdet er på 53 prosent, noe som er 

høyere enn proteininnholdet i soyamel (46 prosent) (Tabell 8.4). Regelverket for framstilling 

og bruk av kjøttbeinmel i Norge må forstås i lys av utbruddene av kugalskap i andre 

europeiske land og særlig Storbritannia på slutten 1990-tallet, selv om det aldri har blitt påvist 

kugalskap i Norge. I Norge har det vært forbud mot å bruke kjøttbeinmel i fôret til 

drøvtyggere (storfe, geit og sau) siden 1990, i EU siden 1994. EU innførte så i 2000 et 

midlertidig forbud mot bruk av kjøttbeinmel til alle matproduserende dyr, som ble gjort 

permanent i 2001. Disse forbudene ble også gjennomført i Norge. Forbudet mot all bruk av 

kjøttbeinmel i fôr kom på plass i 2000 for å forhindre krysskontaminering mellom fôr ment 

for drøvtyggere og fôr ment for ikke-drøvtyggere. I EU ble forbudene i 2001 satt i system 

med en rekke andre tiltak i forordningen «EF 999/2001 – om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati», bedre kjent 

som TSE-forordningen. EØS-komiteen vedtok å innlemme denne i 2003. Forordningen ble 

godkjent av Stortinget samme år. Forordningen forbyr også å fôre drøvtyggere med fiskemel. 

Bakgrunnen for dette forbudet var risikoen for innblanding av proteiner fra drøvtyggere, og at 

man manglet godkjente metoder for å oppdage små mengder av slike proteiner i fôr med 

fiskemel (Hageberg & Bunger, 2012). 

 Mens fiskemel til drøvtyggere er blitt forbudt, brukes det fortsatt noe fiskemel til fjørfe og 

svin. Fiskemelet har høyt proteininnhold og svært gunstig aminosyresammensetning, men 

inneholder opptil 10 prosent fiskefett som kan sette smak på fjørfeproduktene. Kommersiell 

praksis er vanligvis maksimalt 6 prosent fiskemel i kraftfôret. Dessuten er fiskemel relativt 

dyrt på grunn av stor etterspørsel i fiskeoppdrettsnæringen (Svihus, 2016). 

 

Bygg tilsatt enzymer 
Bygg er det kornet det dyrkes mest av i Norge, men er ikke regnet som velegnet i fôr til 
slaktekylling. Årsaken er innholdet av fiber, både løselig og uløselig, og det er spesielt den 
løselige andelen som skaper problemer i fordøyelseskanalen til kyllingen. Fiber er komplekse 
karbohydrater som ikke kan brytes ned av kyllingens fordøyelsesenzymer. De løselige fibrene 
medfører dårligere produksjonsresultater som redusert tilvekst og fôrutnytting, lavere 
fordøyelighet, og diaré og fuktig gjødsel. En løsning som kan gjøre det mulig å ta i bruk bygg 
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i større grad i fjørfefôret, er å tilsette mer av fiberspaltende enzymer, som allerede i dag 
tilsettes i fôret i noen grad22.  

Norske proteinvekster 

På grunn av det kalde klimaet i Norge er det begrensede muligheter for å dyrke 

proteinvekster. Av belgvekstene er det erter som er enklest å dyrke i større deler av landet, 

mens åkerbønne og lupin kan dyrkes i områdene med lengst vekstsesong. Ulike typer 

antinæringsstoffer gjør at bruken av belgvekster i fôr må avgrenses noe, særlig til enmagede 

dyr. For eksempel er det tanniner i åkerbønner, erter og rybs/raps som hemmer nedbryting av 

protein i tarmen (men ikke er skadelig for drøvtyggere). Åkerbønner inneholder vicin og 

convicin, som kan gi dårlig fruktbarhet hos svin og fjørfe. Alkaloider finnes i lupin og er 

uheldig for både drøvtyggere og enmagede dyr. Andre skadelige stoffer er glukosinolater 

(særlig i erter), trypsinhibitorer og lectin (i oljefrøvekstene rybs og raps)23. Proteinkvaliteten 

er også betydelig lavere enn i soya, blant annet grunnet lavere innhold av essensielle 

aminosyrer som metionin, tryptofan og treonin24. 

 Det er i hovedsak på godt kornareal det er mulig å dyrke proteinvekster. Abrahamsen et al. 

(2019) har beregnet at dagens proteinproduksjon på kornarealene kan øke fra 110 000 tonn til 

en potensiell produksjon på 122 000 tonn (+ 12 000 tonn / 11 prosent). Dette innebærer en 

økning i produksjon av erter, åkerbønner, oljevekster og høsthvete, og en nedgang i 

produksjon av bygg, havre og vårhvete på samme arealer. I beregningene av potensielt 

dyrkingsareal for oljevekster, erter og åkerbønner er det sett på disponible arealer med 

tilstrekkelig veksttid i de ulike regionene. Videre er det lagt til grunn et 8-årig vekstskifte. 

