
Dyrevelferd og utfordringer fra Mattilsynets ståsted 
OLE FJETLAND 
Mattilsynet 
 
 «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal 
behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.” 
Sitat fra: Lov om dyrevelferd, 1.januar 2010. 
 

 

 

Det er Mattilsynets ansvar å forvalte denne loven 

Dyrene har vært mat, arbeidskraft og venner for menneskene i tusener av år. Vårt hold av dyr 
endrer seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. Husdyrene blir stadig mer produktive, 
og miljøet de holdes i blir stadig mer regulert. Dyrs velferd har stor oppmerksomhet, og 
samfunnet har store forventinger til at både produksjonsdyr og hobby/ kjæledyr har det bra.  
Mens dyrevern tidligere handlet om å beskytte dyr mot sult, vanskjøtsel og fysisk mishandling, 
er vi i dag også opptatt av å sikre dyrene i vår varetekt en akseptabel velferd - og mulighet til 
å utføre naturlig adferd. Hvordan vi behandler våre dyr og hvilken respekt vi har for dyr og 
deres egenverdi, sier mye om det samfunnet vi lever i. I et globalt perspektiv er det ingen tvil 
om at vi har lagt lista høyt i Norge og Nord-Europa. 
 
 
 
Hvem har ansvaret for dyrevelferden? 

I Norge er det Mattilsynet som har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Dette reguleres av 
dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1.1.2010. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt 
for dyr. I kortversjon er det dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, mens Mattilsynet skal se til 
at dyreeiere gjør jobben sin. I tillegg skal vi å utvikle og foreslå regelverk. 
 
Dyreeier har ansvaret for å følge de lover og regler som gjelder for sitt dyrehold, mens det er 
Stortinget og departementet som gjennom lover og forskrifter bestemmer den nedre grensen 
for hvordan dyr skal ivaretas. Det er en klar politisk føring å ha et høyt nivå på dyrevelferden i 
norsk husdyrproduksjon, samtidig som det også på dette området må tas andre 
samfunnsmessige hensyn for hva som er lovlig, deriblant økonomi. Dyr skal behandles godt 
men det er ingen forutsetning at dyr ikke skal ha noen begrensinger på sin atferd. Et dyrehold 
kan være lovlig og akseptabelt selv om det i noens øyne ikke er optimalt. Pelsdyrhold er et 
eksempel på dette – uansett hvor godt regelverket følges, vil det være mange som mener dette 
ikke er godt nok, og at dyra ikke bør holdes i bur. 
 
«Næringen», enten den er representert ved Bondelaget eller Norsk Kjøtt,  har ikke et formelt 
ansvar for dyrevelferden i husdyrproduksjonen og er ikke en juridisk enhet som Mattilsynet 
kan fatte vedtak mot. De kan imidlertid påta seg oppgaver for fellesskapet og egne 
medlemmer ved å informere, lage dyrevelferdsstrategier, holde kurs og på andre måter bistå 
dyreeiere med å overholde sine forpliktelser. Mattilsynet har god og nyttig  dialog både med 
næringen og med frivillige dyrevernorganisasjoner blant annet gjennom de såkalte 
«strategiske fora». 
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Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler (Mattilsynet) 

Mattilsynet ble opprettet av Stortinget i 2004 og man ønsket et tilsyn og direktorat som skulle 
ha ansvar for hele verdikjeden av produksjonen. Tilsyn med dyrehelse eller fôr skulle for 
eksempel gi informasjon og kompetanse som er vesentlig for tilsynet med dyrevelferden.  
Vi er til stede ved 70 kontorsted i hele landet, og vårt tilsynspersonell har høy fagkompetanse 
og god kunnskap om lokale forhold. Mattilsynet er Norges største veterinære arbeidsplass, 
med et stort korps med veterinærer på lønningslista, spredt over det ganske land. I tillegg har 
vi jurister og andre faggrupper med kompetanse om og engasjement for dyrevelferden.  
Kjøttkontrollen utgjør en  viktig brikke i vårt tilsyn med dyrevelferden. Vi fører kontinuerlig 
tilsyn ved alle slakteri, noe som også gir en uvurderlig oversikt over forholden i norsk 
husdyrproduksjon.  
 
Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet og skal bidra i det lokale tilsynsarbeidet med 
lekmannsskjønn.  Dyrevernnemnda ufører en del førstelinjetilsyn for å følge opp 
bekymringsmeldinger, spesielt i sports- og kjæledyrhold. 
 

 

 

Regelverksutvikling 
 
En viktig del av vårt dyrevelferdsarbeid er regelverksutvikling. Mattilsynet skal både foreslå 
nytt regelverk og utvikle regelverk etter oppdrag fra departementet. Lett forståelig regelverk 
er viktig og vi bruker mye ressurser nettopp på å forenkle reglene. Det er departementet som 
gir rammene som regelverket skal utvikles innenfor og som bestemmer hvordan det endelige 
regelverket skal være. Vi implementerer også EU-regelverket, som gir oss ulike frihetsgrader 
på forskjellige områder. EU regelverket gjelder fullt ut dersom det ikke gir åpning for 
nasjonale tillegg eller strengere regler. Norge utnytter dette nasjonale handlingsrommet og har 
derfor på flere områder strengere dyrevelferdsregelverk enn EU. Vi arbeider aktivt for å 
påvirke EUs regelverk, og samarbeider godt med de andre nordiske land. Men som ikke-
medlem har vi ingen innflytelse når regelverket behandles på politisk nivå i EU. 
 
Mattilsynet får også innspill fra andre etater. Vi henter faglig støtte og forvaltningsråd fra 
Veterinærinstituttet, men drar også nytte av kompetansen fra Norges veterinærhøgskole og 
Universitetet for miljø og biovitenskap. Mattilsynet bestiller også risikovurderinger hos 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet som grunnlag for våre forslag til nytt 
dyrevelferdsregelverk. 
 
 
 
 
Tilsyn 
 
Mattilsynet skal føre tilsyn, men som andre etater kan vi ikke være tilstede i et hvert dyrehold 
til enhver tid. Mattilsynet har derfor et såkalt risikobasert tilsyn.  Det betyr i denne 
sammenheng at vi bruker mest ressurser der faren er størst for at dyr har det vondt. 
Distriktskontorene bruker sine fagfolk og sin lokalkunnskap til å lage risikokart innenfor 
dyrevelferd, et verktøy som gir dem mulighet til å prioritere ressursene der det er størst fare 
for at dyr lider. 
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Vi har ulike former for virkemidler:  
 Vi veileder dyreeierne om regelverk og påpeker pliktene de har. 
 Vi pålegger dyreeier gjennom vedtak å gjøre konkrete tiltak for å rette opp forholdene og 

bruker opptrappende virkemidler der de ikke følger opp innen de fristene vi har satt.  
 Vi kan bruke tvangsmulkt som økonomisk middel for å tvinge frem etterlevelse av pålegg. 
 I mer alvorlige saker kan vi avvikle dyrehold helt eller delvis og forby fremtidig hold av dyr - 

i en periode eller på ubestemt tid. Dette er ingen en straff, men skal hindre fremtidige brudd på 
loven, og er brukt i flere tilfeller det siste året.  

 Vi kan ilegge dyreeier overtredelsesgebyr ved brudd på loven 
 I særlig grove tilfeller melder vi dyreeier til politiet. Retten kan idømme bot og fengselsstraff. 

 
Såkalte nasjonale tilsynskampanjer er en effektiv måte å føre tilsyn på. Ut i fra etatens 
samlede risikovurderinger velger vi ut et område som «høyrisiko». Vi samordner deretter 
ressursene og gjennomfører tilsyn på dette området i hele landet, ut i fra en felles mal. Dette 
er både effektivt og gjør oss mer enhetlige.  Eksempel på en slik kampanje er 
slaktekyllingkampanjen i 2011. Vi gjennomfører også regionale tilsynskampanjer, basert på 
regionale risikovurderinger.  
 

 

 

Dyrevelferdsmessige utfordringer i husdyrproduksjonen 

Mattilsynet oppfatter at næringen tar dyrevelferden på alvor, at den arbeider aktivt med 
dyrevelferdsspørsmål og ser betydningen av at god dyrevelferd skal kjennetegne norsk 
husdyrproduksjon.  
 
