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1 Innledning 

En er nå i en fase hvor en har begynt å iverksette nye forskrifter for behandling av dyr og 

melk på melkeproduksjonsbruk som vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for 

produsentene. Formålet med dette arbeidet er å avdekke nærmere hvilke endringer som blir 

nødvendig, anslagsvis hvormange produksjonsenheter som blir berørt og kostnader forbundet 

med utbedringsarbeidet. Vi finner det også nødvendig å komme med vurderinger omkring 

effekter av ulike forvaltningspraksiser på området. 

Dette notatet er delt inn på følgende måte: Kapittel 2 tar for seg hovedtrekk ved dagens 

situasjon for norske driftsbygninger. I den gjennomgangen blir det fokusert på 

driftsbygningenes alder og betydningen av dette. Til grunn for gjennomgangen blir det lagt 

typiske byggetegninger for ulike perioder. I kapittel 3 blir hovedpunktene i de aktuelle 

forskriftene og eventuelt retningslinjer gjennomgått. I kapittel 4 vil vi forsøke å vurdere 

bygningsmessige endringer med tilhørende kostnader som følge av forskriftene. Merk dette 

arbeidet tar ikke sikte på detaljberegninger. Vi vil jobbe videre med det er gjort på fylkesnivå 

for noen fylker, men gjennom en landsdekkende utvalgsundersøkelse trekke konklusjoner på 

et landsdekkende nivå med hensyn til berøringsgrad. I kapittel 5 blir mer praktiske forhold 

vedrørende gjennomføring av forskriftene vurdert. Gjennom avsluttende kommentarer i 

kapittel 6 vil behovet for videre arbeider innen området bli tatt opp. 
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I dette kapittelet er det ikke meningen å gå inn i en detaljert beskrivelse av alle forhold 

vedrørende dagens driftsbygninger. Det finnes heller ikke et fullstendig grunnlagsmateriale 

for dett_e. Det vi vil gjøre, er på bakgrunn av typiske byggekonsepter å gi en oversikt over . 

sentrale trekk og begrensninger med dagens driftsbygninger. Det vil være en større 

detaljeringsgrad på dagens tilstand når vi i kapittel 4 diskuterer behovet for bygningsmessige 

endringer for de enkelte hovedpunktene i forskriftene. 

Når det gjelder alder for den bestående driftsbygningsmassen legger vi til grunn en 

undersøkelse gjennomført av distriktsveterinærene i perioden 1994/1995 (Norske Meierier, 

19961). I denne undersøkelsen bestrebet en seg på å få et representativt utvalg av landets 

båsfjøs, mens nær sagt alle løsdriftsfjøs er med. Resultatet fra denne undersøkelsen er 

presentert i tabellen under (Tabell 1 ). 

Tabell 1. Bygge/ominnredningsår for henholdsvis båsfjøs og løsdriftsfjøs 
Bygge/ Antall Akkumulert Antall Akkumulert 
ominnredningsår båsfjøs prosent løsdriftsfjøs prosent 
Før 1900 20,0 0,7 
1901 - 1910 16,0 1,2 
1911 - 1920 25,0 2,1 
1921 - 1930 37,0 3,3 
1931 - 1940 64,0 5,5 
1941 - 1950 49,0 7,1 
1951 - 1960 222,0 14,6 4,0 0,7 
1961 - 1970 516,0 32,l 7,0 1,8 
1971 - 1980 1028,0 66,8 39,0 8,3 
1981 - 1990 783,0 93,3 389,0 72,8 
1991 - 1995 199,0 100,0 164,0 100,0 
Mangler byggeår 37,0 8,0 
Totalt 2996,0 611,0 

kilde: Norske Meierier, 1996. 

For båsfjøsene ser en av tabellen at 32 prosent av driftsbygningene er bygget/ominnredet før 

1970, 35 prosent er bygget/ominnredet på 1970-tallet, 26 prosent er bygget/ominnredet på 

1980-tallet og bare syv prosent er bygget/ominnredet på 1990-tallet. For løsdriftsfjøs er bildet 

helt annerledes, hvor tyngden av driftsbygningene ble bygget på 1980-tallet og en relativt stor 

andel på 1990-tallet. Totalt utgjør imidlertid løsdriftsfjøsene bare ca 2,5 prosent av alle fjøs, 

så betydningen av dem i denne sammenheng er relativt begrenset. 

1Norske Meierier, 1996. Distriktsveterinærenes miljøundersøkelse 1994/1995, sammenstilt av Olav Østerås. 
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Dette resultatet med en kraftig opphopning av eldre umoderniserte driftsbygninger blir også 

underbygget når en ser på beregnete bruttoinvesteringer i driftsbygninger fra Budsjettnemdas 

arbeider over perioden, eks; (Budsjettnemda for jordbruket, 19962). Her ser en at 

investeringene i driftsbygninger steg frem til slutten av 1970- tallet før det begynte å gå 

nedover igjen, noe som samsvarer med tabellen over. 