Økningen på 12 000 tonn protein er beregnet utfra proteininnholdet i både belgvekster og 

korn. 

 Til sammenligning var proteinmengden fra soyamel i husdyrfôr på 82 000 tonn i 2018 og 

proteinmengden fra soyaproteinkonsentrat i fôr til oppdrettsfisk på 190 000 tonn i 2016 (dette 

er beregnet ved å bruke en proteinandel på 46 prosent i soyamel og 61,5 prosent i 

soyaproteinkonsentrat).  

 En utredning fra Arnoldussen et al. (2014) viser omtrent det samme potensialet for økt 

proteinproduksjon. Her har en beregnet potensialet for økt proteinvekstdyrking på alt areal, 

ikke bare kornarealet. Total proteinproduksjon fra korn-, olje- og belgvekster er beregnet til å 

kunne øke fra 109 000 tonn til 131 000 tonn (+22 000 tonn). Dette innebærer noe nedgang i 

kornareal (i hovedsak bygg) og grasareal. I scenario der en tar i bruk dyrka jord som er gått ut 

av bruk, kan proteinproduksjonen fra korn-, olje- og belgvekster øke fra 109 000 tonn til 

140 000 tonn (+31 000 tonn). 

 

 

 
22 https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/aktuelt/node/12111 
23 Kilde: Henriksen, B. (2011). Proteinforsyning. Artikkel på Agropub publisert 4. februar 2011. Lest 20.10.19: 
https://www.agropub.no/fagartikler/proteinforsyning. 
24 Kilde: E-post fra Birger Svihus 14.02.20. 
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Alger og insekter 

Alger og insekter har svært høyt proteininnhold og kan derfor være en god proteinkilde i 

dyrefôr. Det forskes på industriell produksjon av insekter og alger til dyrefôr og andre formål, 

men foreløpig er oppskaleringsmuligheter og kostnader lite belyst. Det er trolig et begrenset 

potensial for insektproduksjon da dette krever et substrat som f.eks. matavfall. Alger, derimot, 

dyrkes i vann med tilgang på CO2, sollys og mineraler, men også her er kostnadsspørsmålet 

lite belyst. 

8.5 Biologiske klimagassutslipp fra fjørfe 

I det norske utslippsregnskapet over klimagasser står jordbruk for 8,4 prosent av de årlige 

utslippene (omregnet til CO2-ekvivalenter). Utslipp av metan og lystgass fra husdyrfordøyelse 

og husdyrgjødsel står for 72 prosent av jordbrukets utslipp. I hovedsak utgjøres dette av 

metanutslippene fra drøvtyggerfordøyelsen (Figur 8.15). Utslippene fra fjørfe er helt 

marginale, og sto for 0,6 prosent av utslippene fra husdyrfordøyelse og husdyrgjødsel i 2016. 

Øvrige utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren, det vil si kategoriene «lystgass fra 

mineralgjødsel», «andre lystgassutslipp» (bl.a. fra prosesser i jorda) og «annet» (bl.a. 

kalking), skiller ikke mellom hvilken husdyrproduksjon utslippene er tilknyttet (dvs. gras, 

korn, grønt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 Rapport 4-2020 

Figur 8.14 Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk i 2017, millioner tonn CO2-
ekvivalenter. Hentet 20.10.19 fra: 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-
klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/               

 

 
 

Figur 8.15 Totale utslipp per husdyrkategori i det norske utslippsregnskapet (2016). Data 
hentet fra UNFCCC (2018), sammenstilt av AgriAnalyse. 
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Figur 8.16 viser jordbrukets klimagassutslipp også i skog- og arealbrukssektoren (i hovedsak 

utslipp fra myr drenert til jordbruksformål) og fossile utslipp som kan kobles direkte til 

jordbruket. Dette er avgrenset til traktorer/maskiner og oppvarming av bygg. Utslippene fra 

traktorer og maskiner er anslått sjablongmessig som andel av utslippene fra kategori 6.4.3 

Traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper: diesel. Oppvarming i primærnæringer 

er derimot en egen kategori i utslippsregnskapet (4.1.1). Utslippene her har gått ned fra 

221 000 tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 113 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017 (SSB, tabell 

8940). I 1990 sto fyringsolje for store deler av utslippene, mens gass (naturgass og LPG) har 

tatt helt over i 2017. I hovedsak kommer utslippene fra oppvarming i primærnæringene: fra 

korntørker, veksthus og driftsbygninger for fjørfe. Grorud et al. (2017) har anslått at utslipp 

fra forbrenning av gass og olje i husdyrrom til slaktekylling og kalkun i 2015 sto for 18 000 

tonn CO2, mens utslippene fra veksthus utgjorde 62 000 tonn CO2. Det vil si at 

driftsbygninger for fjørfe utgjør ca. 16 prosent av totale klimagassutslipp fra oppvarming i 

primærnæringene. 

