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Dette notatet fra Nortura redegjør for sentrale fakta om norsk produksjon av 
fjørfekjøtt med hovedvekt på kyllingproduksjonen.  Kylling har i Norge gjennom 
de siste 30 årene utviklet seg fra å være et lite biprodukt i eggproduksjonen til å 
bli en viktig del av kostholdet. Kyllingproduksjonen er nå også en sentral del av 
det norske landbruket, og gir muligheter for en offensiv matkornpolitikk.
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Av verdens totale kjøttproduksjon er 37% 
fjørfekjøtt (kylling, kalkun, and og gås). Det 
er forventet at fjørfeproduksjonen innen 
2020 vil passere svin og være det største 
kjøttslaget globalt . Verdens fjørfekjøttpro-
duksjon er på om lag 115 mrd kg (FAO, 
2015). Norsk produksjon utg jør litt under 1 
promille av den globale fjørfekjøttproduk-
sjonen, og Norge er selvforsynt med kylling 
og kalkun. Totalproduksjonen i 2015 var 
på 92,5 tusen tonn.  Også i Norge er fjørfe-
kjøtt nest størst etter svin, og fjørfekjøtt har 
i løpet av de siste 20 årene blitt en vanlig 

og viktig del av det norske kostholdet.

Utvikling
Fjørfekjøtt var fram til 60-tallet et bipro-
dukt fra eggproduksjonen, og omfanget 
av eggproduksjonen la premiss for årlige 
volumer. Fjørfeslaktene var da i hovedsak 
utrangerte verpehøns og oppfôrede hane-
kyllinger. Spesialiseringen av kjøttraser, 
som i Norge startet fra 60-tallet , førte til 
at kylling kunne bli et selvstendig produkt 
med stort vekstpotensial. Dette førte til en 
vesentlig opptrapping g jennom 70- og 

Fjørfekjøttproduksjonen i Norge

80-tallet . I denne perioden var hel frossen 
kylling og grillet kylling hovedproduk-
tene.  Utstrakt produktutvikling og over-
gang fra frosne til ferske og viderefored-
lede produkter på 90-tallet var nøkkelfak-
torer for å videreutvikle produktkategorien 
inn i den største vekstfasen. Det var først 
på 90- og 2000-tallet at kylling ble et vanlig 
hverdagsprodukt på norske middagsbord. 

Av fjørfeslagene er det kjøtt fra kylling som 
dominerer i Norge, med årlig forbruk per 
innbygger på ca 16 kg. Kalkun er en klar 

Kjøtt- og eggforbruk per person fordelt per dyreslag 1995 – 2016 (engrosvekt hele slakt). Kilde: Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning
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nummer to med ca 2 kg. Forbruket av and, gås og andre fjørfeslag 
er svært begrenset.  Høns er i dag et lite etterspurt fjørfekjøttpro-
dukt på grunn av en mer tungvint tilberedning, og lav kjøttfylde 
sammenlignet med andre fjørfekjøttprodukter.  

I 2014 utg jorde fjørfekjøttforbruket i Norge 19,8 kg pr innbygger, av 
et kjøttforbruk på totalt 79,9 kg, målt som engrosvekt og inklusiv 
spiselig innmat. Engrosvekt er lite egnet når man ser på kjøttfor-
bruk opp mot for eksempel kostholdsråd, siden bein og annet som 
ikke spises, inngår i engrosvektene. Beregnet faktisk forbruk av 
spiseklart , ferdig tilberedt fjørfekjøtt i 2014 tilsvarte 9,8 kg av totalt 
50,7 kg tilberedt kjøtt (Animaila, Kjøttets tilstand 2015). Det norske 
totale kjøttforbruket er moderat sammenlignet med mange andre 
vestlige land, og det g jennomsnittlige forbruket er svært nært det 
som er angitt i kostrådene fra Helsedirektoratet .

Kylling i det norske kostholdet

Tilgangen på fjørfekjøtt har altså økt vesentlig de siste 20 årene. 
Kombinasjonen av sunnhet og mulighetene for enkel og rask tilbe-
redning har samtidig ført til at etterspørselen etter fjørfekjøtt har 
steget.  Prismessig er mange fjørfekjøttprodukter gunstige både 
i Norge og andre land. Dette gir mange en rimelig tilgang på en 
viktig proteinkilde uavhengig av inntektsgrupper.

Fjørfekjøtt er svært magert og proteinrikt og er derfor en viktig 
mager proteinkilde i kostholdet. Ut fra Helsedirektoratets kostråd, 
har hvitt kjøtt klare fortrinn i kostholdet.

I tillegg til sunnhet har en annen av de viktige forbrukertrendene 
vært at man raskt skal kunne lage et velsmakende middagsmåltid 
i en travel hverdag. Dette har bidratt til at fersk kyllingfilét og grillet 
kylling har blitt populær hverdagsmat, samtidig som mange andre 
retter med fjørfekjøtt også har fått en naturlig og viktig plass på 
menyen.

I forbrukerundersøkelser utført for Nortura, svarte 86% av de 
spurte at de spiser kyllingfilét minst én gang i måneden, mens 
30% svarte at de spiste kyllingfilét en eller flere ganger i uka.

