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Mosjonskrav storfe - innspill fra Oppland Bondelag 

Vi viser til tilsendt høringsforslag på veileder til mosjonskravet for storfe. Styret i Oppland 

Bondelag hadde saken opp til behandling på sitt styremøte den 17. september, og hadde 

følgende innspill/kommentarer omkring temaet. 

 

Generelt: 

Vi syns det er vanskelig å få oversikt over hva som faktisk gjelder av regler og tidsfrister, 

og dette er forhold som Oppland Bondelag mener må gis tydelige avklaringer på: 

- Hvem må gå over til løsdriftsfjøs fra 2024? 

- Hvem har utsettelse til 2034 for overgang til løsdriftsfjøs?  

- Hva regnes som omfattende ombygging/utvidelse og hvilke tidsfrister gjelder for de 

som har fått godkjent ombygging/restaurering av båsfjøs etter 2004? 

- Forskriften sier at dyr i båsfjøs skal sikres mulighet til mosjon og fri bevegelse hele 

året etter 2024. Dette står det ikke noe om i veilederen. Hvilke praktiske løsninger 

ser en for seg her? 

- Økologisk mjølkeproduksjon har fått varig unntak for å legge om fra båsfjøs til 

løsdriftsfjøs når besetningene er mindre enn 35 kyr. Hva med besetninger under 35 

kyr som driver konvensjonell mjølkeproduksjon? 

 

Utkast til veileder 

Veilederen referer seg i hovedsak til §10 i Forskriftene. I denne § står det bl.a.: ”Dersom 

egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs bygd før denne bestemmelsen trer i kraft……” 

- Refererer denne datoen seg til siste dato for endring av forskriften, 7.august 2013, 

eller er det tidligere datoer? Dette må komme klart fram. 

 

Oppland Bondelag synes det helt urimelig, slik veilederen kan tolkes, at beite utenom 

dyrka mark eller gjødsla beite ikke godkjennes i mosjonskravet ved framtidige nybygg. 

Oppland Bondelag mener at utmark og annen mark må godkjennes som 

beite/mosjonsareal. 
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Oppland Bondelag mener at det kan være ulike grunner til at en av og til må søke om 

dispensasjon fra beite-/mosjonskravet, og det er viktig at veileder gir åpning for flere 

dispensasjonsgrunner. Dette kan for eksempel være: 

- Vær og klimatiske forhold 

- Rovdyr kan tenkes å skape problemer 

- Evt. andre forhold som vi ikke ser i dag 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Trond Ellingsbø         Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 