Mer om det norske utslippsregnskapet for klimagasser 
Norge utarbeider nasjonalt regnskap over klimagassutslipp etter retningslinjer fra FNs 

klimapanel. Utslippene rapporteres til FNs klimakonvensjon årlig, og det er dette 

regnskapet som danner grunnlaget for Norges klimamål. Viktige avgrensninger ved 

regnskapet: 

 Kun utslipp som oppstår innenfor et lands grenser – f.eks. er ikke utslipp fra 

fôrråvare og matvarer som produseres i andre land og importeres til Norge, med i 

Norges regnskap. 

 Kun utslipp som regnes som antropogene (menneskeskapte) – f.eks. er ikke ville dyr 

med. 

 Den årlige fotosyntesen er ikke med i noe regnskap – regnes for å være i balanse. 

 Omfatter ikke utslipp som oppstår ved produksjon og transport av varer i utlandet 

som forbrukes i Norge. 

Norges utslippsregnskap dokumenteres årlig i en rapport fra Miljødirektoratet, sist i 

Miljødirektoratet (2019). I 2018 ble det satt ned et utvalg som skulle gå gjennom 

jordbrukets klimagassutslipp. Rapporten ble lagt fram 1.7.19 (Teknisk beregningsutvalg for 

klimagassutslipp i jordbruket, 2019). 
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Figur 8.16 Jordbruksrelaterte klimagassutslipp i 2017 (Teknisk beregningsutvalg for 
klimagassutslipp i jordbruket, 2019, figur 2). 

 
 

8.6 Energibruk i fjørfehus 

Som nevnt i forrige avsnitt, står korntørker, veksthus og driftsbygninger til fjørfe for 

hovedparten av utslippene knyttet til fossil oppvarming i jordbruket. I både nye og 

eksisterende anlegg for produksjon av slaktekylling og kalkun er varmebehovet betydelig. For 

andre husdyrproduksjoner, inkludert verpehøns, blir det i liten grad brukt fossilt brensel til 

oppvarming uansett alder på bygget, grunnet dyras egen varmeavgivelse og varmebehov. Er 

det behov, blir det fortrinnsvis brukt elektrisk oppvarming (Grorud et al., 2016). Det bekreftes 

i spørreundersøkelsen, der 72 prosent av eggprodusentene oppgir at deres produksjon ikke 
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krever oppvarming, og 19 prosent bruker elektrisitet til oppvarming. Eggprodusenter utgjør 

95 prosent av respondentene som svarer «Min produksjon krever ikke oppvarming». 

Figur 8.17 Hva slags hovedvarmekilde er det i din driftsbygning? N=456 

 
 

Verpehøns/eggproduksjon: 4 prosent bruker fossil oppvarming 

I driftsbygninger for verpehøns/eggproduksjon er det noe behov for 

oppvarming/tilskuddsvarme, og til ventilasjon og tørking etter rengjøring. Ved eggproduksjon 

er den optimale temperaturen ca. 18 °C. Nyere driftsbygninger for verpehøns har lavt behov 

for tilskuddsvarme, og det er derfor ingen ordinære varmeinstallasjoner i disse. Til tørking og 

oppvarming etter rengjøring brukes elektriske varmevifter eller byggtørker i korte perioder. I 

nye driftsbygninger installeres ikke anlegg for bruk av flytende eller gassformig fossilt 

brensel (Grorud et al., 2016). 

Figur 8.18 Hovedoppvarmingskilde i eggproduksjon. N=239 
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Fjørfekjøtt: 64 prosent bruker fossil oppvarming 

Ved produksjon av slaktekylling og kalkun varierer de optimale temperaturforholdene med 

dyras ulike vekstfaser. Mens små kyllinger gjerne skal ha temperaturer opp mot 34–35 °C, 

trives de slakteferdige individene med temperaturer i området 18–20 °C. I denne fasen er 

derfor behovet for varmetilskudd beskjedent (Grorud et al., 2016). 

 Spørreundersøkelsen vår viser at 64 prosent av fjørfekjøttprodusentene har fossile 

energikilder som hovedoppvarmingskilde i fjørfehuset (propan 59 prosent, oljefyring 5 

prosent). Dette er noe lavere enn hva Grorud et al. kom fram til i 2017, der andelen var 74 

prosent (propan 63 prosent, oljefyring 11 prosent). De hadde imidlertid data fra 670 

produsenter, mens 205 produsenter av fjørfekjøtt (kylling og kalkun) har svart på vår 

spørreundersøkelse i forbindelse med denne rapporten. Likevel er hovedinntrykket det 

samme.  

 Grorud et al. (2017) har beregnet at det totale energiforbruket til oppvarming av fjørfehus i 

Norge er 100 GWh. Til sammenligning er energibruk til oppvarming i veksthus 500 GWh. 