Produksjonen av kylling fra 60-tallet og fram til i dag har gått 

Helsediraktoratets kostråd, 2016, om kjøtt (nr 6):
Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens 
mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.
Det er lurt å tenke over hva slags kjøtt du velger, hvor mye 
og hvor ofte du spiser det . Rene råvarer er et bedre valg enn 
bearbeidet kjøtt .
• Velg hvitt kjøtt , rent kjøtt og magre kjøttprodukter med 

lite salt .
• Begrens mengden av bearbeidede kjøttprodukter som 

er røkt, saltet eller konservert med nitrat eller nitritt , 
som for eksempel bacon eller spekepølse.

• Begrens mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter 
av rødt kjøtt til 500 gram per uke. Dette tilsvarer to til 
tre middager og litt kjøttpålegg. Rødt kjøtt er kjøtt fra 
svin, storfe, sau og geit .

• Velg fortrinnsvis nøkkelhullsmerket kjøtt og 
kjøttprodukter

Kjøttforbruk pr person, FAO-tall fra 2007-2009. Norske innbyggere har et moderat kjøttforbruk , og vi ligger lavest i Norden og klart under 
g jennomsnittet i Europa
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gjennom en stor utvikling fra en beskjeden 
tilleggsnæring til dagens profesjonali-
serte produksjon. I dagens produksjon står 
god ressursutnytting og oppmerksomhet 
omkring dyras helse og velferd helt sentralt 
i bondens daglige virke. Moderniseringen 
av produksjonen har dannet grunnlaget 
for lavere priser til forbruker og bedre 
utnyttelse av fôrressurser, landarealer og 
energi. Samtidig har man g jennom syste-
matisk utviklingsarbeid klart å bedre dyre-
helsen vesentlig. 

Utviklingen av moderne slaktekyllingpro-
duksjon blitt mye kritisert for utilstrekkelig 
balanse mellom dyrevelferd og effektivitet i 
avlsarbeidet, og negative konsekvenser av 
rask vekst . Se mer om dette i avsnittet om 
slaktekyllingavl.

Parallelt med at produksjonen har økt i 
omfang og bevisstheten om dyrevelferd 
har økt i befolkningen, har også kravene 
for hold av kylling, og måten produksjonen 
foregår på, blitt forbedret . Norge ligger 
sammen med Sverige og enkelte andre 
europeiske land lengst framme på å stille 
krav til et godt dyrehold, blant annet ved å 
ha strengere krav til maksimal dyretetthet 
(25-36kg/kvm) enn standarden i EU (42 
kg/kvm).

Sammenlignet med annet husdyrhold 
kjennetegnes kyllingproduksjonen og de 
andre fjørfeproduksjonene av at bonden 
holder og har ansvar for et stort antall dyr. 
Dette stiller store krav til gode rutiner for 
tilsyn og kontroll med flokken for å sikre 
seg at alle dyra har det bra. Systematikk 
og god styring står derfor svært sentralt i 
kyllingbondens rutiner. Viktigheten av dette 
reflekteres også i kravene som stilles fra 
myndigheter g jennom regelverket og vare-
mottakere g jennom KSL (Kvalitetssystem i 
Landbruket). 

Kunnskapen om hvordan slaktekyllingpro-
duksjonen foregår er varierende i befolk-
ningen. Blant annet tror en relativt stor 
andel av befolkningen at slaktekyllinger 
holdes i bur, en oppstallingsmåte som aldri 
har vært brukt i norsk fjørfekjøttproduk-
sjon.  Slaktekyllingprodusentene har lagt 
vekt på å vise i praksis hvordan produk-
sjonen foregår. På Animalia og Nortura 
sine nettsider finnes korte filmer der man 
får et innblikk i hverdagen i kylling- og 
kalkunhus, samt en del generell informa-
sjon om produksjonen.

Dyrevelferdsprogrammet
I 2013 kom det nye dyrevelferdskrav til 
slaktekyllingproduksjonen i forskrif ten om 
hold av høns og kalkun, som sammen 
med bransjens eget dyrevelferdspro-
gram utg jør rammen for produksjonen. 
Dyrevelferdsprogrammet for slaktekyl-
ling er utviklet og drif tes av fjørfebran-
sjen (Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund og Animalia). Mattilsynet 

fører tilsyn med praktiseringen av 
programmet. Slaktekyllingprodusentene 
er de eneste av husdyrprodusentene i 
Norge som har utviklet et slikt program, 
og etterfølges nå av kalkunprodusentene. 
Fjørfebransjen ligger derfor langt framme 
i å selv ta ansvar for å videreutvikle stan-
darden på produksjonen. Det er tre hoved-
elementer i dyrevelferdsprogrammet:
• Obligatoriske eksterne revisjoner av 

slaktekyllingprodusentenes doku-
mentasjon på etterlevelse av dyre-
velferdsregelverket hvert tredje år. 
Disse g jøres av egne KSL-revisorer 
og kommer i tillegg til prøvetaking, 
uanmeldte tilsyn og revisjoner som 
Mattilsynet utfører.

• Faste veterinærbesøk to ganger årlig 
med fokus på godt dyrehold og forbe-
dringer i drif ten. Dette g jennomføres 
av besetningens egen avtaleveterinær 
(«fast-dyrlege»).

• Overvåking av dyrevelferdsstatus 
basert på en velferdsindikator (tråpu-
tescore), der nedsatt dyrevelferd 
medfører begrensninger i tillatt dyre-
tetthet i påfølgende innsett . 