Denne eldre og umoderniserte bygningsmassen gjør at en i dag har både et stort 

vedlikeholdsbehov og bygningsmessige løsninger som ligger til dels langt fra hva som kreves 

i de nye forskriftene. F.eks. kan følgende momenter nevnes: 

Når det gjelder birom/inngangsparti, så kan vi ut fra alderssammensetningen på :fjøsene og 

typiske driftsbygninger fra de ulike periodene gå ut fra noen mangler. F.eks. er eget 

inngangsparti for fremmede, som i tilstrekkelig grad tar hensyn til smitteforebyggende tiltak, 

pr. i dag nærmest ikke eksisterende. Videre kan en også gå ut fra at melkerommet fyller alt 

for mange behov i forhold til forskriftene, i alle fall for fjøs fra før 1980. Antall vaskepunkter 

med varmt og kaldt vann med avløp er også for få. Personellrom med wc og dusj er et 

spørsmål vi ikke vil gå for mye inn på i dette arbeidet. Dersom det ikke eksisterer og en skal 

bygge noe slikt i fjøset blir kostnadene store (7000 - 9000 kroner/m2). En minimumsløsning 

som imidlertid kan gjennomføres uten direkte kostnader er å gi adgang til bolighuset for dette 

formålet, med de ulemper det medfører. 

Dyreromsutformingen har også endret seg over tiden. Det gjelder hvor mye plass som er satt 

av til de ulike avdelingene, ettersom f.eks. oppfatninger av påsettsfrekvens har endret seg, og 

den konkrete utformingen av bås og binger. De bygningsmessige rammene er også gitt ut fra 

den innredningsmetodikken som var gjeldende ved byggeår. En har derfor mange fjøs hvor 

f.eks. bærestolper står med 2,20 meller 3,30 m mellomrom fordi datidens båsbredde var 1, 10 

m. Videre er driftsbygningenes forhold mellom bredde og lengde et resultat av den tidens 

driftsplaner, gjeme med plass til gris i dyrerommene, og den tids forholdstall for 

innredningene. For en nærmere gjennomgang av hva som har vært typiske planløsninger de 

siste ti-årene kan det vises til ulike publikasjoner fra Institutt for tekniske fag ved Norges 

landbrukshøgskole3• Disse bygningsmessige begrensninger er det vanskelig og dyrt å imøtegå 

ved ominnredninger for å tilfredsstille nye forskrifter. 

For mer detaljbeskrivelse av dagens situasjon med hensyn på hva som må gjøres av 

investeringer i kapittel 4, vil vi bruke den ovenfor nevnte miljøundersøkelsen (Norske 

2Budsjettnemda for jordbruket, 1996. Jordbrukets totalregnskap 1994 og 1995, jordbrukets totalbudsjett 1996. 
3lvar Gjerde, 1967. "Byggekostnadsindeks for driftsbygninger i jordbruket'', Ivar Gjerde, 1979. 
"Investeringskostnader for driftsbygninger i jordbruket", Ivar Gjerde og O.Ø. Holdhus, 1987. "Nybygde 
driftsbygninger i jordbruket 1980 og 1981 - statistikk og eksempelsamling", Ivar Gjerde, 1994. 
"Bygningsplaner og byggekostnader for melkeproduksjonen" og Ivar Gjerde, 1996. "Byggekostnader for 
driftsbygninger i landbruket". 



Meierier, 1996) og en sjekklisteundersøkelse gjennomført av Norske Meierier i 1994 i ca 

8500 fjøs (Norske Meierier, 19944). 

4Norske Meierier, 1994. Sjekkliste ved vurdering av fjøs og melkerom. 
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3 Hovedtrekk i forskriftene 

3.1 Forskrift om hold av storfe og svin 

Forskriften er gitt av Landbruksdepartementet 15.01.1996 i medhold av§ 30 i lov 20. 

desember 1074 nr.73 om dyrevemjf. kgl. res. 19.november 1976, og§ 3 i lov 8.juni 1962 

nr.4 om tiltak mot dyresjukdommer jf.kgl.res. 19. mars 1965. 

Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos storfe og 

gris, og sikre at det tas hensyn til dyras naturlige behov. Forskriften gjelder for alt oppdrett og 

hold av gris, og for oppdrett og hold av storfe til både mjølke- og kjøttproduksjon. 

Forskriften blir administrert av Statens dyrehelsetilsyn og veterinærmyndighetene ved 

distrikts- og fylkesveterinærene. Distriktsveterinærene fører tilsynet med utviklingen i 

driftsbygningene og må godkjenne nybygg og større bygningsmessige endringer både på 

planstadiet og ved ferdigstillelse, mens de kommunale dyrevemsnemdene har vedtaksrett i 

henhold til forskriften. Fylkesveterinæren er klageinstans for dyrevernnemdas vedtak. 

3.1.1 Generelle bestemmelser i forskriften med bygningsmessige 
konsekvenser 

• Driftsmåter skal legges til rette slik at de gir dyr gode muligheter for bevegelse, mosjon 
og normal adferd. 

• Det skal avsettes særlig plass for dyr som trenger det. 
• Alle dyr skal ha en tørr og trekkfri liggeplass. 
• I nybygg og ved større bygningsmessige endringer skal inngangspartiet til dyrerom gis 

en utforming som motvirker smitteoverføring og sikrer god hygiene, f.eks. ved 
smittesluse. 

• I tilknytning til dyrerom skal det være varmt og kaldt vann. I inngang til/utgang fra 
dyrerom skal det være et egnet sted hvor personell kan skifte klær, vaske seg og vaske 
utstyret. 