Figur 8.19 Hovedoppvarmingskilde til fjørfekjøttproduksjon. N=202 

 
 

Fornybar oppvarming til fjørfe for slakt 

Brenning av propan direkte inne i husdyrrommet er den rimeligste oppvarmingsløsningen i 

fjørfehus. Imidlertid fører dette til høy CO2-konsentrasjon, som ikke er gunstig for 

innemiljøet. CO2 er tungt og legger seg ved gulvet dersom det ventileres lite, og det er særlig 

problematisk når kyllingene er små. Derfor installeres det vannbårne varmeanlegg i nye 

driftsbygninger. Ifølge Innovasjon Norge er det i hovedsak flis som brukes som energikilde på 

nye anlegg i fjørfeproduksjonen, i tillegg til at det er montert en del varmegjenvinnere på 

ventilasjonen. Mange produsenter har egen skog og jordekanter der de kan hente virke til 

oppflising. I tillegg er de fleste moderne flisfyringsanlegg driftssikre og krever lite tilsyn 
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utover at flisbingen må fylles med jevne mellomrom. Systemer basert på vannbåren varme vil 

óg kunne brukes til oppvarming av gårdsverksted, bolighus eller forvarme til korntørke. Ifølge 

Innovasjon Norge bygges halmfyrer ofte i sammenheng med korntørker for å få tilgang til nok 

energi til større tørkeanlegg sammen med produksjoner som gris og kylling. Innovasjon 

Norge opplyser at det er god pågang av søknader fra fjørfeprodusenter til deres 

bioenergiprogram. 

 Miljødirektoratet og NVE (2019) har beregnet merkostnader ved å erstatte fossil gass med 

annen oppvarming, og slår fast at det å bytte fra fossil gass til fossilfrie oppvarmingsløsninger 

vil gi merkostnader uavhengig av hvilken løsning som velges, både forbundet med investering 

og høyere energipriser. Det er ikke regnet spesifikt på flisfyringsanlegg, men for biokjel med 

pellets ligger merkostnaden for næringsbygg på 30 prosent. Ettersom flis har en lavere 

energipris enn pellets, kan en anta at merkostnaden for overgang fra fyring med propan til 

biokjel med flis ligger godt under 30 prosent.  

Grorud et al. (2017) påpeker at energibehovet til oppvarming av et fjørfehus er så stort at 

elektrisitet alene neppe vil være et alternativ for særlig mange. Varmepumpe (luft-luft eller 

luft-vann) og varmegjenvinnere på ventilasjonslufta vil ikke kunne dekke hele 

oppvarmingsbehovet, men kan være aktuelt i kombinasjon med annen varmekilde. Det er 

mulig å erstatte propangass med biogass (metan) hvis man skifter ut propangassbrenneren. 

Ifølge Grorud et al. (2017) finnes det i dag ikke distribusjonssystemer for biogass tilpasset 

denne bruken i landbruket. Biogass vil også være dyrere enn propan. Fyringsolje kan erstattes 

av biofyringsolje, men prisforskjellen er stor. Miljødirektoratet og NVE (2019) oppgir 

følgende energipriser: 

 Fyringsflis:   0,20 kr/kWh (Grorud et al., 2017) 

 Pellets:   0,37 kr/kWh 

 Propan:   0,48 kr/kWh 

 Fyringsolje:   0,65 kr/kWh (Grorud et al., 2017). 

 Elektrisitet:   0,71 kr/kWh 

 Biogass:  0,72 kr/kWh 

 Biofyringsolje:  1,06 kr/kWh 
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Investeringsplaner hos fjørfeprodusentene 

I spørreundersøkelsen vår fikk de som oppga at hovedvarmekilden var enten oljefyring eller 
propan/naturgass, et oppfølgingsspørsmål om de planlegger å investere i fornybart 
varmeanlegg. 65 prosent sier at de ikke planlegger å investere i fornybart varmeanlegg. 15 
prosent planlegger å investere i biofyringsanlegg og 7 prosent i elektrisk oppvarming. Av de 
som svarer Annet her, oppgir noen at de vurderer solceller eller bergvarme, og noen nevner at 
de ønsker varmegjenvinning.  

Forbud mot bruk av fossilt brensel 
 

Fossil fyringsolje til oppvarming av landbruksbygg blir forbudt fra 2025 

Fra 1.1.2020 er det vedtatt forbud mot bruk av mineralolje1 til oppvarming av bygninger. 

Det er gitt utsatt frist for driftsbygninger i landbruket til 1.1.2025. Bakgrunnen for dette er 

høringsinnspill som pekte på at det for driftsbygninger i landbruket kan være spesielle 

utfordringer med å skifte oppvarmingsløsning, blant annet fordi behov for effekt kan være 

spesielt stort i perioder1. Korntørker er ikke omfattet av forbudet, da dette ikke defineres 

som oppvarming av bygning, men tørking (Miljødirektoratet og NVE, 2018). Derfor er det 

i hovedsak veksthusnæringen og fjørfenæringen som berøres av forbudet. Imidlertid er ikke 

fossil gass omfattet av forbudet, og ikke olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, 

biodiesel og bioparafin). 