Det er tatt høyde for at dyrevelferdspro-
grammet skal oppdateres og revideres 
i tråd med ny kunnskap, blant annet ved 
at nye velferdsindikatorer kan tas i bruk 
når disse er tilstrekkelig dokumenterte. 
Fjørfebransjen bidrar også til forskning ved 
de vitenskapelige institusjonene for stadig 
å g jøre kunnskapsbaserte forbedringer i 
den praktiske produksjonen.

Dyrevelferd i slakteriene
Dyrevelferd er også svært viktig på slak-

Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet i norsk fjørfekjøttproduksjon

teriene. Nortura var tidlig ute med å 
bytte fra strømbedøving til gassbedø-
ving på alle fjørfeslakteriene.  Dette har 
nå blitt den nye standarden i Norge, og 
utbredelsen øker også ellers i Europa. 
Kyllingene blir da bedøvet før de henges 
på transportbåndet på slaktelinja, noe 
som har vært viktig i forbedringen av 
dyrevelferd på fjørfeslakterier.

Transport av fjørfe til slakting er krevende 
i varme og kalde årstider, og Nortura har 
sammen med utstyrsleverandører og 
forskningsmiljøer bidratt til utvikling av 
kunnskap for bedre transportløsninger 
for slaktefjørfe. Som et resultat av dette, 
har norske fjørfeslakterier de siste 10 
årene byttet til en moderne bilpark der 
avanserte løsninger for klimastyring er 
ny standard. Dette har sammen med 
annet forbedringsarbeid ført til at man 
har hatt en positiv utvikling på transport-
skader- og dødelighet under transport . 
Norske nøkkeltall (1 promille dødelighet 
på slaktedagen) er gode i internasjonal 
sammenheng, til tross for vår geografi og 
utfordrende klima. 

Animalia har på oppdrag fra Nortura utvi-
klet et eget revisjonssystem for dyrevel-
ferd på slakterier, kalt etisk regnskap, og 
g jennomfører dette som eneste aktør 
regelmessig på alle slakterier for alle 
dyreslag. Her kartlegges alle rutiner av 
betydning for dyras velferd, og resulta-
tene brukes i det interne forbedrings-
arbeidet. Nortura har satt som internt 
krav at ingen slakterier skal ha dårli-
gere resultat enn karakteren B, og jobber 
systematisk for å oppnå dette. 

Miljøberiking

Foto: Øivind Haug
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I 2015 ble miljøberiking lansert som et 
tilleggselement av dyrevelferdsmessig 
betydning hos kyllinger produsert til Prior 
og Meny sitt nye konsept «Kyllinggården». 
Miljøberiking er elementer som skal 
fremme dyras naturlige atferd og bidra til 
et mer sammensatt og aktivitetsstimu-
lerende levemiljø. Miljøberiking har også 
vært brukt noe i økologisk kyllingproduk-
sjon og i eggproduksjonen. Typiske tiltak 
er kasser for hvile og aktivitet , flisballer 
eller halmballer som dyra jobber med og 
egne arealer spesielt egnet for støvbading. 
Miljøberiking og andre positive tiltak av 
dyrevelferdsmessig betydning er nå mer 
på vei inn i slaktekyllingproduksjonen, som 
en respons på at både kyllingbøndene selv 
og forbrukerne har blitt mer opptatt av 
dyrevelferd som går utover generelle regel-
verkskrav, og at det er rom for en markeds-
drevet differensiering av produksjonen.

Mattrygghet
Når det g jelder mattrygghet og sykdomsri-
siko knyttet til fjørfekjøtt internasjonalt , er 
bakteriene Salmonella og Campylobacter 
viktige. På grunn av langvarig systematisk 
forebygging i samarbeid mellom bransje 
og myndigheter, er norsk fjørfekjøttpro-
duksjon i en svært gunstig stilling, og vi 
kan uten blygsel hevde å ha «verdens tryg-
geste kylling».

Salmonellasituasjonen i Norge er helt 
unik , og har gitt grunnlag for særkrav 
ved import for å beskytte denne statusen 
(Salmonellagarantien). Kun enkelte andre 
land, som Sverige og Finland har over tid 
hatt en tilsvarende like god situasjon som 
hos oss. Norge har g jennom overvåking og 
systematiske smittebeskyttelsestiltak klart 
å holde både kylling- og eggproduksjonen 
salmonellafri. Alle flokker prøvetas før slak-
ting. Av de ca 4000 flokkene som slaktes 
årlig i Norge, er det normalt 0-3 posi-
tive, dvs under 1 promille. Disse flokkene 
fanges opp av overvåkingsprogrammet 
og positive flokker tas ikke inn til slakteri, 
men destrueres på gården. Internasjonalt 
er Salmonellasmitte fra rått fjørfekjøtt til 
kjøkkenmiljøer et stort problem, og fore-
komsten av Salmonella i fjørfebesetninger 
i EU var ved siste store fellesundersøkelse 
i 2008 på 13,1%. Variasjon mellom EU-land 
i forekomst i denne undersøkelsen var fra 
0-86%. 

