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Innledning 

Bestemmelser om avl av dyr ble tatt inn i lov 20. desember 1974 nr 73 (dyrevernloven) i 1993 
(1) og er videreført i lov 19. juni 2009 nr 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) (2). 
Avlsparagrafen setter krav både ut fra hensyn til dyrenes velferd og ut fra etiske hensyn. Lov 
2. april 1993 nr 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. 
(genteknologiloven) (3) skal også bl.a. ivareta etiske hensyn. 
 
Dyrevelferdsloven forvaltes av Mattilsynet. Pålegg og sanksjoner er dårlig egnet for å fremme 
etterlevelse. Bestemmelsen fungerer heller som en norm som grunnlag for 
avlsorganisasjonenes retningslinjer. 
 

Lovverket 

Dyrevernloven 

Dyrevernloven hadde et forbud mot både tradisjonell avl og genteknologiske metoder som 
gjorde dyret uskikket til å utøve normal atferd, påvirket fysiologiske funksjoner i uheldig 
retning eller påførte dyret unødig lidelse. Endring gjennom avl var også forbudt dersom 
endringen vekket allmenne etiske reaksjoner. Det var forbudt å avle videre på dyr som hadde 
de nevnte endringene, også dersom endringene var oppstått naturlig ved mutasjoner. 
 
Første del av bestemmelsen var åpenbart gitt av hensyn til dyrenes velferd og gjenspeilet 
lovens hovedbestemmelse i § 2: 
 «Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så 
det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.» 
  
Punktet om allmenne etiske reaksjoner er det imidlertid vanskelig å knytte opp mot 
hovedbestemmelsen, og det kan synes som det var menneskenes følelser heller enn dyrenes 
velferd som skulle vernes. Lovens forarbeider gir ingen konkrete eksempler på hva slags 
endringer som kan tenkes å rammes av denne bestemmelsen (1). 
 
Avlsbestemmelsen kom inn i dyrevelferdsloven i 1993 som en følge av arbeidet med 
genteknologiloven. I Ot prp nr 8 (1992-93) står det bl.a.: «Forslagene presiserer også at lovens 
prinsipper om hensynet til dyrets integritet og trivsel også gjelder ved bruk av moderne 
bioteknologi og klargjør de etiske hensyn som skal ivaretas når det gjelder avlsarbeid…» (1). 
 
Vektlegging av etiske hensyn og dyrets integritet i lovteksten og proposisjonen peker frem 
mot dyrevelferdslovens ord om respekt for dyr og dyrs egenverdi. 
 
Dyrevelferdsloven 
Dyrevelferdsloven trådt i krav 01.01.2010. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd 
og respekt for dyr (§ 1). I følge § 3 har dyr egenverdi uavhengig av den nytteverdi de måtte ha 
for mennesker (2). Begrepene «respekt for dyr» og «egenverdi» bringer inn en ny og viktig 
etisk dimensjon i lovverket. Også handlinger som ikke påfører dyrene «unødige påkjenninger 
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og belastninger» (§ 3), kan være i strid med loven dersom dyrene behandles på en respektløs 
måte. Bestemmelsen om dyrs egenverdi bygger på erkjennelsen av at dyr er sansende vesener 
med evne til positive og negative opplevelser (4). 
 
Dyrevelferdsloven § 25 om avl lyder: 

«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.» 
 
Bestemmelsen er videreført fra dyrevernloven i en litt justert form, med et nytt påbud i første 
ledd om at avl skal gi robuste dyr. Avlsparagrafen kan lett knyttes opp mot bestemmelsene 
om respekt for dyr i lovens § 1 og om dyrs egenverdi i § 3. Bestemmelsen reflekteres i flere 
forskrifter om hold av produksjonsdyr og akvakulturdyr (småfe, fjørfe, pelsdyr, storfe, svin, 
fisk) (5, 6, 7, 8, 9, 10). Gjennom forskrift kan det gjøres unntak fra bestemmelsen for bruk av 
dyr i forsøk (§ 13). 
 
