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Innspill til dokument 8 forslag om dyrevelferd for produksjonsdyr 

 
 
Norges Bondelag har både stolthet og ambisjoner for dyrevelferden i norsk landbruk. I 
næringspolitisk program for 2020-2024 står det «Vi skal produsere med god dyrevelferd og god 
plante og dyrehelse, med et så lite klimaavtrykk som mulig, og maten skal være trygg å spise. 
Disse målsettingene ligger til grunn for vårt samfunnsoppdrag, og det skal vi levere på.» Videre 
har vi to årsmøteresolusjoner med nullvisjon for brudd på dyrevelferdsregelverket (2018 og 2021). 
Vi har en uttalt strategi om dyrevelferdsprogrammer for alle produksjoner som faglig løsning for å 
jobbe for nullvisjonen, og næringa har kommet langt i dette arbeidet. Det finnes 
dyrevelferdsprogram for slaktekylling, verpehøner, kalkun, foreldregenerasjon slaktekylling, alle 
svineproduksjoner, og implementering av dyrevelferdsprogram storfe begynner 1.1.2022.  
 
Positive til dyrevelferdsmelding 
Norges Bondelag ønsket før sommeren 2021 en dyrevelferdsmelding velkommen.  Norges 
Bondelag har tidligere uttalt at det vil være en stor styrke å få en kunnskapsbasert 
stortingsmelding om dyrevelferd. Fagfeltet, husdyrholdernes kunnskap, praktiske forhold og 
samfunnets forventninger er i stadig endring, og mye har skjedd siden forrige melding om 
dyrevelferd i 2003. En stortingsmelding om dyrevelferd for alle dyr, kjæredyr og fisk inkludert, 
kan gi en dypere innsikt og forståelse for dyras velferd og leveforhold, og vil kunne danne et godt 
utgangspunkt for å diskutere dyrevelferd utfra faglige og faktiske forhold. For bonden er det viktig 
at utgangpunktet for diskusjon og veien videre ivaretar behovet for forutsigbare rammer for videre 
utvikling av dyrevelferden i Norge. 
 
Ved utarbeidelse av en dyrevelferdsmelding ber Norges Bondelag om at det tas utgangspunkt i 
norske forhold, og at det bygges på faglighet, faktiske forhold og praktisk/økonomisk realistiske 
forutsetninger.  Meldingen må omfatte kjæledyr, produksjonsdyr og fisk.  Norges Bondelag mener 
det ikke er hensiktsmessig å utarbeide mandat for en slik melding fra punktene forslagsstillerne 
legger fram, siden dette etter vår vurdering vil bli utilstrekkelig, ubalansert og med et 
utgangspunkt der noen av forutsetningen i forslaget skiller seg såpass fra dagens 
husdyrproduksjon. 
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Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Sigrid Hjørnegård Jarle Bergsjø 
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