• Personell skal ha adgang til melkerom, fOrrom og servicerom uten å måtte gå igjennom 
dyrerom. 

• Ved feil på tekniske innretninger, skal funksjoner som vedrører dyras velferd og 
hygieniske forhold innen rimelig tid kunne ivaretas ved alternative løsninger. 

• Når dyr holdes i binger skal alle kunne ligge samtidig. 
• Inneklimaet skal være tilpasset dyras behov. 
• Det skal være brannslanger eller tilstrekkelig antall håndslukkeapperater i alle bygninger 

medhusdyr. 
• Ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser. 
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3.1.2 Spesielle bestemmelser vedrørende hold av storfe med 
bygningsmessige konsekvenser 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Storfe eldre enn seks måneder og som holdes på bås, skal sikres mulighet for fri 
bevegelse og mosjon i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret. Dette kravet 
gjelder ikke ukastrerte hanndyr eldre enn seks uker. 
I løsdriftsfjøs med liggebåser skal det være minst en liggebås med tett gulv pr. voksent 
storfe i løsdriftsavdelingen. 
For hvert påbegynt antall av 25 kyr skal det i løsdriftsfjøs være minst en binge til bruk 
ved kalving, inseminering og ved behandling av syke dyr. 
Båsplassen skal ha tilstrekkelig bredde og lengde slik at dyra kan ligge i båsen, gulvet 
skal ha jevn og ikke glatt overflate. 
For storfe skal det som hovedregel ikke benyttes spaltegulv eller annet gjødseldrenerende 
gulv. 
Kalver skal ikke holdes bundet de første seks måneder etter fødsel. Enkelt og 
fellesbinger skal være så store at kalvene kan ligge eller snu seg uten hindring. 

3.1.3 Kommentarer 

Denne forskriften trådde i kraft l .mars 1996. Fra samme tid ble forskriften om hold av 

produksjonsdyr av 18. oktober 1992 opphevet. Bestemmelsen om mosjon for storfe er gjort 

gjeldende fra 1. januar i år (1997). Bestemmelsen om forbud mot binding av kalver gjøres for 

kalver eldre enn to uker gjeldende fra 1. januar 1998 for nybygg/ominnredninger, og fra år 

2005 for eksisterende bygninger. For kalver under to uker er forbudet trådd i kraft fra 

forskriftens første virkedag. Der eksisterende bygninger og driftsformer ellers er i strid med 

forskriftene, skal tillempninger foretas så snart som råd og senest innen 1. januar år 2000. 

Det er altså ikke lenge til stort sett alle forskriftens bestemmelser skal gjelde også for 

eksisterende bygg. Den enkelte produsent i næringen har da ikke lang tid på seg å orientere 

seg i forskriften og foreta hva som vurderes som nødvendige tilpasninger i driften. Et 

problem med dette er imidlertid at det ikke er foretatt noen konsekvensvurderinger 

vedrørende virkningen av forskriften for næringen. Gjennom dette arbeidet har det kommet 

frem at hverken landbruksdepartementet (ved avdeling for matproduksjon og helse) eller 

dyrehelsetilsynet har gjennomført vurderinger omkring berøringsgrad eller kostnader for 

næringen ved innføring av forskriften. Enda vanskeligere blir spørsmålet om hvordan en skal 

tilpasse seg forskriften på best mulig måte når forskriften er utformet slik at det er stort rom 

for skjønn i forvaltningen, men uten at det foreligger retningslinjer eller sentrale oppfatninger 

for hvordan skjønnet skal utøves. Det kan da ligge til rette for store lokale variasjoner i 

hvordan forskriften vil praktiseres. Dette preger også hvordan forskriftens betydning 

oppfattes i landbruksforvaltningen på fylkesnivå. 

En rundspørring til alle landets landbruksavdelinger under fylkesmannen viser at bare 

Hedmark og Oppland har gjennomført beregninger vedrørende kostnader for næringen i sine 

respektive fylker. I disse beregningene kommer det frem et betydelig kostnadsbilde, noe vi vil 

komme tilbake til i kapittel 4. I flere andre fylker vises det til at en skal komme til enighet 
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med de lokale veterinære myndigheter om en rimelig forvaltningspraksis av forskriften, og at 

berøringsgrad og tilhørende kostnader derfor ikke blir så store. I de fleste tilfeller blir 

mosjonskravet trukket frem som hovedpunktet i forskriften. Et punkt som, på tross av at det 

er et re_elt problem for en liten gruppe, må sies å være av marginal betydning i den store 

kostnadsmessige sammenheng. 

3.2 Melkeforskriften 

Forskriften er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 

om tilsyn med næringsmidler m.v. (næringsmiddelloven)§§ 1, 3 OG 4 JF. EØS-avtalens 

vedlegg I, del I, nr. 31 (Rdir. 85/397ÆØF) med endringer, nr. 31 a (Rdir. 89/384ÆØF) med 

endringer, nr. 31 b (Rdir. 92/47ÆØF), nr. 74 (Kdir. 89/362ÆØF), nr. 75 (Rdir. 89/384ÆØF), 

nr. 76 (Kvedt. 91/180ÆØF) samt nr. 76 a (Rvedt. 92/608ÆØF). 

Forskriften er fastsatt for å oppfylle forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, og skal sikre 

helsemessig trygg melk av riktig kvalitet. 

