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Innledning 

Importvernet for formeringsmateriale til fjørfe falt bort 1. juli 1994. Omtrent 

samtidig ble det nasjonale avlsarbeidet på fjørfe gjennom Norsk fjørfeavlslag lagt 

ned, slik at næringa ble avhengig av import av avlsmateriale for å kunne fortsette 

virksomheten. Samme år tok aktørene i fjørfenæringa ansvar, og nedsatte et utvalg 

med formål å kunne bevare den gode norske dyrehelsa selv med en utstrakt import. 

Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF) ble derfor etablert som frivillig 

importkontroll for fjørfenæringa. I utvalget sitter representanter fra 

importørene/rugeriene og varemottakerne. Virksomheten er finansiert av brukerne 

selv og via omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt. 

KIF jobber selvstendig, men er formelt underlagt Husdyrnæringas 

koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP). KOORIMP er 

husdyrnæringas overordnede og koordinerende organ for smittebeskyttelse ved 

import av alle husdyrslag og fôrvarer. 

 

Organisasjon 

Kontrollutvalget for import av fjørfe har følgende sammensetning: to valgte 

importører for verpehøns, to importører for slaktekylling, en importør for kalkun, 

en importør for and, en oppnevnt representant fra Nortura og en representant fra 

Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF). I tillegg har det på prosjektbasis 

vært ansatt en frittstående leder. Tidligere var sekretariatet til KIF underlagt Norsk 

fjørfelag, men funksjonen ble i 2003 overført til Animalia. Det avholdes Rådsmøte 

i KIF hvert annet år, sist i 2010. 

Løpende importsaker handteres av arbeidsutvalget bestående av leder og sekretær 

samt representantene for Nortura og KLF. 

Retningslinjene for KIF og arbeidet i KIF formes slik at en løpende oppnår 

rasjonelle og effektive løsninger. Ordningen er basert på frivillighet. Importørenes 

aktive deltagelse i Kontrollutvalget krever ansvarsfølelse og engasjement fra hver 

enkelt aktør. Vedvarende dialog om risiko ved import vedlikeholder holdninger og 

gir økt motivasjon og initiativ til å ta ansvar.  



Fjørfenæringas tilleggskrav ved import 

Regelverk om import av levende dyr til Norge, er basert på de nasjonale og 

internasjonale avtaler om overvåking, kontroll og handel. Norge har gjennom EU 

oppnådd tilleggs-garantier ved import på grunn av landets gode dyrehelsestatus. 

Det gjennomføres også nasjonale overvåknings og kontrollprogrammer i regi av 

myndighetene som viser at Norge er fri for visse sykdommer og dermed gir 

grunnlag for å isolere fjørfe i en periode på 12 uker for å kunne teste dem for et 

gitt antall sykdomstilstander.  

Fjørfenæringas tilleggskrav er en frivillig ordning som i tillegg til 

myndighetskravene regulerer forhold om smitteforebyggende tiltak mot 

sjukdommer ved import av levende dyr. 

Fjørfenæringa har vedtatt forebyggende tiltak som stiller utvidede krav til rutiner 

og dokumentasjon både hos eksportør ute, og hos mottaker i Norge.  

Tilleggskravene er utarbeidet og fastsatt av varemottakerne og fjørfeimportørene. 

Etter føringer fra KOORIMP ligger ansvar for iverksettelse av straffereaksjoner 

ved brudd på Næringens tilleggskrav hos varemottakerne for egg og fjørfekjøtt. 

Dersom importørene ikke oppfyller angitte krav, kan organisasjonene gjennom 

Nortura og KLF derfor reagere med tiltak selv om importene oppfyller norske 

lover og forskrifter. Reaksjonene fra varemottakerne kan berøre priser på varer og 

tjenester. Den enkelte importør har ansvar for at kravene til eksportør er innfridd 

og attestert, og at kravene i Norge etterleves og dokumenteres.  

Tilleggskrav og reaksjonsmønster ved brudd på krav ble fastsatt i 1995 og revidert 

i 2000.  Evaluering av erfaringer fra tidligere år, skal bidra til at de reviderte 

kravene holdes på et realiserbart nivå for store og små importører.   

Samtlige deltakere bidrar til løsninger som kan vedtas i ekstraordinære situasjoner. 