 

Utfasing av fossil gass til oppvarming utredes 

Regjeringen varslet i klimameldinga at den vil utrede mulighetene for reduksjon av utslipp 

fra gass til oppvarming av bygninger (Klima- og miljødepartementet, 2017, s. 23). 

Miljødirektoratet og NVE har i oktober 2019 levert en kartlegging av bruk av gass til 

oppvarming av bygninger og dagens virkemidler for å redusere bruken av fossil gass til 

oppvarming (Miljødirektoratet og NVE, 2019). 

 

Det har lenge vært forbudt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel (inkludert gass) 

ved nybygging eller vesentlig ombygging (§14-4 i byggteknisk forskrift1), men 

driftsbygninger i landbruket har vært og er fortsatt unntatt fra forbudet (§1-21). 
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Figur 8.20 Planlegger du å investere i fornybart varmeanlegg? N=162 
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Støtteordninger for investering i fornybart varmeanlegg 
Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til 

gårdsvarmeanlegg. Med varmeanlegg menes fyrkjel beregnet på ved, flis, halm, pellets og 

briketter som brensel, koblet til et vannbårent varmesystem. Anlegget skal levere varme til 

næring alene eller sammen med leveranse til boliger. Dette kan støttes med inntil 35 

prosent og maks. 1 000 000 kroner (Innovasjon Norge, 2019). 

  

Enova gir gjennom programmet Varmesentraler investeringsstøtte til aktører som 

ønsker å installere varmesentraler til bygningsoppvarming og produksjonsformål, basert på 

fornybare energikilder. Investeringsstøtten begrenses oppad til 45 prosent av dokumenterte 

merkostnader. Landbruksbygninger er støtteberettiget innenfor teknologiene varmepumpe 

(væske-vann) og solfangeranlegg. Væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW og 

solfangere 201 kr/m2. Landbruksbygninger som skal investere i biobaserte energisentraler, 

henvises til Innovasjon Norges bioenergiprogram (Enova, 2019). 
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8.7 Vannforbruk 

Vannforbruket til fjørfe er lavt sammenlignet med annen husdyrproduksjon. Det kommer av 

at fjørfe drikker lite, har veldig effektivt fôropptak, samt at de lever relativt kort. Dette 

avsnittet er basert på tall for slaktekylling, men vannforbruket for verpehøns vil være omtrent 

det samme, da de har svært lik fôreffektivitet. For kalkun vil vannforbruket være noe høyere, 

grunnet noe høyere fôrforbruk enn slaktekylling og verpehøns. 

Globale gjennomsnittstall (Tabell 8.5) viser at det går med 4 300 liter vann for å produsere 1 

kilo kyllingkjøtt, mens det går med 15 400 liter vann til 1 kilo storfekjøtt, 8 800 liter til 1 kilo 

sau/geit og 6 000 liter til 1 kilo svin. Enkelte vegetabilske matvarer er også vannkrevende, 

som nøtter med et forbruk på 9 100 liter per kilo vare, og belgfrukter med 4 100 liter.  

Tall fra Nortura viser at en slaktekylling i snitt drikker 5,2 liter vann i levetiden (tilsvarer 

3,7 liter per kilo kjøtt). Slaktekyllingens vannforbruk er altså i all hovedsak knyttet til 

dyrkingen av fôret, dvs. korn og proteinvekster. Vannforbruket til produksjon av korn er 

beregnet til 1 600 liter vann per kilo korn, og for proteinvekster 2 400 liter per kilo 

(oljevekster i tabellen). Med slaktekyllingens høye fôreffektivitet på 2,2 kilo fôr per kilo kjøtt 

(Figur 8.3), vil dette tilsvare et vannforbruk på 3 500 til 5 300 liter vann per kilo kjøtt.  
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Tabell 8.5  Globalt, gjennomsnittlig vannfotavtrykk i liter vann per kilo vare. Grønt = 
regnvann, blått = kunstig vanning, grått = forurensning. Med forurensning 
menes den mengden vann som trengs for å fortynne forurensning slik at den blir 
uskadelig – her avgrenset til utvasking av nitrogengjødsel (Thoring, 2017). 