Så er det noen klare utfordringer, kanskje først og fremst i de intensive produksjonene. 
Ønsker fra forbrukerne om stadig billigere mat og press på prisene fra import og grensehandel, 
setter større krav til effektivitet og produktivitet innen husdyrproduksjonen i Norge. Det er i 
mange tilfeller en konflikt mellom kravet om stadig billigere mat, som fører til et stadig mer 
intensivert husdyrhold, og kravet om optimal dyrevelferd. Samtidig er det viktig å peke på at 
«industrialiseringen» av husdyrproduksjonen har kommet mye lenger ute i verden enn her 
hjemme. 
 
Som jeg nevnte, gjennomførte vi i 2011 et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot 
slaktekyllingproduksjonen. 25 prosent av landets produsenter ble kontrollert (152 stk), alle 
landets rugerier (3 stk) og slakterier (5 stk) for slaktekylling, og transport av dyra. Funnene i 
prosjektet viser at dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen generelt må bli bedre, og at 
oppmerksomheten må rettes mot velferden til hver enkelt slaktekylling.  
 
Pelsdyrnæringen er i offentlighetens søkelys. Mattilsynet har over tid registrert en generell 
bedring i holdningen til dyrevelferd og oppfølging av enkeltindividene. Men samtidig ser vi 
tilfeller av uakseptable forhold i en del virksomheter med et stort antall dyr. Vi er bekymret 
for at noen dyreholdere med store pelsdyrfarmer ikke i tilstrekkelig grad bruker nødvendige 
ressurser på daglig tilsyn av dyrene. 
 
Vi ser også at ekstensivt dyrehold kan ha store utfordringer i form av tilstrekkelig tilsyn og 
stell til å tilfredsstille kravene til god dyrevelferd. I områder hvor det både er rovdyr og 
beitedyr, er det store tapet av dyr en utfordring som gir Mattilsynet store bekymringer for 
dyrevelferden. 
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Så vil jeg presisere at dette er eksempler, og at bildet er langt mer sammensatt en dette. Status 
varierer både mellom bransjer og mellom regioner, noe som også understreker betydningen av 
den lokale tilknytningen og kunnskapen Mattilsynet har.  
 
 
 
Utfordringer for Mattilsynet 

Vi erfarer at jobben som tilsynsperson på dyrevelferd blir mer krevende, både faglig, 
forvaltningsmessig og menneskelig sett. Samfunnet – og media – er opptatt av dyrs ve og vel. 
Det betyr at vårt arbeid følges tett, at feil avdekke, og at disse sakene ofte får stor plass i 
media.   

Dyreeiere som får vedtak mot seg, går oftere til sak mot Mattilsynet enn før. Slike saker blir 
gjerne langvarige, med mye følelser og engasjement og også med påstander om at vårt 
tilsynspersonell er firkantede, urimelige eller driver med trakassering. Frivillige 
organisasjoner og pressgrupper engasjerer seg på den andre siden mot både enkeltdyrehold og 
mot hele bransjer, da gjerne med påstander om at våre folk er unnfallende, inhabile eller «på 
dyreholders side». Mattilsynet er bundet av taushetsplikt og kan ikke uten videre forsvare seg. 
De gode sakene finner heller ikke like lett veien inn i spaltene. 
 
Vi jobber for å bli mer enhetlige og bruke virkemidlene våre tydeligere, spesielt på 
dyrevelferdsområdet. Det er helt klart at like saker skal behandles likt, uansett hvor i Norge de 
skjer. Samtidig er vi i Mattilsynet også opptatt av at vi ikke ønsker å bli et firkant-tilsyn. Og 
jo mer strømlinjeformet ting blir, og jo mindre rom for skjønn som finnes, desto vanskeligere 
blir det å være løsningsorientert og fleksibel. 
 
 
 
Avslutning 

Jeg har vært tett på vårt arbeid med dyrevelferd de siste årene og kan med hånden på hjertet si 
at vi gjør en god jobb. Mattilsynet – som alle store etater – har noen saker der vi ikke har vært 
gode nok. Men i all hovedsak syns jeg vi får mer kjeft enn vi fortjener.   

Mattilsynet har økt innsatsen for dyrevelferden de siste årene. Vi fører flere tilsyn og vi har 
hatt flere organiserte kampanjer. Vi er imidlertid ikke i mål når det gjelder enhetlighet. Dette 
vet jeg at både næringen og andre er opptatt av, og det er bra. Det holder trykket oppe. Jeg 
lover at vi skal fortsette å arbeide for å bli verdens beste dyrevelferdstilsyn. 
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