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Innledning 

De siste åra har det vært en rekke medieinnslag der det fokuseres på dårlig 

dyrevelferd i husdyrproduksjoner. Verst har det gått utover pelsdyrnæringen. Men 

det er ingen grunn til å tro at andre husdyrnæringer går fri når dyrevernere kikker 

dem nærmere i kortene. Bilder av dyr med bitt- og sårskader, eller stereotyp atferd, 

kan en finne hos de fleste husdyr. Det skal ikke mer enn 4-5 sterke bilder på TV 

før folk reagerer, selv om dette bare skulle utgjøre fire av 1000 dyr i en besetning. 

Svin-, verpehøns- og kyllingproduksjoner kan være utsatte i så måte. Sau og geit 

går mye ute om sommeren, men de er inne 2/3 av året og oppstalling i trange 

binger er en skarp kontrast til sommerbeitet. Fortsatt holdes de aller fleste kyr 

bundet i båsfjøs. Allmennheten skjønner ikke at det skal ta så lang tid å få bygd 

løsdriftsfjøs. Den nye Dyrevelferdsloven stiller så strenge krav på en rekke 

områder at en dyreeier skal ha god kompetanse og holde tunga rett i munnen om 

det ikke skal være noe å sette fingeren på i dyreholdet.  

 

§ 6 i Dyrevelferdsloven: Kompetanse og ansvar 

Jeg minner om § 6 i den nye loven, i denne sammenheng er første og siste ledd 

viktigst: 

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent 

personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til opplæring og kompetanse, 

herunder om godkjenning og om autorisasjon av personell.  

 

Hva betyr dette i praksis? I Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) går det fram at 

”kompetansen innen dyrevelferd og dyrs behov må være tilstrekkelig til at 

dyreholder fullt ut forstår hensikten med alle paragrafer, kan forebygge 

velferdsproblemer og finne tiltak hvis velferdsproblemer oppstår” (kap. 2.2.4.4). 

Forskriftene må beskrive hvilke fagområder som skal inngå og hvilken 

dimensjonering av kompetansen som trengs, samt krav til etterutdanning. Ot.prp. 

påpeker at lang erfaring ikke alltid gir tilstrekkelig kunnskap, fordi vitenskapelig 



kunnskap om dyrs evner og behov stadig utvikler seg. Kompetansekravet ble 

foreslått av UMB allerede ved oppstart av arbeidet med Stortingsmelding nr. 12 

(2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd. Det gleder oss å se at dette fikk så bred 

støtte, men vi er bekymret for oppfølgingen av paragrafen.  

 

Hva slags kompetanse skal dyreeiere og dyreholdere ha? 

Først og fremst må alle forstå hva definisjonen av dyrevelferd innebærer: 

”Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand 

som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø”. LMD sluttet seg til denne 

definisjonen i Ot.prp. nr. 15 (kap. 2.1.1.4). Dyrehelse og dyrevelferd er to ulike 

begreper, men med en viss overlapping, siden dårlig dyrehelse kan føre til dårlig 

dyrevelferd. Dyrevelferden kan variere markert mellom ulike individer i en 

besetning, og den kan variere fra dag til dag hos et individ. Den har i stor grad med 

stressmestring å gjøre, herunder hvilke emosjoner som utløses i møte med fysiske 

og sosiale stimuli, eller som følge av indre stimuli og individuelle atferdsbehov.  

 

For å forstå dette fullt ut, og kunne forebygge problemer og evt. behandle dem, må 

alle som har med levende dyr å gjøre ha visse kunnskaper i etologi, læren om 

dyras atferd. Dette omfatter artsspesifikke kunnskaper om artens normale atferd 

med dens normale variasjoner, krav til miljø og habitat, atferdsbehov, sosial atferd 

inkl. sosial dynamikk og sosiale strategier, morsatferd og atferdsutvikling, 

kommunikasjonssignaler, interaksjon mellom dyr og menneske/røkter, positive og 

negative velferdsindikatorer, samt generelle kunnskaper om læringsmekanismer, 

emosjoner og stressbiologi. Blant emosjoner er spesielt frykt, angst, aggresjon og 

smerte, men også positiv forventning, viktig kunnskap. For enkelte arter kan andre 

sider ved atferden også være aktuelle, f.eks. antipredatoratferd og beiteatferd hos 

sau. I tillegg kommer helserelaterte kunnskaper som førstehjelp og symptomer på 

sykdommer, parasitter og fysiske skader. Men de langt viktigste og samtidig mest 

kompliserte kravene i dyrevelferdsloven (f.eks. §§ 8, 11, 22, 23, 24, 25 og 26) 

krever altså kompetanse i etologi og husdyrmiljø.  

 

Årsaker til problemer i pelsdyrnæringen – kan vi lære noe? 

Hvordan har pelsdyrnæringen kunnet vikle seg inn i de problemene de har i dag? 

All aktuell kunnskap nevnt ovenfor finnes for mink og rev. Men det hjelper lite 

hvis kunnskapen ikke tas i bruk. Kravene i pelsdyrforskriften av 1998 skulle 

iverksettes ”snarest og seinest innen 1.1.2009”. Mange oppdrettere lot ikke til å 

starte arbeidet med å rette seg etter forskriften før fristen 1.1.2009 nærmet seg. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderte med at dyrevelferden hos rev er 

adekvat for gjennomsnittsdyret og at risiko for lidelse hos mink er lav (VKM, 

2008). VKM påpekte samtidig en rekke områder der velferden kunne bedres. Det 

siste kan det se ut til at pelsdyrnæringen har oversett, slik at VKMs rapport har 



blitt en sovepute. Konklusjonene til VKM forutsatte imidlertid at alle oppdrettere 

fulgte alle deler av pelsdyrforskriften.  

