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Formålet med workshop’en 

Dyrevelferdsloven gir rammer og krav til mer eller mindre alle sider ved husdyrholdet. Det 
har hittil vært mest fokus på miljøforholdene for dyra, men det må tas hensyn til alle aspekter 
ved dyreholdet som påvirker enkeltindividers velferd eller den respekt vi viser overfor dyra 
(§§1-2). I denne workshop’en skal vi sette søkelys på avlsparagrafen (§25) i 
Dyrevelferdsloven. Loven stiller krav om en bevisst holdning til hvordan dyr avles, slik at 
ikke dyrevelferden blir svekket. Innlegg fra Mattilsynet vil klargjøre hvor langt disse kravene 
går, mens tre husdyravlsorganisasjoner vil redegjøre for hvordan de sikrer at lovens 
intensjoner blir fulgt. Etter innleggene vil det bli en diskusjonsrunde.  
 
 
Dyrevelferdsloven og avlsparagrafen 
Dyrevelferd kan defineres som ”individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske 

tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø”. Landbruks- og matdepartementet er 
enig i at dyrevelferd kan defineres slik (Ot.prp. nr. 15 2008-2009, side 19), og definisjonen vil 
derfor være førende for hvordan en skal bruke og tolke loven. Dyrevelferd er en egenskap ved 
individet, ikke flokken. Dette er like viktig innen husdyravl, der en må avle slik at alle 
individer oppnår god velferd.  
 
Lovteksten i avlsparagrafen (§25) lyder slik: 
”Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.  

    Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:  
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner 

negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, 
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller 
c) vekker allmenne etiske reaksjoner. 

    Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl. 
    Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne 
   bestemmelsen. 

 
Dette er formuleringer som avlsorganisasjonene aktivt må forholde seg til. For å sikre at 
fysiske og mentale funksjoner ikke påvirkes negativt av husdyravlen, må det finnes fysiske, 
helsemessige og atferdsmessige mål som dokumenterer dette over tid. For å sikre at dyrs 
mulighet til å utøve naturlig atferd ikke reduseres som følge av genetiske endringer, må det 
finnes individspesifikke mål på naturlig atferd i vanlige husdyrmiljøer med jevne mellomrom 
innen aktuelle raser og avlslinjer.  
 
Hvis dyr får arveanlegg som viser en negativ utvikling i disse faktorene, er det altså ikke 
lenger tillatt å bruke disse dyra til avl. Da er en avhengig av at tilstrekkelig genetisk variasjon 
finnes, slik at trenden kan snus. I workshop’en er det viktig å få avklart hvordan situasjonen er 
i dag og ikke minst om de aktuelle faktorene faktisk måles. Data for gjennomsnittet av en 
dyrepopulasjon er ikke nok. For å sikre kravet til individuell dyrevelferd, må en ha spesiell 
fokus på variasjonen i materialet. Det kan være behov for å utvikle nye metoder eller rutiner 
som sikrer at relevante mål finnes og brukes aktivt i avlsarbeidet. 
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Innleggene under workshop’en 
Workshop’en består av fire hovedinnlegg: 
Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, Mattilsynet: ”Avlsparagrafen i dyrevelferdsloven – Hva 

krever den av husdyravlen?” 
Trygve Roger Solberg, avlssjef, Geno: ”Hva gjør Geno for å sikre at dyrevelferdslovens krav 

til husdyravl blir fulgt?”  
Torunn Aasmundstad, forsker, og Peer Ola Hofmo, overveterinær, Norsvin: ”Hva gjør 

Norsvin for å sikre at dyrevelferdens krav til husdyravl blir fulgt?”  

Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef, Norsk Sau og Geit: ”Hva gjør NSG for å sikre at 

dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt?”  

 
 
Diskusjon 
Det er viktig å diskutere i hvilken grad husdyravlsorganisasjonene arbeider på riktig måte for 
å sikre dyrevelferden i avlsarbeidet. Hva er det egentlig loven krever, og dekker avlen alle 
disse aspektene? Disse spørsmålene er de mest sentrale: 

 Hvor langt går egentlig kravene i dyrevelferdsloven? Vil det komme nærmere 
forskrifter? 

 Hvilke avlsutfordringer finnes innen husdyras fysiske og psykiske helse? 
 Hvilke testkriterier bruker avlsorganisasjonene for å kartlegge eventuelle 

velferdsproblemer som kan ha en genetisk basis? 
 Trengs nye metoder eller rutiner, og har avlsorganisasjonene noe å lære av hverandre? 
 Er det vanskelig å balansere hensynene til dyrevelferd og funksjonsegenskaper? 
 Hvor trengs det evt. forskning på avlsbetingede velferdsproblemer i husdyrholdet? 

 
Man kunne stilt opp akkurat de samme spørsmålene for avl på selskapsdyr, hest og 
oppdrettsfisk, men på Husdyrforsøksmøtet er det husdyra i landbruket som er i fokus.  
 
 
Referanser 

Ot.prp. nr. 15, 2008-2009. Om lov om dyrevelferd. Det kgl. Landbruks- og matdepartement. 

  

Dyrevelferdsloven, 2009. Lov 2009-06-19 nr. 97: Lov om dyrevelferd. Det kgl. Landbruks- og matdepartement. 
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