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Tlf: 22 40 00 00
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E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse: Postboks 383  
Felles postmottak, Postboks 383 
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ANERKJENNELSE AV DYREVELFERDSPROGRAM FOR HOLD AV 
SLAKTEKYLLING

Vi viser til deres henvendelse datert 2. mai 2013 om anerkjennelse av dyrevelferdsprogram for 
hold av slaktekylling. Vi viser også til senere korrespondanse på e-post med avklaringer på enkelte 
spørsmål vedrørende dyrevelferdsprogrammet. 

Forskrift av 12.12.2001 nr 1494 om hold av høns og kalkun § 35a, stiller krav om at 
slaktekyllingprodusenter som skal produsere på tetthet høyere enn 25 kg/m2, må være tilknyttet et 
dyrevelferdsprogram som er anerkjent av Mattilsynet. § 35b i samme forskrift beskriver et 
minimumsinnhold i et slikt dyrevelferdsprogram.

Dere har presentert et dyrevelferdsprogram som er utviklet i samarbeid mellom Nortura, KLF og 
Animalia, og som skal driftes i samarbeid mellom de ulike aktører i bransjen (Nortura, KLF, 
Animalia, slakteriene).

Vi har gjennomgått innholdet i dette dyrevelferdsprogrammet, og gir med dette vår anerkjennelse til 
programmet. 

Dette betyr i praksis at produsenter som knytter seg til dette programmet kan produsere med 
dyretetthet opp til 36 kg/m2. Justeringer i tetthet som følge av produksjonsresultater skal 
gjennomføres i henhold til programmet, og uavhengig av vedtak fra Mattilsynet. 

Inntil 1. juli 2013, er det likevel ikke tillatt å produsere med tetthet som overskrider 34 kg/m2. Jf 
forskrift om hold av høns og kalkun § 41. 
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Det er en forutsetning at programmet følges slik det er beskrevet, og at eventuelle endringer i 
programmet avklares og gjøres i forståelse med Mattilsynet, hovedkontoret. 

Vi understreker også at deltakelse i dyrevelferdsprogrammet ikke vil være til hinder for at 
Mattilsynet ved behov kan fatte vedtak om tiltak i besetningen, på tilsvarende måte som det gjøres 
per i dag. Dette kan for eksempel innebære vedtak med pålegg om reduksjon av tetthet eller tidlig 
slakting, som følge av tilstanden i dyreflokken eller miljøet i dyrerommet. 

Med hilsen

Solfrid Åmdal
Seksjonssjef

Kopi til:
300000 - Regionkontoret Nordland
103004 - Seksjon dyrevelferd og fiskehelse
900000 - Regionkontoret Hedmark og Oppland
800000 - Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold
200000 - Regionkontoret Troms og Finnmark
500000 - Regionkontoret Hordaland og Sogn og Fjordane
400000 - Regionkontoret Trøndelag og Møre og Romsdal
600000 - Regionkontor Rogaland og Agder
700000 - Regionkontoret Buskerud, Vestfold og Telemark