Forskriften blir administrert av det kommunale- eller interkommunale næringsmiddeltilsyn, 

distriktsveterinæren og Statens næringsmiddeltilsyn. 

3.2.1 Sentrale bestemmelser vedrørende lokaler, utstyr, vannforsyning m.v. 
Lokaler der melking finner sted, melk oppbevares, håndteres ellers kjøles, skal være plassert 

og innrettet slik at forurensning av melk unngås. 

• Gulv og vegger skal være lette å rengjøre og desinfisere 
• Tilstrekkelig ventilasjon og belysning 
• Tilstrekkelig vannforsyning av drikkevannskvalitet 
• Separat håndvaskpunkt og oppvaskkum for melkingsutstyr 
• Tilstrekkelig avskjermet fra forurensningskilder som toaletter og gjødsel 
• Melkerom skal kun brukes til arbeid som vedrører behandling av melk og melkeutstyr 
• Gris og/eller fjørfe må ikke holdes i fjøs eller rom hvor dyrene melkes 

3.2.2 Kommentarer 

Forskriften trådde i kraft 30. juni 1995 uten overgangsbestemmelser. 

Dette er også en forskrift med mye rom for skjønn og store lokale variasjoner i 

forvaltningspraksisen ut over landet. Det vi vil se som følge av denne forskriften er at 

kostnaden vil bli svært ulikt fordelt mellom de enkelte produsentene. Dette fordi 

berøringsgraden vil sannsynligvis være mindre enn hva som blir tilfelle for forskriften om 

dyrehold, men de investeringer som må foretas for å tilfredsstille bestemmelsene i forskriften 

blir kostbare. Hovedpunktene blir å flytte all annen aktivitet enn melkerelatert aktivitet ut av 



Side 8 

melkerommet og å skaffe tilstrekkelig vannforsyning av drikkevannskvalitet. Vi skal senere 

komme tilbake til kostnadsanslag for dette. 
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Fra <listriksveterinærenes miljøundersøkelse heter det at: "De fleste fjøs holder de fleste krav 

til de nye retningslinjer for hold av produksjonsdyr, men det er bare et latall fjøs som holder 

alle de strengest oppgitte krav i retningslinjene:" (Norske Meierier, 1996, s. 5). Denne 

vurderingen er imidlertid basert på forholdene i dyrerommet, og tar ikke hensyn til birom og 

vanntilførsel. Hvordan en tolker hva som er de "strengeste" krav er også avhengig av øyet 

som ser. I de følgende delkapitlene vil vi ta for oss en gjennomgang av berøringsgrad og 

kostnader for endringsbehovet med hensyn til mosjonskrav, endringer i dyrerom, endringer i 

birom og krav til vannkvalitet. Kvantifiseringen vil stort sett bygge på anslag gjort av 

Fylkesmannens landbruksavdeling i henholdsvis Hedmark5 og Oppland6, mens nasjonal 

berøringsgrad bygger på utvalgsundersøkelsen og sjekkliste undersøkelsen til Norske 

Meierier (Norske Meierier, 1994 og 1996). De ulike delkapitlene vil ikke bli fulgt av et 

sammenfattende kapittel hvor en ser på det totale investeringsbehovet pr. bruk som følge av 

de ulike delpostene. Dette ut fra at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom hvordan 

ulike bruk berøres av de ulike kravene, og en ren summering av dem vil derfor være en 

feilslutning på individuelt nivå. For å finne kostnadene for næringen som sådan kan en 

imidlertid gjøre dette. 

4.1 Mosjonskravet 

I ca 10 prosent av buskapene er kyrne inne hele året på båsfjøs, mens det er ca 20 prosent på 

løsdriftsfjøs som har kyrne inne hele året. Hos ungdyr er forholdet fem prosent inne hele året 

på båsfjøs, mens ca 10 prosent holdes inne hele året på løsdriftsfjøs (Norske Meierier, 1996). 

Det fremgår imidlertid ikke av denne statistikken hvor lang periode dyrene er ute. 

Fra forskriften har vi at alle storfe på bås, unntatt ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder, 

skal være ute minst åtte uker i sommerhalvåret. En kan anta at det er de som i dag holder 

dyrene inne hele året som eventuelt vil la problemer med å tilfredsstille forskriften på dette 

området. Tall fra ulike landbruksavdelinger tyder imidlertid på at det er ca halvparten av de 

som ikke har dyrene ute som har reelle problemer med å la det til, f.eks. på grunn av 

jordsmonn eller at buskapen må krysse vei eller jernbane. Av 25654 registrerte buskaper i 

1994, er det da knapt 1300 buskaper som må finne spesielle løsninger enten ved å bygge 

luftegårder, underganger eller lignende. For denne gruppen som krever individuelle og 

spesielle løsninger er det vanskelig å anslå noen generell kostnad. For storparten av 

