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Høring – Nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021 (2019/156318) 

 
Dyrebeskyttelsen Norge viser til Mattilsynets høringsbrev datert 03.01.2020, og vil med 

dette komme med høringsinnspill til nytt økologiregelverk.  

 

I høringsbrevet står det blant annet at regelverksendringen vil fremme høy dyrevelferd og 

ivareta naturlig dyreatferd. På Debios nettside legges det også stor vekt på at dyrevelferd 

står sentralt i økologisk landbruk, blant annet ved at dyrene skal ha rett til fri bevegelse og 

naturlig utfoldelse, de skal ha god plass til å bevege seg både ute og inne og fjøs og 

utearealer skal legges opp slik at de i størst mulig grad kan utøve sin naturlige adferd.  

 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at for flere av våre dyrearter er dessverre forskjellen mellom 

konvensjonelt landbruk og økologisk landbruk ikke spesielt stor når det kommer til 

dyrevelferd. Det kan virke som om økologisk landbruk sakter akterut på enkelte 

dyrevelferdsområder om man sammenligner med vilkårene mange dyr har i konvensjonell 

drift og spesielt med tanke på dyr fra gårder i dyrevernmerket. Dyrevelferden i økologisk 

landbruk må bli langt bedre dersom dyrevelferd skal være et troverdig argument for valg av 

økologiske produkter.  

 

Økologisk landbruk bør i større grad blir kunnskapsbasert og være først ute innen 

forebyggende medisin og dyrevelferd. 

 

 

Kalven bør være lenger sammen med mor enn tre dager. 

I høringsbrevet fra Mattilsynet anbefales det å videreføre bestemmelsen i gjeldende 

regelverk om at kalver skal kunne die i minst 3 dager etter fødselen. Det nye 

økologiregelverket sier at kalven skal ha naturlig melk og helst morsmelk, men det stilles 

ikke krav til hvordan melken skal gis til kalven. Videreføringen av tredagersregelen 

begrunnes blant annet med at det da legges til rette for å oppfylle høye standarder for dyrs 

velferd og dyrets artsspesifikke atferdsbehov. Det uttales også at kravet om at ku og kalv er 

sammen den første tiden etter kalving, oppleves av mange som en viktig forskjell mellom 

økologisk og konvensjonell melkeproduksjon.  

 

Det er forsket mye på dette tema de seneste årene. Det er vist at i tillegg til den rent 

ernæringsmessige biten, er det viktig for velferden at mor og barn får være sammen over 

lenger tid. Det er noe mer stress forbundet med atskillelse etter at ku og kalv har gått lenge 

sammen, men forskjellen er ikke stor nok til at det skal være en grunn for å skille mor og 

barn etter bare 3 dager sammen. Forskning viser at noe av det viktigste for at atskillelsen 



 

 

skal være så smertefri som mulig, er at ku og kalv ikke går sammen hele døgnet slik at de 

allerede er vant til å være noe fra hverandre. 

Kilde: https://forskning.no/dyreverden-husdyr/kalven-bor-vaere-lenger-hos-mor-men-ikke-

dognet-rundt/500450 

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer Mattilsynet til å forlenge perioden ku og kalv får være 

sammen til minimum 6 uker for å kunne si at dette har stor effekt på dyrevelferden.  

 

Unntaket fra kravet om løsdrift og forbudet mot oppbinding av dyr for små 

besetninger bør ikke videreføres. 

I det nye regelverket settes grensen for en liten besetning til maksimalt 50 dyr (ikke 

medregnet unge dyr), og dyrene kan oppbindes dersom det ikke er mulig å holde dyrene i 

grupper tilpasset deres atferd. Det å fortsatt holde kyr bundet på bås, selv om de skal ha 

mulighet til fri bevegelse minst to ganger i uken, mener Dyrebeskyttelsen Norge ikke gir er 

god nok velferd.  