Campylobacterbakterier finnes normalt 
hos de fleste husdyr, viltlevende dyr og 
i vannmiljøer. Fugler og fjørfe er særlig 
hyppige bærere.  Ved utilfredsstillende 
hygiene, kan smitte nå mennesker via 
vann og mat. Vanlige smittekilder er ikke-
desinfisert drikkevann, deltakelse i grill-
måltider, kontakt med kjæledyr og håndte-
ring av rått fjørfekjøtt uten god kjøkkenhy-
giene.  Campylobacterbakterier kan også 
forekomme på kylling, og bekjempes mest 
effektivt ved å holde kyllingflokkene smit-
tefrie. Dette oppnår man ved å holde kyllin-
gene innendørs, og med strenge sluseru-
tiner, drikkevannsdesinfeksjon og nøye 
renhold.  I Norge har vi valgt en offensiv 
strategi hvor besetningene overvåkes, og 

tiltak iverksettes for å holde forekomsten 
så lav som mulig. I risikoperioden (sommer-
halvåret) sjekkes flokkene før slakting, 
og positive flokker fryses eller varmebe-
handles slik at Campylobacterbakteriene 
elimineres. Ved disse tiltakene oppnår vi i 
Norge å ligge på en forekomst på kylling-
flokker på ca 3-6%, mens vanlige nivåer i 
alle andre land i Europa er fra ca 10% til 
80%, altså g jerne 10 ganger så høyt . Til 
tross for omfattende tiltak vil det kunne 
være campylobacter på en mindre andel av 
rå norsk kylling også. Vanlig, god kjøkken-
hygiene og riktig koking/steking av fjørfe-
kjøtt er derfor viktig for å unngå smitte fra 
rått kjøtt til mat som er klar til å spises.

Antibiotikabruk og 
antibiotikaresistens
Antibiotika er livsviktige hjelpemidler for 
folk og dyr. Det er derfor avg jørende å ta 
vare på effekten og holde forekomsten 
av antibiotikaresistente bakterier lav.  God 
dyrehelse og restriktive holdninger til 
unødig bruk av antibiotika er grunnlaget 
for et lavt antibiotikaforbruk i husdyrholdet 

og dermed lav forekomst av antibiotikare-
sistente bakterier hos husdyr. Veterinærene 
i Norge har ikke lov til å ha fortjeneste på 
medisinformidling eller salg, slik som i 
mange andre land, og dette har sammen 
med langvarig oppmerksomhet omkring 
riktig og forsvarlig antibiotikabruk spilt en 
viktig rolle. Dyrehelsa i norske fjørfeflokker 
er god, med lav forekomst av smittsomme 
dyresykdommer. Dette gir lavt behand-
lingsbehov med antibiotika.

Det finnes ikke europeisk statistikk for anti-
biotikaforbruk til fjørfe spesielt , men figur 
2 viser hvor lav norsk bruk av antibiotika 
i husdyrproduksjonen totalt var i 2013 (3 
mg/dyreenhet for husdyr og oppdretts-
fisk). I Norge brukes det ca. 10 mg antibio-
tika pr kg produsert husdyrenhet når man 
holder oppdrettsfisken utenfor beregnin-
gene, noe som er svært mye lavere enn de 
fleste andre land i Europa. Spania og Italia 
ligger 30 ganger høyere, Danmark mer enn 
4 ganger høyere enn norsk forbruk .
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Slaktekylling behandles svært sjelden med 
antibiotika, og kun styrt av veterinær.  I 
Norge ble det i 2015 behandlet med anti-
biotika i 0,02% av norske slaktekylling-
flokker (Animalia, Helsetjenesten for Fjørfe). 
Behandlingen ligger altså enda lavere enn 
det generelle lave g jennomsnittet for norsk 
husdyrproduksjon.

I Norge har vi hatt systematisk offentlig 
overvåking av antibiotikaresistens på 
husdyr siden 2000, i regi av NormVet. 
Fra 2011 ble det tatt i bruk nye, svært 
følsomme metoder som kunne påvise fore-
komst av resistente bakterier forårsaket av 
antibiotikabruk hos de utenlandske avls-
dyra som har gitt opphav til norske slak-
tekyllinger. Noen av metodene ser også ut 
til å kunne påvise «naturlig forekommende 
resistens» eller bakgrunnsnivåer, men her 
jobber man med å skaffe ny kunnskap om 
tolkingen av resultatene. 

Funnene av ESBL-bærende E.coli på kylling 
ved bruk av de nye metodene fikk særlig 
stor oppmerksomhet, siden dette er en 
resistensform knyttet til særlig viktige anti-
biotika. Rapportene fra 2011 viste at denne 
resistensformen forekom i ca 30% av 
norske slaktekyllingflokker. Disse funnene 
ble knyttet til tidligere utstrakt forebyg-
gende bruk av cefalosporin-antibiotika i en 
rekke land. Denne antibiotikatypen hadde 
også vært brukt i slaktekyllingens «oldefo-
reldrebesetninger» i Skottland. Nortura og 
resten av den norske fjørfebransjen har tatt 
sterk avstand fra denne antibiotikabruken. 
Leverandører av avlsdyr til norsk slakte-
kylling har nå avviklet slik forebyggende 
antibiotikabruk . Fjørfebransjen i Norge 
har også satt i gang en rekke tiltak for å 
fjerne de introduserte ESBL-bakteriene.  Pr 

første halvår 2016 ser det ut til at ESBL-
forekomsten i våre slaktekyllingbeset-
ninger nå er redusert til om lag en tred-
jedel av hva den var før man startet med 
systematisk overvåking med nye svært 
følsomme metoder. Reduksjonstiltakene 
ser derfor ut til å fungere bra, og det er 
forventet at over tid vil nivåene bli svært 
lave og returnere til normale bakgrunnsni-
våer. Det er viktig å presisere at kyllingva-
riantene av ESBL viser svært liten grad av 
overlapp med ESBL-typer hos mennesker, 
og at kyllingen ut fra dette ikke kan ha 
utg jort noen vesentlig kilde til ESBL-
forekomst hos mennesker.