 

Fokuset på vannforbruk er viktig der vanntilgangen er liten eller der det brukes mye fossilt 

vann som pumpes fra store grunnvannsbasseng. I Norge, der vanntilgangen er stor, er ikke 

vann noen begrenset ressurs i jordbruket. Dessuten er en stor andel av vannforbruket, i Norge 

som globalt, regnvann. Globalt står regnvann for 78 prosent av jordbrukets vannfotavtrykk, 

kunstig vanning for 12 prosent og forurensning for 10 prosent (Figur 8.21). Med forurensning 

menes her den vannmengden som skal til for å fortynne avrenning av nitrogengjødsel til et 

nivå som ikke er skadelig. 
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Figur 8.21 Globalt forbruk av vann til jordbruk i perioden 1996 til 2005 fordelt på 
regnvann, kunstig vanning og forurensning. Med forurensning menes den 
mengden vann som trengs for å fortynne forurensning slik at den blir uskadelig – 
her avgrenset til utvasking av nitrogengjødsel (Thoring, 2017). 
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Vedlegg 

Vedlegg A: Kjøttforbruk (Kilde: Kjøttets tilstand 2019) 
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Vedlegg B: Spørreundersøkelsen 

1)  * Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

Korn 

Frukt, bær, grønnsaker/veksthus og/eller poteter 

Kumelkproduksjon 

Sauehold 

Slaktegrisproduksjon/smågrisproduksjon 

Verpehøner (eggproduksjon) 

Slaktekylling 

Kalkun 

And 

Annet fjørfe (gås, vaktel etc.) 

Livdyrproduksjon fjørfe eller rugeegg 

Storfekjøttproduksjon 

Skog/tømmer 

Gras 

Geit 

Annen landbruksbasert næring 

Annet       

2)  * Hvilken av fjørfeproduksjonene er den viktigste for økonomien på gården? 

  Verpehøner (eggproduksjon) 

  Slaktekylling 

  Kalkun 

  And 

  Annet fjørfe (gås, vaktel etc.) 

  Livdyrproduksjon fjørfe eller rugeegg 

  Annet       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Kalkun 

3)  * Hvor mange kalkun har du normalt pr år i din drift ? 

  Under 5 000 

  5 001 – 10 000 
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  10 001 – 30 000 

  30 001 – 59 999 

  60 000 

  Over 60 000 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Slaktekylling 

4)  * Hvor mange slaktekylling har du normalt pr år i din drift? 

  Under 25 000 

  25 000 – 50 000 

  50 001 – 75 000 

  75 001 – 100 000 

  100 001 – 140 000 

  140 001 – 180 000 

  180 001 – 220 000 

  220 001 – 279 999 

  280 000 

  Over 280 000 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Verpehøner (eggproduksjon) 

5)  * Hvor mange verpehøns har du normalt per innsett i din drift? 

  Under 1 000 

  1 000 – 4 000 

  4 001 – 7 499 

  7 500 

  Over 7 500 
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Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Annet fjørfe (gås, vaktel etc.) 

6)  * Hvor mange ender har du normalt per år? (Oppgi antall i hele tall, f.eks 1000) 

      

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Annet fjørfe (gås, vaktel etc.) 

7)  * Hvor mange gjess, vaktler etc. har du normalt per år til sammen? (Oppgi antall i hele 

tall, f.eks 300) 

      

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Livdyrproduksjon fjørfe eller rugeegg 

8)  * Hvor mange dyr har du normalt per år i din drift i livdyrproduksjon på fjørfe og/eller 

rugeegg?  (Oppgi antall i hele tall, f.eks 100) 

      

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Kalkun 

 Slaktekylling 

9)  * Hvilken betingelse ligger i leveringsavtalen din? 

  Avtalen er tidsbegrenset 

  Avtalen er mengdebegrenset 
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  Vet ikke 

10) Hvor mange fjørfehus er i aktiv drift på gården? 

  1 

  2-3 

  4 eller flere 

11)  * Hvor lenge er det siden det sist ble gjort større oppgraderinger av hus eller 

innredning/teknisk utstyr 

  0-5 år 

  6-10 år 

  11-20 år 

  Mer enn 20 år 

  Er ikke gjort større oppgraderinger etter bygging. 

  Vet ikke 

12)  * Er det behov for større investeringer eller oppgradering av ditt driftsapparat (hus, 

innredning eller teknisk utstyr) 

  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Er det behov for større investeringer eller oppgradering av ditt 

driftsapparat (hus, innredning eller teknisk utstyr) inneholder noen av disse alternativene 

 Ja 

13)  * Hva er de viktigste årsakene til at det er behov for investeringer eller 

oppgradering? (maks 3) 

Utslitt driftsapparat (hus, innredning, teknisk utstyr osv. ) 

Fungerende driftsapparat (hus, innredning, teknisk utstyr osv.), men ønsker å øke besetningsstørrelsen 

Utslitt driftsapparat (hus, innredning, teknisk utstyr osv. ), og velger derfor å øke besetningsstørrelsen 

Pålagt omstilling 

Dyrevelferd 

Teknisk utstyr 

Ønske om grønn energi 

Vifter, lys etc. 

