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Større plass til grisen

• Velferdskravene i forskrift om hold av 
svin er faglig utdaterte

• Dette gjelder særlig arealkravene

• Grisen trenger større plass og flere 
aktivitetsmuligheter i bingen

• Forskning viser betydelig 
velferdseffekt av 50% økt areal i 
gruppebinger

Mindre frustrasjon, stress, skader 
og helseproblemer 
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Overgang til sunnere kyllingraser

• Ross 308 er avlet til hurtig vekst, 
høy fôreffektivitet og stort bryst 

• En rekke helseproblemer er utbredt 
hos hurtigvoksende raser

• Den enorme appetitten hos Ross 
medfører sulteforing av foreldredyr

• Sakterevoksende alternativer vil gi 
betydelig velferdseffekt

Lavere dødelighet, mer aktivitet
og økt trivsel
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Løsdriftskrav på overtid
• Ca. 35% av norske melkekyr står 

fortsatt på bås
▪ Sverige: ca. 22%
▪ Danmark: ca. 5%

• Kravet kan ikke utsettes 
ytterligere og kompenserende 
krav må opprettholdes

• Faglig sett er det ingen tvil om at 
et godt løsdriftsfjøs er bedre for 
kua

Kun i løsdrift kan kua få utløp        
for sine naturlige adferdsbehov
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Stort forbruk av forsøksdyr
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Mattilsynet, Bruk av dyr i forsøk i 2021, URL: mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forsoksdyr/, Rapport, 2021. : 

• Norge har forpliktet seg til en nullvisjon for dyreforsøk, men arbeidet med 

alternativer prioriteres ikke av myndighetene

• Over 50.000 mus ble brukt i norske forsøk i 2021

• Det sendes flere søknader om forsøk med landdyr enn med fisk

• Økt kunnskapsdeling og utvikling innen 3R kan sikre at unødvendige og 

feilslåtte forsøk ikke gjennomføres og gjentas

• Et nasjonalt 3R-senter vil bidra til å redusere, forbedre og erstatte dyreforsøk

Stor gevinst for både dyr, næring, forskningsmiljøer og forvaltning
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