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Ref:   BS/3-2016 

FRA: TINE SA  

 

HØRING – ENDRING AV FORSKRIFT OM HOLD AV STORFE, UTSETTELSE AV 

LØSDRIFTSKRAV 

 
Vi viser til Landbruk- og matdepartementets brev av 20. mai 2016 vedrørende endring 
av Forskrift om hold av storfe. Vi viser også til departementets høringsmøte 6. juni 2016. 
I brevet fra departementet heter det bl.a.: 
 

«I den jordbruksavtalen som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 
2016, er det et premiss at Landbruks- og matdepartementet skal ta initiativ til en 
endring av forskrift om hold av storfe § 32, slik at kravet om løsdrift først trer i kraft 1. 
januar 2034 for alle husdyrrom til storfe som var i bruk til storfe da løsdriftskravet ble 
innført 22. april 2004, og som har vært i sammenhengende bruk til storfe siden.» 
 

Bakgrunnen for den denne endringen finner vi i en erkjennelse av at «utviklingen i 
omlegging til løsdrift for storfe ligger vesentlig etter det som er nødvendig for en smidig 
overgang innen 2024».  
 
TINE SA deler denne erkjennelsen. Vi vil understreke at utsettelsen av fristen for 
omlegging til løsdrift isolert sett ikke medfører lavere investeringsbehov. Behovet for å 
fornye driftsapparatet i melkeproduksjonen må møtes gjennom en målrettet opptrapping 
av investeringsvirkemidlene. Vi vil videre understreke at skal en smidig overgang til 
løsdrift oppnås må også små og mellomstore bruk inngå. «Kubygg-prosjektet» viste at 
det relativt sett er større behov for investeringer pr liggebås i mindre løsdriftsfjøs (opptil 
40 kyr) enn det er i større. Det er viktig at dette blir hensyntatt for å få optimale gode 
løsninger i forhold til dyrevelferd. 
 
Vi legger til grunn at alle berørte parter og instanser også bidrar til en hensiktsmessig 

gjennomføring av de deler av regelverket som trer i kraft 1. januar 2024. Det må foretas 
en nærmere kartlegging av praktiske og økonomiske forhold, med sikte på oppdatering 
av veilederen, slik at intensjonen med forskriftsendringen ivaretas. Vi forutsetter at det 
etableres dialog med relevante fagmiljøer som sikrer en gjennomføring som har 
bærekraft både i forhold til dyrehelse og økonomi for melkebonden. 
 
TINE SA har ingen øvrige merknader til forskriftsendringen som tilsluttes. 
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