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HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK BUFE 

 

ANG. ENDRING AV FORSKRIFT OM HOLD AV STORFE, UTSETTELSE AV LØSDRIFTSKRAV 

 

Norsk Bufe er en interesseorganisasjon for de bevaringsverdige Norske Landrasene av storfe; 

Dølafe, Telemarkfe, Østlandsk Rødkolle, Vestlandsk Raudkolle, Vestlandsk Fjordfe og 

Jarsbergfe. 

Alle disse rasene er utrydningstruet, fire av dem kritisk. 

I utgangspunktet ønsker vi et varig fritak fra løsdriftskravet for alle disse rasene. Disse rasene 

finnes i stor grad på små og mellomstore bruk og svært ofte på båsfjøs. 

De norske landrasene representerer et viktig genetisk mangfold. Norge har skrevet under på 

internasjonale avtaler når det gjelder bevaring av genetisk mangfold og har derfor en 

forpliktelse til å legge til rette for at de brukene som er aktive i dette bevaringsarbeidet 

overlever. Hold av disse dyrene gir relativt svak økonomi og det er derfor lite rom for store 

investeringer. Dyrene fungerer godt på bås og kravet til mosjon kan løses ved lufting hele 

året. 

Vi vet at ca. 65% av alle melkebruk i Norge pr. i dag er båsfjøs. Og i småskalalandbruket, der 

mesteparten av våre raser befinner seg , er denne prosentandelen adskillig høyere. Det er 

små og mellomstore bruk, som ikke har ønsker om, økonomi eller investeringsmidler til å 

bygge nye, store fjøs. Mange av disse er familiebruk, som vil drive i samsvar med det 

ressursgrunnlaget som er på gården. Mange har allerede mye bruk av 

innmarksbeite/utmarksbeite med lange beitesesonger og en del bruker disse rasene til 

setring og/eller i økologisk drift. De som driver økologisk har allerede krav om lufting hvis 

båsfjøs, og dette ser vi ikke på som noe problem å kunne få til i forhold til konvensjonell drift 

også.  

Noen av rasene er horna dyr. Siden dette er en del av de rasetypiske trekkene og 

«uniformen» til rasene ønsker vi ikke å fjerne disse. Horna dyr, samt dyr med veldig sterk 

rangordning innad i flokken byr på mange utfordringer i et løsdriftsfjøs. Men vi ønsker også 

varig fritak for de kollede (naturlig uten horn) rasene våre. Vi trenger alle de produsenter 

som kan og vil være med i bevaringsarbeidet av våre norske landraser, og er redd 

løsdriftskravet kan føre til så store investeringer at mange velger å legge ned. 

 

Vi er selvfølgelig opptatt av dyrevelferd, og stiller oss veldig positive til NMBU sitt planlagte 

prosjekt med oppstart i 2017 med formål om å øke kunnskapen om dyrevelferd for storfe på 

båsfjøs og løsdriftsfjøs. For våre raser med horn, høy rangordning osv. har vi sett hvordan 

enkelte dyr helst ønsker å stå oppstallet på egen trygg bås, der de kan få stå i fred for 
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mobbing og rang, i stedet for løsdrift med fri tilgang på foringshekk og lufteareal. Vi ønsker 

gjerne å bidra til å bevare og øke kunnskapsnivået til båsfjøsbrukere.  

Vi er selvfølgelig ikke imot løsdrift som driftsform for våre raser. Men vi mener at den 

enkelte storfeprodusent selv må få bestemme hvilken driftsform som passer sitt bruk, sett i 

forhold til driftsbygninger, økonomi og driftsform ellers. Det eksisterer løsdriftsfjøs for våre 

raser i dag, som fungerer godt.  

Vi mener at det må aksepteres og kunne lønne seg å investere og vedlikeholde også de 

mindre enhetene og fjøsene med tanke på vårt bevaringsarbeid.  

For Norsk Bufe, Vang i Valdres 05.06.2016 

 

Ingvild Oldre Heggom  (sektretær) 

 

Kontaktperson/leder i Norsk Bufe: 

Hilde Riis tlf: 979 82 727 

 

                         

 

 

 

 