Produksjon uten koksidiostatika/
narasin
Vinteren 2014/2015 var det en stor debatt 
i Norge om fôrtilsetninger som brukes mot 
parasitter (narasin til kylling). Fra enkelte 
hold ble det hevdet at narasin som en bief-
fekt kan ha betydning for utvikling av resis-
tente bakterier av betydning for folkehelsa. 
Vitenskapskomiteen sin rapport som var 
ferdig i slutten av 2015 viser at mange av 
spekulasjonene fra året før hadde vært 
svært overdrevet. Det er for eksempel 
ingen sammenheng mellom narasinbruk 
og ESBL-forekomst. 

Nortura besluttet i desember 2014 å fase 
ut den forebyggende bruken av narasin 
mot koksidieparasitter, og allerede våren 
2016 var denne utfasingen av fullført .  De 
andre aktørene i den norske kyllingbran-
sjen har g jort det samme. Bakgrunnen 
for denne beslutningen var at man nå har 
kommet så langt i utviklingen av alterna-
tive strategier for koksidioseforebygging 
til at dette var forsvarlig. Det var også et 
klart kunde- og forbrukerønske om en slik 

omlegging. Norge er foreløpig alene om å 
ha g jennomført en slik nasjonal utfasing. 
Gjennomførbarheten av en slik utfasing i 
Norge illustrerer den gode dyrehelsa, og 
at norsk fjørfenæring g jennom hele verdi-
kjeden er offensive og flinke på utviklings- 
og forbedringsarbeid.  Produksjonen har 
blitt mer krevende, men så langt har resul-
tatene vært klart bedre enn mange fryktet .

Fra European Medicines Agency, 2015; Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013

Av den totale antibiotikabruken i Norge for 
2015 på 57 300 kg, er andelen til dyr lav 
sammenlignet med de fleste andre land. Av 
antibiotikaforbruket, gikk 89% til mennesker, 
10% til husdyr inkludert kjæledyr og under 1% 
til fisk (NormVet 2015)

89 %

10 %

1 %

Fordelingen av antibiotikabruk

Menneske Husdyr Fisk

Fordeling av antibiotikabruk
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Slaktekyllingavl

Alle fjørfeartene får mange avkom, og 
dette gir grunnlag for rask avlsframgang 
når avlsdyr med de ønskede egenskapene 
velges ut som foreldre til neste generasjon.  
Ved starten av slaktekyllingavlen på 50-, 
60- og 70-tallet var avlsmålene få og foku-
serte mest på de lett målbare effektivitets-
faktorene veksthastighet og kjøttutbytte.  I 
denne perioden med ensidige avlsmål og 
rask avlsframgang dro man med seg uhel-
dige bieffekter på hjerte, lunger og skje-
lett . Gradvis har avlsfirmaene fra 80- og 
90-tallet endret avlsmålene vesentlig, slik 
at det nå er en jevnere vekting med om lag 
1/3 vekt på helse- og velferdsegenskaper, 
1/3 på fruktbarhet og 1/3 på produksjons-
effektivitet .  Man har også utviklet mange 
metoder for å oppdage uønskede helseef-
fekter eller anlegg for dette. Dette brukes 
aktivt i det moderne avlsarbeidet på alle 
husdyrslag. Alle avlsdyr for slaktekylling 
g jennomgår i dag rutinemessig røntgen-
undersøkelser og CT-scanning for bein-
helse samt målinger av oksygenmetning 
for å sikre god hjerte- og lungefunksjon. 
Det brukes ikke genmodifisering i avlsar-
beidet, men avanserte hjelpemidler for å 
velge ut de ønskede avlsdyra.

Den genetiske delen av økt økonomisk 
og ressursmessig effektivitet i slaktekyl-
lingproduksjonen er sterkt knyttet til hvor 
mye fôrressurser som behøves pr kg 
kyllingslakt . Bedre fôrutnyttelse og høyere 
tilveksthastighet har derfor vært sentrale 
avlsmål. Ved å få fram kyllingen på færre 
dager, går mindre av fôret til «vedlike-
hold», og samme mengde fjørfekjøtt kan 
da produseres med bruk av mindre fôr og 
jordbruksareal. Her ligger også hovedutfor-
dringene i avlsarbeidet, nemlig å få denne 
effektiviteten samtidig som man unngår 
uheldige bivirkninger på dyrehelse og 
-velferd.  Her lyktes man ikke alltid på 60 
og 70-tallet , men det har skjedd en bety-
delig utvikling og endring omkring dette 
de siste 30 årene.  Ved moderne avlsarbeid 
kan man ivareta mange hensyn samtidig, 
slik at det for eksempel er mulig både å 
oppnå bedre beinhelse og økt effektivitet 
samtidig.