Annet       
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14)  * Ønsker du å utvide din produksjon? (f.eks fordi huset nå ikke er tilpasset maks 

konsesjon) 

  Ja 

  Nei 

  Vet ikke 

15) Hvilke faktorer må være tilstede for at du skal øke produksjonen? (Flere svar er 

mulig) 

Leveringsavtale 

Interesse fra neste generasjon 

Mulighet for støtte fra Innovasjon Norge 

Bedre oppgjørspris på kjøtt/egg 

Økt konsesjonsgrense, produserer allerede maksimalt 

Ønsker uansett ikke å utvide 

16) Har du jobb utenom gården? 

  Ja, heltid (100 %) 

  Ja, deltid 

  Nei 

17)  * Hvor mange timer brukes det på stell og tilsyn av dyrene i gjennomsnitt pr dag? 

  Under 1 time 

  1 – 2 timer 

  2 – 3 timer 

  3 – 5 timer 

  Over 5 timer 

  Vet ikke 

18)  * Hva er din normale responstid på alarm fra fjøset? (f.eks vann, fôr, 

temperatur/ventilasjon) 

  Under 10 min 

  10 – 20 min 

  20 – 45 min 

  Mer enn 45 min 

  Vet ikke 
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19)  * Benytter du deg av avløser og/eller leid hjelp i fjørfehuset? 

  Nei 

  Ja, daglig 

  Ja ukentlig eller månedlig 

  Ja, men kun ved sykdom 

  Ja, til ferie og fritid 

  Ja, til velferdspermisjon (omsorg, svangerskap/fødsel) 

  Ja, ved arbeidstopper 

20)  * Hvordan opplever du økonomien i din fjørfeproduksjon? 

  Dårlig 

  Tilfredsstillende 

  God 

  Andre kommentarer       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) 

inneholder noen av disse alternativene 

 Verpehøner (eggproduksjon) 

21)  * Hvilken innredningstype har du? 

  Miljøinnredning 

  Frittgående (konvensjonelt, frilans, økologisk) 

  Annet       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilken innredningstype har du? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Miljøinnredning 

22)  * Hvilket år ble det lagt om til miljøinnredning? 

 Nedtrekk med alternativer fra 1990 – 2019 

 Før 2019 

 Vet ikke 
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Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilken innredningstype har du? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Miljøinnredning 

23)  * Hvor mye investerte du for når du la om til miljøinnredning? (Oppgi antall kroner i 

hele tall) 

      

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilken innredningstype har du? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Frittgående (konvensjonelt, frilans, økologisk) 

24)  * Når ble produksjonen lagt om til frittgående produksjon? 

 Nedtrekk med alternativer fra 1940-2019 

 Vet ikke 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hvilken innredningstype har du? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Frittgående (konvensjonelt, frilans, økologisk) 

25)  * Hvor mye investerte du for når du la om til frittgående produksjon? (Skriv inn med 

hele tall, f.eks 50000) 

      

26) Er produksjonen økologisk sertifisert? 

  Ja 

  Ja, men har ikke leveringsavtale for økologisk 

  Nei 

  Nei, men er under omlegging til økologisk 

  Nei, men har vært det tidligere 

27)  * Er det vinduer som slipper inn dagslys i din produksjon? 
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  Ja 

  Nei 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Er det vinduer som slipper inn dagslys i din produksjon? inneholder 

noen av disse alternativene 

 Ja 

28)  * Når i innsettet slipper du dagslys inn til dyrene gjennom vinduene? 

  Hele perioden 

  Kun i første del 

  Kun i siste del 

  Aldri 

29)  * Har dyrene tilgang til veranda/uteareal? 

  Ja 

  Nei 

30)  * Hvordan ser du på en driftsform der dyrene går ute når forholdene ligger til rette 

for det? 

  Positiv 

  Negativ 

  Ingen oppfatning 

  Andre kommentarer       

31)  * Opplever du at krav til miljøberikelse er positivt? (flere svar er mulig) 

Positivt for dyrevelferden 

Positivt for økonomien 

Positivt for dyras forhold til meg/røkter 

Positivt for omdømme til næringen 

Nøytral 

Negativ for dyrevelferd 

Negativt for økonomien 

Vet ikke / usikker 

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 
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Dersom spørsmålet Er det vinduer som slipper inn dagslys i din produksjon? inneholder 

noen av disse alternativene 

 Nei 

eller 

Dersom spørsmålet Har dyrene tilgang til veranda/uteareal? inneholder noen av disse 

alternativene 

 Nei 

32)  * Planlegger du å etablere uteareal og/eller sette inn vinduer i produksjonshuset 

dersom dette ikke er gjort allerede? 

  Ja, planlegger å etablere uteareal 

  Ja, planlegger å sette inn vinduer i produksjonshuset 

  Ja, planlegger både utearel og vinduer 

  Nei, har ikke planer om hverken uteareal eller vinduer 

33) Hva slags hovedvarmekilde er det i din driftsbygning? 