5Fylkesmannen i Hedmark - landbruksavdelingen, 1997. Bygningsmessige kostnader som en følge av justering 
av forskriftene om - hold av storfe og svin, - produksjon og frambud av mjølk. 
6Fylkesmannen i Oppland - landbruksavdelingen, 1997. Vurdering av behovet for Bu-midler til tradisjonelt 
jordbruk de nærmeste åra. 
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buskapene, som allerede har dyr ute på beite, er situasjonen. mer den at eksisterende 

mosjons-/beiteområder må utvides. For denne gruppen har landbruksavdelingen i Hedmark 

anslått kostnadene ut fra et gjennomsnittlig behov for 500 m nye gjerder pr buskap. I sum for 

materialer og arbeid utgjør dette en gjennomsnittskostnad på 42500 kroner pr buskap. Dette 

kan synes som et relativt høyt gjennomsnittsestimat, både med tanke på at 500m gjerde 

innebærer å utvide allerede inngjerdete områder med mer enn 15 mål og at enhetskostnaden 

på gjerdet er satt høyt. Det må i denne sammenheng presiseres at den aktuelle bestemmelsen 

er et mosjonskrav og ikke et beitekrav. Beregningene fra Hedmark tar imidlertid ikke hensyn 

til de bruk som har behov for spesielle og derfor langt dyrere løsninger enn bare nye gjerder. 

For disse vil Investeringskostnadene bli av en annen størrelsesorden og bestemmelsen kan 

også medføre et betydelig merarbeid, f.eks. renhold av en luftegård. 

4.2 Endringer i dyrerom 

Forskriften om hold av storfe og svin legger vekt på arealtilgangen for dyrene. I henhold til 

tidligere normtall medfører nye forskrifter en økning i arealkravet på ca 20 prosent. I forhold 

til de nye retningslinjene kan følgende tabell for situasjonen i dag for voksne dyr settes opp: 

Tabe/12. Dagens bålengder og -bredder for voksne dyr iforhold til nye retningslinjer 
Båslengde Båsbredde 

langbås kortbås 
< 150 cm 21 (1,3%) 60 (5,2%) 80- 90 cm 
151 - 160 cm 16 (1,0%) 175 (15,2 %) 91 - 99 cm 
161-170cm 83 (5,2%) 486 (42,1%) 100- 109 cm 
171-180cm* 233 (14,6%) 330 (28,7%) 110 - 119 cm 
181 - 190 cm 415 (26,0%) 75 (6,5%) 120 cm***< 
191 - 200 cm 653 (40,8%) 25 (2,2%) 
201 - 210 cm** 154 (9,6%) 2 (0,2%) 
211 cm< 24 (1,5%) 
Totalt 1.599 1.153 Totalt 

kilde: Norske Meierier, 1996. 
* For kortbåsfjøs er kravet til båslengde i retningslinjene satt til 170 - 175 cm 
** For langbåsfjøs er kravet til båslengde i retningslinjene satt til 200 - 210 cm 
*** Kravet til båsbredde er i retningslinjene satt til 120 cm 

4(0,1%) 
37 (1,2%) 

321 (10,8%) 
1117 (37,5%) 
1503 (50,4%) 

2.982 

Tabell 2 viser at det i dag er et mindretall som tilfredsstiller nye retningslinjer for båslengde, 

mens et lite flertall oppfyller nye retningslinjer for båsbredde. Dette viser imidlertid at 

berøringsgraden av nye båsstørrelser blir stor dersom de nye retningslinjene legges til grunn 

for vurderingene. I tillegg til de overordnete rammene vedrørende lengde og bredde for 

båsplassene har en også andre forhold som skal tilfredsstilles, f.eks. krav vedrørende 

utforming av fOrbrett/fOrkrybbe, gulvutforming og gjødseldrenering. 
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For kalver og ungdyr vil også forskriften medføre et større plassbehov. For løsdriftsfjøsene 

skjer størsteparten (73,5 prosent) av kalvingene i dag i løsdrift sammen med de andre kyrne. 

Etter forskriftene skal kalvingene skje i egen binge. Videre skal kalvene, uansett fjøstype, · 

ikke holdes bundet de første seks månedene. Kalver mellom null og seks måneder skal holdes 

i enkelt- eller fellesbinger, noe som gjøres i ca 70 prosent av besetningene i dag. Selv om 

storparten da allerede tilfredsstiller kravene om type oppstallingsplass er det et problem 

forbundet med at bingene er for små i henhold til de minstemål som er satt for disse bingene i 

retningslinjene som følger forskriften. Eksempelvis har ca 36 prosent av alle kalver i alder en 

til fire måneder som er oppstallet enkeltvis under 1 m2 plass, mens for kalver oppstallet i . 

gruppe er den samme andelen ca 25 prosent. For dyr i alderen fem til ni måneder er det ca 57 

prosent av dyr oppstallet enkeltvis som har mindre enn 1, 5 m2, mens antallet for dyr 

oppstallet i gruppe er ca 52 prosent. I følge tallmaterialet fra distriktsveterinærenes 

undersøkelse er det ca 30 prosent av dyr opptil 14 måneder som har under 1,5 m2 plass. 

Avhengig om det er binger med talle på liggeplass eller spaltegulvsbinger utgjør dette ca 

halvparten av det plasskravet som er satt i retningslinjene. Som det ser ut blir da arealbehovet 

ut fra de nye forskriftene med retningslinjer enda større i kalv- og ungdyravdelingen enn i 

kuavdelingen. 