I Norge hadde vi et eget organisert avls-
arbeid på slaktekylling fra 1974 til 1994, 
ved Broileravlsstasjonen i Våler i Hedmark , 
som skif tet navn til Samvirkekylling etter 
noen års drif t . Hovedgrunnlaget for egen 
norsk avl var et generelt forbud mot import 
av levende dyr, og felles finansieringsord-
ninger.  Selve dyrematerialet man avlet 
på var importert , og det var behov for en 
viss suppleringsimport g jennom de 20 
årene avlsstasjonen var i drif t . Avlsarbeidet 
var under faglig ledelse av Norges 
Landbrukshøgskole.  Ved opphevelsen av 
importforbudet i 1994 falt det forretnings-
messige grunnlaget for egen norsk avl 

bort , og man gikk da over til de samme 
kyllingtypene som brukes ellers i verden.  
De importerte kyllingrasene hadde på 
dette tidspunktet også bedre egenskaper 
både på produktivitet og helse enn de 
norske.

Utvelgelse av avlsdyr til slaktekylling foregår 
i dag i internasjonale avlsfirma.  På samme 
måte som man i Norge har kommersi-
elle aktører som er store på lakseavl og 
svineavl, finnes det tilsvarende aktører 
på slaktekyllingavl i land som er store på 
fjørfeproduksjon. Norsk fjørfenæring har 
pålagt seg selv strenge krav for å holde risi-
koen for innslep av dyresykdommer lav via 
importene.  Til Norge importerer vi rugeegg 
som klekkes og blir foreldregenerasjonen 
til slaktekyllingene i Norge. Rugeeggimport 
er valgt framfor livdyrimport for å ha best 
mulig beskyttelse mot innslep av dyresyk-
dommer. Besteforeldregenerasjonen er i 
Sverige, mens oldeforeldregenerasjonen 
og de rene avlslinjene er i Skottland.  Også 
for kalkun er det foreldregenerasjonen 
som importeres, og volumene her er så 
små at det importeres klekte foreldrekal-
kunkyllinger og ikke rugeegg.

En sterk sentralisering av avlsarbeidet har 
sine fordeler og ulemper. Avlsarbeidet har 
blitt veldig effektivt og med lave enhets-
kostnader, og avlsfirmaene har de nødven-
dige ressursene for å utvikle teknologi 
for å velge ut de best egnede avlsdyra. 
For å kunne vektlegge helse- og velferd-
segenskaper, kreves det vesentlig større 
ressurser og teknologi enn å måle tilvekst-
hastighet og bedømme utseende som 
på 50- og 60-tallet . Avlsfirmaene bruker 
også store ressurser på å sikre at avlsdyra 

ikke er bærere av sykdommer, og aktører 
med stort kundegrunnlag kan bruke mer 
ressurser på dette enn små aktører.  Noen 
viktige ulemper ved sentralisering og rent 
kommersielt eierskap er forsyningsrisiko 
dersom aktører settes ut av spill, risiko for 
omfattende spredning dersom eventuelle 
nye/ukjente dyresykdommer og smitte-
stoffer kommer inn i et avlssystem, og liten 
åpenhet utad til forskningsmiljøene om 
detaljer i avlsarbeidet for å beskytte egne 
investeringer.  Innslep av antibiotikaresis-
tente bakterier ved import av avlsmateriale 
er et eksempel fra nyere tid der forskjeller 
i antibiotikapraksis mellom land har ført til 
uheldige konsekvenser for de mest restrik-
tive landene. 

Avlsfirmaene har flere forskjellige raser 
tilg jengelig, slik at det er mulig å velge 
raser som passer best mulig til ulike deler 
av den norske kyllingproduksjonen. I 
Norge brukes pr i dag tre ulike kyllingraser. 
Ross 308 brukes til standard produk-
sjon og den noe mer saktevoksende Ross 
Rowan i spesialproduksjoner. Begge disse 
er tilg jengelig for alle aktører i Norge. I 
tillegg brukes den saktevoksende rasen 
Sasso hos en av fjørfekjøttaktørene. 

Til tross for at det norske markedet er lite, 
g jør likevel vår noe spesielle produksjon 
oss mer interessante for avlsfirmaene enn 
størrelsen alene skulle tilsi. Blant annet 
på grunn av svært god dyrehelse, koksi-
diostatikafri produksjon, svært høyt fokus 
på antibiotikaresistens og høy kvalitet på 
produksjonsdataregistreringer. Sammen 
med de andre Skandinaviske landene er 
derfor påvirkningen på avlsfirmaene ikke 
ubetydelig.

Foto: Øivind Haug
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Den norske produksjonen av fjørfekjøtt lå i 
2015 på 92,5 tusen tonn, som tilsvarer om 
lag 28 % av norsk kjøttproduksjon.   Brutto 
råvareverdi av produksjonen utg jorde 
om lag 1,9 mrd. kr, som er 6 % av jord-
brukets markedsinntekter.  Et viktig kjen-
nemerke ved den norske fjørfekjøttpro-
duksjonen er at produksjonen foregår i 
relativt små enheter.  Dette er en politisk 
ønsket struktur, og offentlige konsesjons-
regler setter derfor grenser for maksimal 
besetningsstørrelse per bruk .  I tillegg må 
produsentene sørge for at de har tilstrek-
kelig areal for utnyttelse av husdyrg jødsla.