  Elektrisitet 

  Oljefyring 

  Propan/naturgass 

  Biobrenselanlegg 

  Min produksjon krever ikke oppvarming 

  Annet       

Følgende betingelser må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

Dersom spørsmålet Hva slags hovedvarmekilde er det i din driftsbygning? inneholder 

noen av disse alternativene 

 Propan/naturgass 

 Oljefyring 

34)  * Planlegger du å investere i fornybart varmeanlegg? 

  Nei 

  Ja, i biofyringsanlegg 

  Ja, i elektrisk oppvarming 

  Annet (beskriv):       
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35)  * Hva gjør du med husdyrgjødsla? (Flere svar er mulig) 

Sprer den på egen gård 

Sprer/selger til andre 

Leverer til biogass 

Leverer til pelletering 

Leverer til kompost 

Annet, beskriv:       

36) Hvor enig eller uenig vil du si at du er i påstandene om landbrukspolitikk under? (På 

en skala fra 1 – 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig) 

 1 

(helt 

uenig) 2 

3 

(verken 

enig 

eller 

uenig) 4 

5 

(helt 

enig) 

Jeg 

vet ikke 

/ ønsker 

ikke 

svare 

Jordbruksavtaleordningen er et gode for 

norske fjørfebønder             

Fjørfebøndene har grunn til å være fornøyd 

med jordbruksoppgjøret i 2019             

Jordbruksavtaleordningen er et gode for 

samfunnet             

Norsk landbrukspolitikk er forutsigbar             

Det er ikke samsvar mellom politikernes 

mål og bondens mulighet til å oppfylle disse             

Jeg synes dagens regjering har ført en god 

landbrukspolitikk             

Midlene til å gjennomføre 

landbrukspolitikken er for små til å nå målene             

Det er nødvendig med en videre 

strukturutvikling i landbruket mot større og 

færre bruk 
            

Samvirkene i landbruket gjør en viktig jobb 

for å sikre best mulig vilkår for bøndene             

Konsesjonsordningene i landbruket bør 

mykes opp             

Et liberalisert eiendomsregelverk svekker 

jordbruksproduksjonen             

37)  * Hva mener du er de viktigste punktene man bør prioritere i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene til våren? (svar opp til to alternativer) 

Økt inntekt i form av økte overføringer 
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Bedre avløserordninger 

Bedre investeringsordninger 

Økonomisk støtte for å legge til rette for ny næringsvirksomhet på gården (for eksempel nye 

produksjoner, nisjeproduksjon, turisme) 

Vet ikke 

38) Hva slags effekt tror du de følgende endringer vil gi for økt matproduksjon i Norge? 

Du kan svare på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr svært liten effekt og 5 betyr svært stor 

effekt. 

 1 2 3 4 5 

Økte tilskudd           

Økte priser           

Liberalisering av eiendomsregelverket           

Økt grad av sikkerhet rundt leiekontrakter for leie av jord           

Sterkere tollvern           

Investeringstilskudd           

Økte husdyrkonsesjonsgrenser           

39)  * Hva er din hovedmotivasjon for å være fjørfeprodusent? 

  Faglig utfordrende 

  Produserer mat som folk vil ha 

  Mulighet til heltidsjobb på gården 

  Utnytte gårdens ressurser 

  Fortsetter drift fra forrige generasjon 

  Annet, fyll ut 

40)  * Hva anser du som de største utfordringene du har som fjørfeprodusent? (flere svar 

er mulig) 

Lav lønnsomhet 

Uforutsigbare oppgjørspriser 

Uforutsigbart og hyppige endringer i regelverk og krav knyttet til produksjonen 

Press fra dyrevernere, dagligvare etc, 

Dyrere innsatsfaktorer 

Usikre leveringsbetingelser 

Annet, fyll ut 
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Vet ikke 

41)  * Hvilket fylke bor du i? 

 

42)  * Er du kvinne eller mann? 

  Kvinne 

  Mann 

43)  * Hvilket år ble du født? 

Nedtrekk med alternativer fra 1940 - 2001 

44)  * Hva er størrelsen på ditt jordbruksareal i drift? (ta her også med leid areal) 

  Under 100 dekar 

  100 – 199 dekar 

  200 – 299 dekar 

  300 – 499 dekar 

  500 dekar eller mer 

45)  * Hvilket år ble fjørfeproduksjon etablert som en av hovednæringene på gården din? 

 Nedtrekk med alternativer fra 1947 - 2019 

Denne informasjonen vil kun brukes i forbindelse med trekning: 

46) Dersom du ønsker å være med i trekningen av gratis deltagelse på Fjørfedagene 
2020 så skriv inn telefonnummer og/eller epostadresse her: 

 

47) Har du ellers kommentarer til spørreundersøkelsen eller temaene vi har spurt om så 

skrive de gjerne ned her: 
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