I beregningene fra henholdsvis Hedmark og Oppland har en ikke tatt med 

ombyggingskostnader i kuavdelingen, men utelukkende fokusert på kalv- og 

ungdyravdelingen. Likevel estimeres kostnadene i Hedmark til 110 millioner, mens 

beregningene for Oppland har et anslag på 220 - 400 millioner kroner for fylket. Pr. 

besetning utgjør dette i Hedmark ca 82000 kroner, mens i Oppland er anslaget 74000 -

134000 kroner. Dette er altså beregninger gjennomført i landbruksavdelingene ut fra den 

kjennskap disse har om tilstanden for driftsbygningene i fylkene, og uten at kostnader i 

kuavdelingen er tatt med. Dersom en antar at størrelse og tilstand for driftsbygningene i 

Hedmark og Oppland er representative for hele landet utgjør dette da relativt lave anslag på 

ombyggingskostnadene for å få dagens dyrerom på nivå med forskriftene med retningslinjer. 

4.3 Endringer i birom 

Det totale plassbehovet for oppjusterte melkerom/birom vil etter fylkesmannens 

landbruksavdeling i Hedmark utgjøre 40 - 45 m2• Fra byggekostnadsindeksen har en at 

estimert kvadratmeterpris for denne typen nybygg vil være 7000 - 9000 kroner, noe som gir 

en total nybyggpris på ca 350000 kroner. På grunn av at melkerom og noe birom av ulik 

størrelse og kvalitet allerede er til stede i driftsbygningene, blir det imidlertid til dels store 

forskjeller i kostnader for å komme på forskriftsmessig nivå ettersom det er behov for 

ombygginger, tilbygg eller nybygg. Landbruksavdelingen i Oppland konkluderer med at det 

er påkrevet med relativt store ombygginger/nybygg av melkerom og birom i forbindelse med 

nye forskrifter. Dette på grunn av at birom med et smitteforbyggende inngangsparti ikke har 
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blitt tatt tilstrekkelig hensyn til ved planlegging og bygging av fjøs, samt at eldre melkerom 

er alt for små i forhold til dagens krav. 

Fra Norske Meieriers sjekklisteundersøkelse har en at funnet følgende forhold vedrørende . 

melkerom og birom: 

I de aller fleste tilfellene finnes det egne melkerom (95,5 prosent). Melkerommene brukes 

imidlertid til lagring av annet enn melk/melkeutstyr i 15 prosent av tilfellene, lagring av fOr i 

45 prosent av tilfellene og rengjøring av støvler og annet utstyr i 45 prosent av tilfellene. 

Videre er nesten 50 prosent av gulvene i melkerommene i så dårlig forfatning at de, på grunn 

av kravet til lettvint rengjøring, bør/må gjøres noe med, mens det samme gjelder drøyt 15 

prosent av tak og vegger. Når det gjelder muligheten for å skifte klær, vaske seg og rengjøre 

utstyr i forbindelse med dyrerom og melkerom er det 61 prosent av brukene som tilfredsstiller 

dette. 

For åta hensyn til at ikke alle fjøs har behov for nye melkerom og birom har 

landbruksavdelingen i Hedmark i sine beregninger satt gjennomsnittskostnaden for berørte 

bruk til 40 prosent av nybyggpris, dvs. 150000 kroner. Videre har en også forutsatt at bare 75 

prosent av fjøsene f'ar behov for ombygging. Ut fra alderssammensetningen og tidstypiske 

planløsninger for de bestående fjøs, virker imidlertid dette som beskjedne anslag. I dag er det, 

som tidligere nevnt, bare en svært liten andel av fjøsene som har inngangsparti med 

smitteforebyggende tiltak, og langt mindre en sluseløsning som anbefales. En ser også ut fra 

undersøkelsen fra Norske Meierier et stort behov for opprustning av de bestående rom som 

også vurderes som for små. Spørsmålet melkeprodusentene da må stille seg er om det i det 

hele tatt vil lønne seg å ombygge/oppruste gamle løsninger, eller om det gamle må bort for å 

ta funksjonelle melkerom/birom som også tilfredsstiller dagens og morgendagens krav på en 

god måte. Dette kan begrunnes ut fra det blir kostbart å gjøre noen endringer nå, for å måtte 

gjøre det hele om igjen i nær fremtid fordi løsningen ikke er funksjonell eller den 

minimumsløsningen som ble valgt ikke godkjennes fremover. 

På det nåværende tidspunkt finner vi det derfor svært vanskelig å kvantifisere kostnadene 

med endringer i birom ytterligere. Dette på grunn av for liten kunnskap om hvilke 

ombyggingsløsninger som blir valgt ut fra dagens situasjon. Videre er et også et problem å 

skille effekten av nye forskrifter fra vedlikeholdsbehovet som ville være nødvendig uansett. 

4.4 Krav til vannkvalitet 

I Norske Meierier sjekklisteundersøkelse ble vannkvalitet og tilgjengelig varmtvann vurdert. 