 

 

Veterinærbehandling 

Dyrebeskyttelsen Norge registrerer at det blant annet har blir innført 

tilbakeholdelsesperiode for økologiske matprodukter på minimum 48 timer på veterinære 

legemidler uten tilbakeholdelsestid, f.eks. B-vitamin. Det at blant annet vitaminpreparater 

skal gi to døgns karenstid, mener Dyrebeskyttelsen Norge er en utfordring da det kan 

medføre at dyrene ikke får den behandlingen de har behov for og dette kan gå ut over 

dyrevelferden.  

 

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk, står det at homeopatiske produkter skal 

velges framfor allopatiske veterinærlegemidler forutsatt at de har en effektiv terapeutisk 

virkning for den gjeldende dyreart og den tilstanden behandlingen er beregnet på. Den nye 

48 timers karensperioden mener Dyrebeskyttelsen Norge er med på å skyve økologiske dyr 

enda mer over på alternativ behandling, det finnes ingen bevis på at homøopatiske remedier 

virker, derfor må bruk av homøopatiske remedier sidestilles med at dyret ikke får 

behandling. I tilfeller der formålet er å bedre dyrets helse eller velferd må virksom 

behandling iverksettes. Virksom behandling er ikke alltid medisinell, og ikke-medisinell 

behandling kan igangsettes der det er forsvarlig. Dyrebeskyttelsen Norge frykter at dyr i 

økologisk landbruk ikke skal få smertelindring ved behov.  

 

Positivt med utfasing av unntak i regelverket 

Dyrebeskyttelsen Norge ser det som veldig positivt at muligheten for kutting/sliping av 

tenner hos smågris forsvinner og at det ikke lenger er mulig at den siste oppfôringsfasen av 

storfe beregnet på kjøttproduksjon kan skje innendørs. Dette er tiltak vi mener gagner 

dyrene og vil medføre bedre dyrevelferd.   

 

§ 10: Oppbinding av kyr ved små driftsenheter. Bestemmelsen opprettholdes med små 

endringer. Besetninger med færre enn 50 dyr per produksjonsnummer kan unntas fra kravet 

om løsdrift dersom det ikke er mulig å ha dyrene i grupper tilpasset deres atferd. Videre må 

dyrene ha tilgang til beitearealer i beitesesongen. Utenom beitesesongen skal dyrene ha 

adgang til utearealer minst 2 ganger i uken.  

 

 

https://forskning.no/dyreverden-husdyr/kalven-bor-vaere-lenger-hos-mor-men-ikke-dognet-rundt/500450
https://forskning.no/dyreverden-husdyr/kalven-bor-vaere-lenger-hos-mor-men-ikke-dognet-rundt/500450


 

 

Transport til slakt 

Dyr bør ikke overnatte i forbindelse med slakt. Det gjelder spesielt for melkeku i laktasjon. 

Det har kommet fram i media at slakterier ikke nødvendigvis har kapasitet, utstyr og 

kompetanse på å melke ku, dette er svært gode argumenter på at overnatting må unngås. 

Dersom god velferd er et av delmålene i økologisk landbruk må overnatting unngås.   

 

For gris bør transporttid til slakt minimaliseres, og dyretransporten bør ikke ha stans. Om 

sjåføren har behov for hvile bør det være to sjåfører med i dyretransporten slik at de kan 

opprettholde krav om hviletid uten at det går ut over dyrene.  

 

Bruk av fødebinge 

En ku som skal føde bør få sin egen binge tilrettelagt for fødsel. Det er ikke 

dyrevelferdsmessig forsvarlig å la kuer føde mens de er oppbundet på bås.  

 

Myk liggeplass 

Alle dyr bør ha tilgang til en myk og komfortabel liggeplass. 

 

Nok melk til kalven 

Det synes avleggs å begrense kalvens tilgang på melk slik som har vært vanlig i landbruket. 

Det bør spesifiseres for kalver i økologisk landbruk at de skal få drikke nok melk.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 
 

Åshild Roaldset 

Dyrebeskyttelsen Norge 

 

 

 