Fjørfekjøttproduksjonen er basert på 
konsentrert fôr, og kraftfôrforbruket i 
produksjonen var i 2015 om lag 250 tusen 
tonn.  Dette utg jorde ca. 13 % av alt kraftfôr 
som ble omsatt .    I blandingene til fjørfe 
blir kornslagene hvete, havre og mais 
brukt. Hvete og mais har høyt innhold av 
den essensielle fettsyren linolsyre, som er 
spesielt viktig for fjørfe.  Dyrking av matkorn 
og i særdeleshet hvete, er den viktigste 
produksjonen i norsk landbruk , sett fra et 
beredskapssynspunkt.  Hvetedyrking på 
våre breddegrader og med vårt klima er 
en risikabel produksjon, og derfor varierer 

matkornandelen av hvetehøsten hvert år.  
Hveten som ikke holder matkornkvalitet 
kan alternativt brukes som råvare i kraftfôr 
og særlig til slaktekylling.  Hvetedyrking i 
det omfang vi ser i dag ville neppe være 
mulig uten den alternative råvarekanalen 
for fôrhvete til kyllingkraftfôr.  I 2015 spiste 
kyllingen kornavlingen fra om lag 300 000 
dekar, som utg jør vel 10 % av det norske 
kornarealet .  Andelen norsk råvare av 
karbohydratet varierer fra 0 – til 100 %, 
avhengig av størrelse og kvalitet på den 
norske kornavlinga hvert år. Eksempelvis 
var andelen norsk korn av karbohydrat i 
kyllingfôr ned mot 5 – 15 % i 1. halvår 2015 
som følge av relativt lave hveteavlinger og 
høy matkornandel for avlinga 2014, men i 
2. halvår steg andelen fra 55 % opptil 85 
% som følge av en stor norsk hveteavling 
med lav matkornandel. For året sett under 
ett kom om lag 55 % av karbohydratet i 
kyllingfôret fra norsk korn. Bortfall eller 
sterk reduksjon av norsk fjørfekjøttproduk-
sjon vil derfor være svært problematisk for 
norsk kornproduksjon, og matkornproduk-
sjonen vil bli hardest rammet.

Norge produserer ikke nok av alle råvarer 
som brukes i kraftfôret .  I gode kornår kan 

vi ha god tilgang på norsk karbohydratfôr, 
men også i gode kornår vil det være behov 
for import av bl.a. protein og fett .  Soya 
er per i dag den viktigste proteinråvaren 
i kraftfôr til norske husdyr.  Alle impor-
terte kraftfôrråvarer er GMO-frie og serti-
fisert etter internasjonale standarder for 
miljømessig bærekraft . De norske fôr- og 
husdyrprodusentene har startet en lang-
siktig satsing på å øke andelen av fôret 
som er basert på norske råvarer. Her er 
en stor forskningssatsing innen bruk av 
trevirke og makroalger og bioraffinering 
sentral.  Dette vil på sikt kunne bidra til nye 
proteinkilder for husdyra, slik at de totale 
matressursene øker. 

Fjørfekjøttet utg jør over 25 % av norsk 
kjøttproduksjon, og utg jør dermed en 
viktig råvare for norsk kjøttindustri.  
Kyllingslakteriene er høyt spesialisert og 
mekanisert , og verdiskapingen i industrien 
utg jør årlig om lag 750 mill kr, når råvare-
verdien ikke tas med.   I tillegg kommer 
verdiskapingen i kraftfôrindustrien, der 
kyllingfôret utg jør mer enn 20 % av den 
totale produksjonen.

Fjørfekjøtt - viktig for jordbruket og kjøtt- og fôrindustrien

Foto: Øivind Haug
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UK
1643
12 %

FR
1678
13 %

Andre
2492
19 %

HU
430
3 %

NL
949
7 %

IT; 1226; 9 %

ES
1468
11 %

DE
1512
12 %

PL
1783
14 %

Fjørfekjøtt er med sine 115 mill. tonn (1200 ganger norsk produk-
sjon) den nest største kjøttproduksjonen globalt og den desidert 
største handelsvaren i kjøttsektoren. De største eksportørene er 
Brasil og USA, og prisene i USD på verdensmarkedet har gått ned 
i 2015.  Utenom Norge foregår fjørfekjøttproduksjonen i meget 
store anlegg og løsrevet fra tradisjonell gårdsdrif t .  Standard og 
tilstand for dyrehelse, antibiotikabruk , mattrygghet og dyrevelferd 
skiller seg i stor grad fra norske forhold.  Det er videre stort innslag 
av vertikal integrering i denne produksjonen, og ofte over mer enn 
to ledd i varekjeden.  

I EU var fjørfeproduksjonen i 2014 på ca 13,2 mill. tonn.  Fordelingen 
av produksjonen går fram av figuren over. Bare en liten del av fjør-
fekjøttproduksjonen i EU har samme salmonellafrie status som 
Norge, og det er svært store forskjeller i antibiotikabruken, der 
Norge er i en unik posisjon.

Import av fjørfekjøtt til Norge
Norge har noen få importkvoter for fjørfekjøtt med lav eller ingen 
toll.  I WTO-avtalen fra 1995 ligger det en kvote med lav toll på 663 
tonn fryst fjørfekjøtt (ikke kylling), og i Artikkel 19 – avtalen med 
EU er det en tollfri kvote på 800 tonn kylling og 100 tonn and/
andebryst med 30 % toll.  Kvotene auksjoneres hvert år av Statens 
Landbruksdirektorat .  Kvoteutnyttelsen har variert .