Resultatet ble at bare 45 prosent av de undersøkte gårdsbrukene hadde vann av 

tilfredsstillende kvalitet, de resterende 55 prosentene måtte gjøre større eller mindre 
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utbedringer. Når det gjaldt tilgangen på tilstrekkelig varmtvann var det 81 prosent som 

oppfylte kravene vedrørende dette, mens de resterende 19 prosent ble vurdert til å måtte 

gjennomføre utbedringer. Den store kostnaden er her forbundet med de bruk som ikke har 

vann av godkjent kvalitet. Dette skyldes at hele 75 prosent av de gårdsbruk som ikke har god 

nok vannkvalitet må gjennomføre store utbedringer enten gjennom å knyte seg til et vannverk 

eller grave ny brønn. Slike utbedringer har en kostnadsramme på mellom 50000 og 150000 

kroner. 
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5 Konklusjoner 

5.1 Usikkerhetsfaktorer i beregningene 

En stor del av dette arbeidet har bestått i å ta kontakt med ulike instanser og miljøer som har 

ansvar for utforming og administrering av forskriftene eller som arbeider med temaet 

driftsbygninger. Denne runden førte ikke frem til ønsket resultat og derfor har det heller ikke 

vært mulig å komme så langt med kvantifiseringene i dette arbeidet som planlagt. Det som 

ble avdekket var at det i dag ikke hersker en felles oppfatning om hvor en skal med de nye 

forskriftene. Det vil si at det er uklart hvordan forskriftene skal praktiseres. Det er heller ikke 

gjennomført noen konsekvensvurderinger fra ansvarlige myndigheter. Med så store rom for 

skjønn som det er i de aktuelle forskriftene så blir beregninger i dag i stor grad overstyrt av 

de forutsetningene en legger inn. For nye bygg er beregninger ikke særlig problematisk. De 

skal tilfredsstille forskrifter og retningslinjer. For bestående bygg er et hovedproblem å 

vurdere hva som er større ombygginger. Ved større ombygginger skal nemlig forskrifter og 

retningslinjer også følges for disse bygningene ellers er det minimumsløsningen i forskriftene 

som gjelder. Problemet med disse er at de ikke er formulert som entydige krav men baseres i 

stor grad på ordbruk som: det skal være tilstrekkelig""" ikke til ulempe"" og så videre. 

Et annet problem med å kvantifisere investeringsbehovet som følge av nye forskrifter er at vi 

heller ikke har tilstrekkelig kunnskap om dagens situasjon. Det materialet som ligger til grunn 

for dette arbeidet har en del sentrale mangler for å kunne danne seg et representativt bilde av 

dagens situasjon i norske fjøs. Et representativt bilde av dagens situasjon er helt nødvendig 

for å kunne anslå endringsbehovet i henhold til nye forskrifter samt å kunne skille mellom · 

normalt vedlikeholdsbehov og effekter av forskriftene. De videre konklusjonene vedrørende 

næringens investeringsbehov bygger derfor på de arbeidene som er gjort i 

landbruksavdelingene i Hedmark og Oppland med de betenkninger rundt resultatene som 

fremkommer tidligere i dette arbeidet. 

5.2 Tallstørrelser for totalt og gjennomsnittlig investeringsbehov 

5.2.1 Resultater basert på beregninger fra Hedmark 
Beregningene for utbedringskostnadene for storfe i Hedmark fylke er satt opp på følgende 

måte: 

Smitteforbyggende tiltak - utbedring av inngangsparti 
Bygging av binger for kalver under seks måneder 
Gjerding på grunn av kravet til mosjon 
Sykebinger i løsdriftsfjøs 
Ominnredning etter melkeforskriftene 
Sum utbedringer i Hedmark fylke 

146 millioner kroner 
110 millioner kroner 

51 millioner kroner 
2 millioner kroner 

13 millioner kroner 
322 millioner kroner 
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Ut fra antall besetninger i fylket, 1724 besetninger i 1995, gir dette et gjennomsnittlig 

investeringsbehov pr. besetning på 187000 kroner. Av alle landets besetninger utgjør 

besetningene i Hedmark 5,2 prosent, og dersom en legger til grunn beregningene i Hedmark 

fylke for et nasjonalt estimat for næringens totale investeringsbehov blir resultatet et 

investeringsbehov lik 6, 1 milliarder på nasjonalt nivå. 

5.2.2 Resultater basert på beregninger fra Oppland 
Tilsvarende kan også gjøres for beregningene i Oppland fylke, som er satt opp på følgende 

måte: 

Ombygging av kalveavdelinger 
Utvidelse av ungdyravdelinger 
Utbedringer/utvidelser av melkerom/andre birom 
Tilrettelegging for ku på beite 
Sum utbedringer i Oppland fylke 

100-200 millioner kroner 
120-200 millioner kroner 
100-200 millioner kroner 
20-40 millioner kroner 

340-640 millioner kroner 

Ut fra antall besetninger i fylket, 3449 besetninger i 1995, gir dette et gjennomsnittlig 

investeringsbehov pr. besetning på 99 - 186 tusen kroner. Av alle landets besetninger utgjør 

besetningene i Oppland 10,4 prosent, og dersom en legger til grunn beregningene i Oppland 

fylke for et nasjonalt estimat for næringens totale investeringsbehov blir resultatet et 

investeringsbehov lik 3,3 - 6,1 milliarder på nasjonalt nivå. 