 

Mye tyder på at problemene har sammenheng med en for svak motivasjon eller 

forståelse for behovet for å skjerpe seg. Alle dyr skal inspiseres daglig, og en må 

ha tilstrekkelig med røkterressurser i forhold til dyretallet. Det siste er det lett å 

glemme i et marked som favoriserer stadig større enheter.  

 

Pelsdyrdebatten viser en annen, betenkelig side. Det er brukt en rekke argumenter 

og påstander fra motstandere av pelsdyrhold – også politikere – hvorav mange 

ikke er faglig holdbare, og verken næring eller myndigheter har greid å skille ut de 

uholdbare argumentene godt nok. Dette omfatter f.eks. forståelsen av stereotypier, 

hvorvidt minken har behov for badevann, gravebehov, aggresjoner, frykt og 

muligheter for å avle på atferdsegenskaper. Det er ikke forskernes oppgave å 

forsvare pelsdyrholdet. Men vi vil forsvare en forvaltning av dyrevelferd som er 

basert på vitenskapelig kunnskap. Dyrevernerne har flere gode retorikere, men det 

betyr ikke at deres argumenter alltid holder vann. Jeg etterlyser en mer kritisk 

holdning til dette hos media. Det er ikke lett å holde tunga rett i munnen når en 

skal vurdere dyrs mentale helse. Dette krever en innsikt i dynamikken i dyras 

atferd som veterinærer og dyrevernere normalt ikke har. Resultatet er firkantede, 

bastante synspunkter som heller kan skade arbeidet med å bedre dyrevelferden. 

 

Hvilke konsekvenser har kompetansebehovet og erfaringer 

med pelsdyrdebatten? 
 

Motivasjon 

Dyreeieres motivasjon for å erverve dyrevelferdskompetanse og ta konsekvensen 

av kompetansen bør gås nærmere etter i sømmene. Med tanke på husdyrnæringene 

bør innholdene i de ulike Kompetansebevis i dyrevelferd gjennomgås. Er dette 

omfattende nok, og er ny kunnskap inkludert? 

 

Oppdatering 

Uansett hva myndighetene krever av formell kompetanse sett i relasjon til 

dyreeiers alder, så er det nødvendig med oppdatert kompetanse (Ot.prp. nr. 15, 

kap. 2.2.4.4). Det bør derfor lages konkrete etterutdanningskurs med visse 

mellomrom, som inneholder både grunnleggende og anvendt stoff, obligatorisk for 

alle husdyreiere. Pelsdyrnæringen skal nå etablere en sertifiseringsordning som 

skal være obligatorisk for alle oppdretterne. Professor Morten Bakken (UMB) 

foreslo dette for 16 år siden. Kanskje er det på tide med noe tilsvarende for andre 

husdyrnæringer, utover de krav TINE, Nortura og eggsentralene i dag setter til 

leverandørene. Den dagen dyrevernere bryter seg inn i fjøs/dyrerom og tar det de 

mener er kompromitterende bilder, er det viktig å kunne dokumentere egen 



kompetanse, dokumentere at dyremiljøet er i orden, og ikke minst dokumentere via 

loggbøker viktige hendelser og behandlinger av enkeltdyr. Og – næringen og 

bøndene må være kompetente nok til å kunne imøtegå faglig uholdbare argumenter 

fra dyrevernerne og samtidig kunne erkjenne det hvis dyrevernerne har gode 

poenger, for det har de av og til. Kompetansekravet er ikke laget av hensyn til 

dyrevernerne, men av hensyn til dyra sjøl og deres velferd. 

 

Markedsføring 

Husdyrnæringens kompetanse bør markedsføres overfor konsumentene. Det er 

ikke nok å spesifisere under hva slags miljøbetingelser maten er produsert. Det er 

like viktig å vise til at norske husdyr holdes av høyt kompetente fagfolk, som 

kjenner dyras etologi og miljøbehov, kan forebygge velferdsproblemer og effektivt 

behandle problemer som måtte oppstå. I reklamesnutter på TV og kino, la bønder 

fortelle om dyras atferd, miljøbehov og om stressbiologi, slik at folk får tillit til 

kompetansen. I et stadig mer internasjonalt marked kan dette vise seg å være et 

viktig konkurransefortrinn.  

 

Hvordan sikre kompetanse i etologi og husdyrmiljø i 

husdyrnæringene? 

Hvis husdyrnæringene skal kunne gjennomføre en tilstrekkelig kompetanseheving 

blant husdyrbøndene, må de i enda større grad enn hittil fokusere på en 

kombinasjon av basale og anvendte etologiske temaer, i interaksjon med temaer fra 

husdyrmiljø. Ved UMB gis kanskje den mest omfattende undervisningen i 

husdyretologi i Norden. UMB har utdannet mange med master- eller doktorgrad i 

etologi og husdyrmiljø, i hvert fall 50 masterstudenter og 10 med PhD-grad de 

siste 10 år, innen de fleste aktuelle husdyrarter. Denne kompetansen må både 

husdyrnæringene og Mattilsynet utnytte i langt større grad enn i dag.  
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