
Hei! 
 Jeg driver økologisk melkeproduksjon. Gården ble startet omlagt i 1995 av min far og i 2001 leverte han første tank 
med økologisk melk. 
 Fra jeg overtok gåden i 2004 har jeg økt produksjonen fra 90 til 240 tonn. Så mye som mulig er økt vet hjelp av beiting. 
Om sommeren er alle dyra ute. Melkekyrne beiter på dyrkajorda mens ungdyr og sinkyr beiter på innmarksbeiter. Det er 
ryddet omtrent 200 daa innmarksbeiter på gården de siste 20 åra. Mesteparten ved hjelp av SMIL midler. I 2013 mottok 
jeg beiteprisen fra fylkesmannen på grunn av min satsing på beiting som en del av bruksutbygginga. 
 I 2010 hadde jeg utbrudd av parasitter på ett av innmarksbeitene. Mange av kvigene fikk diarrè og ble magre så de 
måtte taes heim allerede i Juli. Siden da har alle førstegangsbeitere fått Systamex bolus og jeg har aldri mer hatt slike 
tilfeller. Jeg har mye areal som kunne vært gjerdet inne for å øke arealet og redusere smittepresset, men det ville gått ut 
over beitetrykket og arealene ville begynt å gro igjen. Det er også krav fra fylkesmannen om et visst beitetrykk for å få 
regionalt miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer. 
 Dere skriver at det nye forbudet mot bruk av bolus som inneholder veterinære legemidler ikke vil få vesentlige 
konsekvenser for virksomheter da det er lang tilbakeholdelsestid i økologisk produksjon og derfor har vært lite i bruk. 
Jeg vet ikke hvilke kilder det kommer fra, men min oppfatning er at slike bolus er mye brukt blandt de som har ungdyr på 
innmarksbeite. Tilbakeholdelsestiden er ikke noe problem da dyrene kan leveres som konvensjonelt slakt når den 
opprinnelige tilbakeholdelsestiden har gått ut. Denne oppfatningen har også min Tine rådgiver som har rådgiveransvaret 
for mange økologiske melkebruk. 
 For min del er jeg helt avhengig av å bruke slike bolus for å kunne drive min beitebaserte økologiske melkeproduksjon 
og mener et slikt forbud ikke må innføres. 
 Håper dette innspillet blir tatt hensyn til ved videre vurdering. 
 Mvh 
 Iver Martin Berre 