Samråd forebygger konflikter i Kontrollutvalget. Slik kan import av 

foreldredyrgenerasjonen (P) aksepteres dersom det foreligger gode grunner til 

dette (For å begrense antallet importer og antallet importerte dyr stilles normalt 

krav om import av daggamle kyllinger til besteforeldre-generasjonen (GP) som 

hovedprinsipp). Aksepterte unntak for dette gjelder for slaktekylling, der det ikke 

lenger er mulig å få importert GP-dyr, samt kalkun, and og gås der det som for 

tidligere år heller ikke er mulig å få levert GP-dyr.  

Importaktivitet 

Importaktiviteten har variert fra år til år pga varierende mulighet for å skaffe 

dyremateriale fra utlandet (Tabell 2). Det skjedde en stor endring i 2005 da det 

ikke lenger ble mulig å importere GP-dyr av slaktekyllinghybriden Ross. For å 

redusere risikoen som det ville medført å importere et stort antall daggamle 

kyllinger, ble derfor foreldredyrene importert som befruktede rugeegg. 

Rugeeggene er mulig å desinfisere, det er ikke tilfelle med daggamle kyllinger. 



Det ble registrert 4 eksportland i KIFs importregister i 2009. Foreldredyr (P) til 

slaktekylling ble importert fra Sverige. Besteforeldre (GP) til verpehøns ble 

importert fra Tyskland og Nederland. Foreldredyr (P) til kalkun kom fra 

Storbritannia og Nederland. And (P) ble importert fra Storbritannia. Det 

importeres også besteforeldre (GP) regelmessig fra USA. 

 

Tabell 1.  
Omfanget av fjørfeimporter til Norge i år 2009 i flg. Kontrollutvalgets opplysninger. 

Fjørfeslag Antall 

importer av 

GP 

Antall 

dyr GP 

Antall 

importer av 

P 

Antall 

Dyr P 

Antall 

importer 

rugeegg (P) 

Antall 

rugeegg 

(P) 

Slaktekylling 0 - 1 9 060 52 2 146.680 

Verpehøns 2 3 388 0 - 0 - 

Kalkun 0 - 8 15 382 0 - 

And 0 - 2 1 260 0 - 

Sum 2 3 388 11 25 702 52 2 146 680 

 

 

Tabell 2 

Oppstillingen nedenfor viser importer de siste årene.  

 Antall 

import

ører 

Antall 

importer 

av GP 

Antall dyr GP Antall 

importer 

av P 

Antall 

Dyr P 

Antall rugeegg 

2009 7 2 3 388 11 25 702 2 146 680 

2008 8 3 4 887 20 102 071 3 304 032’’ 

2007 6 5’ 5 309’ 24 165 557 3 058 090 * 

2006 7 2 4 205 66** 102 689 5 587 650*** 

2005 6 4 4 002 19 137 853  

2004 11 4 11 662 23 160 861 - 

2003 9 6 22 255 12 47 411 - 

2002 7 7 23 839 13 101 687 - 

2001 9 7 23 444 17 66 640 - 

2000 10 6 23 468 16 114 630 - 

1999 10 7 26 366 25 152 596 - 

’’ inkluderer 868000 rugeegg til bruksdyr slaktekylling 

’ inkluderer en suppleringsimport etter salmonellasanering 

* inkluderer 1 223 240 egg til bruksdyr 

** inkluderer importer av rugeegg til foreldredyr 

*** Til slaktekylling, inkluderer 3 900 320 rugeegg til bruksdyr 



 

 

Resultater 

Selv om det de siste 10 årene er importert 14 millioner rugeegg til slaktekylling og 

over 1 million daggamle kyllinger, er det med noen få unntak ikke påvist import av 

alvorlig smittsomme fjørfesjukdommer med kommersielle importer som har blitt 

gjennomført i tråd med KIFs tilleggskrav. Unntakene er blant annet en 

salmonellainfisert flokk med GP fra USA. Flokken ble da avlivet. 

 

KIFs arbeidsutvalg oppsummerte dette i 2008 som følger: ”Siden EØS-avtalen 

trådte i kraft har det ikke skjedd noen vesentlig endring av helsa hos fjørfe i Norge. 

Det samme kan en for øvrig også si om helsa hos andre husdyrarter. Dette tyder på 

at de offentlige og private ordninger som er etablert synes å virke etter hensikten, 

nemlig at vi skal opprettholde den gode dyrehelsa i Norge. ”  

 

Man må dermed oppfatte etableringen av et næringsstyrt importkontrollsystem for 

fjørfe som et vellykket prosjekt. 
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