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Innspill fra Rørosmeieriet til ny stortingsmelding om dyrevelferd

Rørosmeieriet Norges største foredler av økologisk mjølk. For oss har dyrevelferd alltid vært viktig, og god
dyrevelferd er, og har vært en forutsetning for vår virksomhet helt tilbake fra oppstarten i 2001.

Rørosmeieriet får levert mjølk fra TINE som råvareleverandør. Mjølka er sertifisert av DEBIO, og alle
produsenter som leverer mjølk til oss drifter sine virksomheter i tråd med de fem prinsippene for god
dyrevelferd:







Frihet fra sult og tørste – tilgang på friskt vann og en diett som gir god helse og trivsel
Frihet fra fysisk ubehag – lever i et egnet miljø
Frihet fra smerte, skade og sykdom – ved forebygging, rask diagnose og behandling
Frihet fra angst og frykt – lever og behandles slik at de unngår frykt og stress over lenger tid
Frihet til å utføre naturlig adferd – blant annet god nok plass og selskap av dyr av samme art

Det er verdt å nevne at eksisterende dyrevelferdskrav for storfehold i økologisk produksjon er strengere enn
dyrevelferdskrav for storfehold i konvensjonell drift. Blant annet gjelder dette arealkrav og ku-kalv kontakt. En
økt andel økologisk melkeproduksjon, og omsetning vil derfor automatisk føre til høyere krav til dyrevelferd i
norsk melkeproduksjon. Også av dyrevelferdsmessige hensyn er det derfor viktig å støtte opp om økt økologisk
produksjon og omsetning i Norge.

Videre har økologisk jordbruk også en «spydspissfunksjon» overfor konvensjonelt jordbruk, der metoder og
teknikker som brukes i økologisk får innvirkning på hvordan konvensjonelt jordbruk drives. Dette er blant annet
vist i rapporten «Flere økologiske bønder – hva mener bonden» fra Agri Analyse (2019). Der svarer 60% av
konvensjonelle bønder at konvensjonelt landbruk kan lære av økologiske driftsmetoder og hele 43% fortalte at
de allerede har tatt i bruk kunnskap fra økologiske bruk.

For Rørosmeieriet god dyrevelferd en viktig konkurransefaktor som vi vektlegger i vår drift, og kommunikasjon
med markedet. Rørosmeieriet er også involvert i ulike forskningsprosjekter der målet er å bedre dyrevelferden
for husdyr. Dette er noe vi ønsker å bidra mer til fremover.

Rørosmeieriet er positive til at det iverksettes et arbeid med ny stortingsmelding om dyrevelferd. For oss er det
viktig at Norge anses som ledende på dyrevelferd, og at våre produkter har et dyrevelferdsmessig fortrinn når
det gjelder konkurranse med mjølkeprodukter fra sammenlignbare land.

Vi vet at produsentene som leverer mjølk til oss, er opptatt av dyrevelferd. Vi legger til grunn at den nye
dyrevelferdsmeldingen bygger opp under mulighetene for å drive mjølkeproduksjon med god dyrevelferd i hele
Norge. Videre mener vi det er viktig at forbrukerne får større kunnskap om dyrevelferd, og dyrevelferdens
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betydning for egenskaper som smak og kvalitet i sluttproduktene. Dersom det skjer kan god dyrevelferd bli et
enda viktigere konkurransefortrinn enn det er i dag.

Videre er det viktig at arbeidet som nå skal gjøres i Norge, er sammenlignbart og likestilt med arbeidet som
gjøres i EU når det gjelder dyrevelferd. Per i dag kommer Rørosmeieriets viktigste konkurrenter fra ulike EUland når det gjelder økologiske ost- og mjølkeprodukter. Sett i lys av dette er det viktig at fremtidig norsk
dyrevelferd fortsatt er, og oppfattes som globalt ledende.

Rørosmeieriet vil følge arbeidet med ny dyrevelferdsmelding med interesse. Vi ser frem til en melding som
legger til rette for fortsatt godt samarbeid med myndigheter, produsenter, foredlere og forbrukere slik at høy
standard for dyrevelferd kan videreføres og utvikles i norsk mjølke- og husdyrproduksjon.

Lykke til med arbeidet,

Med vennlig hilsen
Trond V. Lund
Meieribestyrer
Rørosmeieriet AS

Om Rørosmeieriet:
Rørosmeieriet foredler om lag 16 millioner liter økologisk mjølk årlig og har 43 ansatte. Arbeidsplasser som er
viktige i en distriktskommune som Røros. Vi tilbyr muligheter for et vidt spekter av arbeidstakere, fra produksjon
til administrasjon. I 2022 kunne vi tilby 22 ungdommer sommerjobb, en viktig inngang i arbeidslivet. Vi jobber
med tilrettelegging for arbeidstakere, driver aktiv rekruttering, legger vekt på å bygge mangfoldige team når det
kommer til både alder, kjønn og type kompetanse og er tilknyttet IA-avtaler.

Rørosmeieriet er viktig for mange gårdsbruk og arbeidsplasser i primærnæringene. Vi mottar mjølk fra om lag 45
økologiske mjølkebruk - som i sum utgjør flere hundre arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Rørosmeieriet er største andelseier i Rørosmat SA med 25 lokalmat-produsenter. Vi kombinerer mat og
reiseliv, og tilbyr omvisninger, butikk og aktiviteter der vi formidler meierihåndverk, verdien av norsk
matproduksjon og den immaterielle kulturarven, som våre beskyttede betegnelser Tjukkmjølk fra Røros og
Skjørost fra Røros-traktene.
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