5~2.3 Konklusjoner 
Som tidligere nevnt er det svært store usikkerhetsmomenter i beregningsgrunnlaget for 

beregninger av investeringsbehovet som følge av forskriftene. Ser en på hele utfallsrommet 

for beregningene i Oppland spriker også resultatene fra Hedmark og Oppland noe, selv oni 

begge konkluderer med betydelige investeringsbehov. Ut fra hva som er gjennomgått i 

kapittel 4 vurderes imidlertid resultatene fra Oppland slik at det er den øvre delen av 

utfallsrommet som er sannsynlig. Videre har heller ingen av beregningene tatt hensyn til 

kravet om vannkvalitet. Bare dette forholdet vil utgjøre totalt mellom 682 og 2000 millioner 

kroner ut fra de forutsetningene som er gitt i kapittel 4.4. I gjennomsnitt pr. besetning utgjør 

dette en tilleggskostnad på mellom 21000 og 60000 kroner. 

En konklusjon som også må tillegges vekt er at investeringsbehovene vil ramme svært ulikt 

for den enkelte melkeprodusent. Dette ut fra dagens situasjon vedrørende besetningsstørrelse, 

forhold i og rundt fjøset og eventuelle lokale variasjoner i forvaltningspraksis. Det må derfor 

ikke fokuseres i for stor grad på gjennomsnittlig investeringsbehov pr. produsent, men en må 

tilstrebe en forvaltningspraksis som tar hensyn til de store variasjonene på produsent nivå som 

vil måtte komme. 
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6 Avsluttende kommentarer 

6.1 Betydning av forvaltningspraksis 

Nøkkelen til hvordan omleggingen i henhold til nye forskrifter skal gå er hvordan forskriftene 

vil bli praktisert. I utgangspunktet kan en se for se tre sentrale momenter: 

En streng fortolkning av begrepet "større ombygginger" i forskriftsteksten kan virke til å 

sementere dagens forhold og motvirke endringer i positiv retning. Dette begrunnes ut fra at 

selv om der er vilje og økonomi til endringer i positiv retning av en viss størrelsesorden, så 

kan dette bli hindret dersom en praktiserer et alt eller intet-prinsipp. Et klart eksempel på 

dette er om en kan se de ulike avdelingene i dyrerommet eller de ulike delene av fjøset hver 

for seg eller ikke. En stegvis progresjon må tilstrebes dersom en skal kunne nå de ønskede 

målsettingene. Det er også slik at det relative investeringsbehovet som følge av de nye 

forskriftene vil ramme mindre bruk hardest. En gjennomføring av forskriftene hvor det 

enkelte bruk blir pålagt store kostnader uten noen form for kompensasjon blir derfor 

strukturdrivende. Dersom en i utgangspunktet har en kvote på 50000 liter eller mindre og · 

valget står mellom å ta opp et betydelig lån for å kunne gjøre nødvendige investeringer eller å 

selge kvoten for ca 300000 kroner er det et spørsmål om det i det hele tatt er et reellt valg. 

Hvis en slik strukturdrivende effekt ikke er en ønsket sideeffekt av omleggingen må dette 

motvirkes gjennom å etablere en praksis som ikke rammer mindre bruk i den grad at de 

velger å slutte med produksjonen. Til sist må det også kommenteres at det vil være vanskelig 

for en næring, som i så stor grad er vant til å forholde seg til geografiske og størrelsesmessige 

utjevninger på alle andre områder, å forholde seg til for store lokale variasjoner i 

forvaltningspraksis av de nye forskriftene. 

6.2 Parallelliteten mellom storfe og svin 

Siden forskriften om dyrehold omhandler både storfe og svin er det lett å trekke en 

parallellitet mellom disse produksjonene. Det kan imidlertid ikke gjøres uten a~ en tar hensyn 

til et par grunnleggende forhold. Punkt nummer en er at dagens driftsbygninger har en 

kapasitet som er mindre enn dagens konsesjonsgrense, noe som betyr at når en bygger om kan 

en også utvide produksjonen og på den måten få "noe igjen" for investeringene i form av 

høyere inntekter. Videre er det også slik at omsetningen for et svinebruk på 

konsesjonsgrensen er høyere enn for et gjennomsnittlig melkebruk, og det større volumet gjør 

at den. relative betydningen av et tilsvarende investeringsbehov blir mindre. 
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6.3 Merknader til senere arbeider 

Problemet med at ingen ansvarlige myndigheter vil si noe om hvordan forskriftene skal 

praktiseres og hva de regner som effekter av forskriftene er allerede nevnt. Dette er imidlertid 

, et så sentralt spørsmål at det bør følges opp fremover. For å komme videre med 

kvantifiseringene når en ikke har god nok oversikt over hverken dagens situasjon eller hva 

som blir de nye krav, bør en legge til grunn reelle eksempelplaner for beregningene. Det vil si 

at en f.eks. kan ta kontakt med ulike landbruksavdelinger for å få ut reelle tall for 

omlegginger som planlegges og gjennomføres nå. Får en et visst utvalg av disse kan en si noe 

om reellt kostnadsnivå for å få dagens bygningsmasse på forskriftsmessig nivå. 

Avslutningsvis er det også viktig å peke på at de områdene som er trukket frem i dette 

arbeidet er de områdene hvor en regner kostnadene som størst, men det dekker ikke alle 

områder. F.eks. stilles det krav til alternative løsninger for luftskifte dersom strømmen går, 

støynivå, konstruksjon av ventilasjonsanlegg slik at det ikke sprer branngasser (problem ved 

luftblander og inntak av luft i fra forsentral), innskjerping av forhold vedrørende brannsikring 

med mer. 
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