Fjørfekjøttproduksjonen globalt

Importvernet for norsk kylling er svakt.  For fersk kyllingfilet vil 
importert vare fra EU med full toll være 20 % dyrere enn norsk .  For 
fryst kyllingfilet er det ikke fungerende importvern, og importert 
vare med full toll fra Brasil vil være ca. 30 % billigere enn norsk .  For 
kylling vil det heller ikke være noe å hente på å gå over til prosent-
toll.   Økning av norske fôrkornpriser uten tilsvarende prisnedskri-
ving av kraftfôrråvaren, vil ved overvelting på kyllingprisen føre til 
videre svekkelse av tollvernet.  Det er grunn til å tro at det blant 
norske forbrukere vil være et visst mentalt importvern og prefe-
ranse for norsk vare, uten at det er mulig å kvantifisere hvor stor 
merpris det kan utløse og hvor stor del av det norske forbruket det 
vil g jelde.   Erfaringene fra andre land uten salmonella (Sverige) 
er ikke lovende. Det svake importvernet betyr derfor at en alle-
rede nå må innrette prisutviklingen på norsk kraftfôr og fjørfekjøtt 
i harmoni med prisutviklingen i nabomarkeder / verdensmarkedet 
– hvis en vil sikre en innenlands fjørfeproduksjon som dekker det 
norske behovet framover.    Tabellen under viser styrken i tollvernet 
i dag og ved evt . bruk av prosenttoll.

Konkurransekraften for norsk fjørfe-
kjøtt – svakt importvern

Andeler av fjørfekjøttproduksjonen i EU (28) 
Totalproduksjonen i 2014 var 13,2 mill tonn
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Kylling og klima

Matproduksjonen er hovedgrunnlaget for 
menneskehetens overlevelse og skaffer 
oss det vi trenger av karbohydrat/energi, 
protein og vitaminer. Matproduksjon basert 
på naturens biologiske kretsløpsprosesser 
vil alltid medføre utslipp til luf t og vann. 
Som en del av arbeidet med økt bærekraft 
i matproduksjonen er det et viktig mål å 
senke miljø- og klimabelastningen i alle 
ledd av verdikjeden, samtidig som matpro-
duksjonen økes og matsvinnet reduseres.

Produkt Norsk pris = 
100

EU/VM-pris 2011- 
13 i  % av norsk

Anvendt toll i kr/kg  
EU el. GSP  

Importpris + toll i % 
av norsk pris.  
Tall > 100 gir 
prisvern 

ALTERNATIVET vist i 
% av norsk pris.    
Tall > 100 gir 
prisvern 

Kyllingfilet fryst 100 GSP      16 GSP   60,05 kr Kronetoll         71 Prosenttoll       62 

Kyllingfilet fersk 100 EU        23 EU   101,63 kr Kronetoll       120 Prosenttoll    120 

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

Svin 2,7 kg/kg kjøtt

Kylling 2,2 kg/kg kjøtt

Kalkun 3,3 kg/kg kjøtt

Egg 2,1 kg/kg egg

Melk 0,3 kg/EKM*

Kraftfôr pr kg kjøtt (kilde; Animalia, Kjøttets 
tilstand 2015). *EKM = Energikorrigert melk

Av landbaserte husdyrene er det kyllingen 
som utnytter fôret best . I kyllingproduksjonen 
behøves det 2,2 kg kraftfôr for å produsere 1 
kg slakt . Selv om kyllingen ikke kan utnytte 
gras som fôrråvare, er utnyttelsen av kraftfôr 
så god at også mengde kraftfôr pr kg kjøtt er 
på nivå med drøvtyggerne.

Region Dyreslag Råvare kg CO2 - ekv/kg 
protein

Verden Sau Kjøtt 190,8

Latin-Amerika og 
Karibia

Sau Kjøtt 210,6

Vest-Europa Sau Kjøtt 145,2

Verden Fjørfe Kjøtt og egg 40,8

Latin-Amerika og 
Karibia

Fjørfe Kjøtt og egg 43,3

Vest-Europa Fjørfe Kjøtt og egg 45,4

Verden Svin Kjøtt 51,8

Latin-Amerika og 
Karibia

Svin Kjøtt 61,4

Vest-Europa Svin Kjøtt 57,0

Verden Storfe Kjøtt 342,6

Latin-Amerika og 
Karibia

Storfe Kjøtt 533,4

Vest-Europa Storfe Kjøtt 139,5

Styrken til drøvtyggerne er at de kan 
utnytte landbruksarealer som kun er egnet 
for grasproduksjon, og i Norge utg jør det 
over 2/3 av landbruksarealet . Kyllingen og 
grisen har sin styrke i at de utnytter fôrkorn 
svært effektivt og har et lavt fôrforbruk og 
klimaavtrykk pr kg produsert kjøtt . For de 
grovfôrbaserte husdyra utg jør utslipp fra 
drøvtyggingen mesteparten av klimagas-
savtrykket.   Svin og fjørfe er enmaga dyr 

som nyttigg jør seg fôret uten drøvtygging, 
og har derfor et mye lavere klimagassav-
trykk . Produksjonen av matkorn, grønn-
saker og fôrråvarer utg jør også del av 
landbrukets klimagassutslipp. Hos kylling 
utg jør fôret ca. 3/4 av klimabelastningen. 
En av de viktigste nøklene for lavt klimaav-
trykk i kyllingproduksjonen er derfor en 
god fôreffektivitet .

Klimagassavtrykk per produsert mengde protein på ulike dyreslag i ulike regioner. (kilde; Animalia, 
Kjøttets tilstand 2015)
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Foto: Øivind Haug


