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Landbruks- og matdepartementet 
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0030 Oslo 

Hamar ,- 07.06.2016 

Høring – endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse 

av løsdriftskravet. 
 

Viser til brev datert 20.05.2016 vedrørende høring om endringer av forskrift om hold av 

storfe, utsettelse av løsdriftskravet og vil gi slik tilbakemelding fra den spesialiserte 

storfekjøttproduksjonen med basis i ammekua: 

 

Generelt  

Gjeldende forskrift har vært kjent siden 2004, og med konsekvenser for endringer av 

husdyrrom for storfe med aktuelle år 2024 eller 2034, avhengig av byggetidspunktet. 

Det har derfor vært rimelig tid til å etablere økonomiske intensiverer og ordninger for at dette 

kunne gjennomføres. Mange har allerede har innrettet seg etter gjeldene forskrift og tatt denne 

kostnaden. 

Andre husdyrhold har og gjort endringer i husdyrrom som har kommet som en konsekvens i 

endring av forskrifter. 

 

Driftsmessige forhold med båsfjøs for ammekuproduksjon. 

TYR mener vi at båsfjøs for ammekuproduksjon ikke er å anbefale fordi: 

 Hverken kortbås eller langbås er egnet for ammeku fordi disse kuene er jevnt over 

større enn melkekuer. 

 Lang sintid, medfører at båsfjøs gir for godt hold og dårligere kondisjon og dermed og 

kan gi et dårligere kalvingsforløp. 

 Båsfjøs for ammekua kan og gi dårligere hygiene i fjøset da kalven ofte da legger seg i 

fôrområdet, da det er ikke tilsvarende tørre liggeområder for kalven andre steder. 

 Tungvindt stell, ofte inn med ekstra grinder, og ekstra flytting av dyr for å gi større 

areal til ku og nyfødt kalv. 

 Forhold knyttet til etablering av sterkt mor – kalv forhold blir dårligere i fåsfjøs. 

  

Forbrukeraspekt. 

Norsk storfehold har generelt gode dyremessige forhold og norske husdyrbrukere er opptatt 

av god dyrevelferd uavhengig av bygningsmessige innretninger. 

Å ha storfehold knyttet til to bygningsmessige ordninger, mener vi og kan føre til at vi får en 

markedsmessig todeling, knyttet til produkter fra frittgående dyr og andre. 

Bønder er helt avhengig norske forbrukere og det må derfor ikke gjøres endringer som stiller 

spørsmål knyttet til dyrevelferdsordninger. 
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Endringsplaner - Investeringsstøtte 

TYR ser at utsettelse av løsdriftskravet er en del av årets jordbruksoppgjør og tar resultatet til 

etterretning, men mener vi at å utsette løsdriftskravet løser ikke den generelle utfordringen. 

Det må derfor snarest lages en plan for dagens båsfjøs som skal drive videre etter 2034. 

I disse planene må det og gjøres vurderinger om en del dagens båsfjøs melkeku skal 

ombygges til ammekufjøs i og med at vi i dag mangler over 50 tusen mordyr for å produsere  

det storfekjøttet som markedet etterspør. 

Økonomiske virkemiddel som evt. stilles til disposisjon for slik ombygging, må på ingen måte 

forfordeles fram for de som vi bygge nye ammekufjøs.  
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