I høringsnotatet (4) viser departementet til dyrevelferdsmeldingens etiske plattform om at 
funksjonsfriske dyr skal være forutsetningen for alle typer avl (11). Det må tas mer hensyn til 
helse ved avl av dyr, og det er viktig å hindre at raser avles frem og oppformeres i strid med 
denne bestemmelsen. Departementet viser til særlige utfordringer ved å håndheve 
bestemmelsen med tanke på innførte dyr som kan tenkes å lide i Norge som følge av defekter 
skapt gjennom avl, men gir ingen eksempler.  
 
Hva som kan tenkes å vekke allmenne etiske reaksjoner, blir ikke nærmere omtalt. Flere 
høringsinstanser etterlyste hva som er en «allmenn» reaksjon, og hvem som skal kartlegge og 
vurdere slike reaksjonene. Departementet viser til at bestemmelsen må håndheves gjennom 
utøvelse av skjønn. Ansvarlig myndighet (Mattilsynet) må gjøre sine vurderinger basert på 
den oppfatningen som reflekteres i samfunnet, og en faglig vurdering av om den aktuelle 
handlingen innebærer dyrevelferdsmessig uheldige forhold (12). 
 

Genteknologiloven 

Genteknologiloven har til formål (§ 1) «å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte 
organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig 
måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige 
skadevirkninger». 
 
Genteknologi defineres som teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, 
modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Kloning av dyr er enhver teknikk for 
framstilling av dyr med likt eller tilnærmet likt arvemateriale (§ 4) (3).  
 
Forbud mot kloning av høyerestående dyregrupper ble tatt inn i 2004 (§ 11.a): «Det er forbudt 
å klone virveldyr og krepsdyr.»  
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Det kan gis dispensasjon fra forbudet for kloning i biologisk og medisinsk grunnforskning 
eller medisinsk virksomhet, men det må i følge loven være en balanse mellom dyreetiske 
hensyn og forventet nytte, og søknaden skal redegjøre for hensynet til dyrets integritet, 
instinkter og trivsel. Det er altså en overlapp mellom genteknologiloven og dyrevelferdsloven 
når det gjelder hensynet til både etikk og dyrevelferd. 
 
 
Forvaltning av regelverket 

Aktuelle utfordringer 

Negative og uetiske følger av avl er relevante problemstillinger for både produksjonsdyr 
inkludert fisk, selskapsdyr og forsøksdyr. Avl på rasetypiske trekk hos hund kan gi 
ufysiologiske og helseskadelige følger. Innen forsøksdyr er det behov for å avle frem 
dyremodeller og et mest mulig enhetlig dyremateriale. Forsøksdyrregelverket setter strenge 
krav, men grensen for «unødige påkjenninger og belastninger» (dyrevelferdsloven § 3) og 
«allmenne etiske reaksjoner» kan være en annen enn ved avl av produksjonsdyr og kjæledyr.  
 
Avl for ønskede produksjonsegenskaper har hatt utilsiktede negative bieffekter for dyrs helse 
og funksjonsevne. Dette gjelder særlig for arter med stort potensial for rask vekst og høy 
produksjon, som slaktekylling og fisk.  
 
Det er ikke alltid åpenbart hvor grensen går for hva som er nyttig for dyret, og hva som er 
negativt eller etisk uakseptabelt. Det regnes ikke som forsvarlig å bruke avl for å kompensere 
for mangler i miljøet eller tilpasse dyr til oppgaver de ikke er egnet til. Men domestisering og 
lavt aggresjonsnivå regnes som en positiv tilpassing, og dyrevelferdsregelverket har krav om 
tilpasningsevne og tamhet. Men et avlsmål om inaktive dyr uten interesse for omgivelsen vil 
være i strid med loven. Det er ofte ikke snakk om enten/eller-egenskaper, men om grader. 
  
Oppdrett av dyr basert på importerte avlsdyr, uten noe norsk alternativ, utgjør en særlig 
utfordring.  Den hurtige veksten hos slaktekylling innebærer alvorlige 
dyrevelferdsutfordringer som skjelettskader, hjerte-kar-sykdommer og restriktiv fôring av 
foreldredyr. Et forbud mot norsk oppdrett av slaktekylling på dette grunnlag er imidlertid ikke 
realistisk, og et slikt problem må løses gjennom EU-arbeid. 
 

Bakgrunn for skjønn 

Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. I 
uttalelsen «Dagens husdyravl i et etisk perspektiv» fra 2009 (13) fremholder Rådet sin 
bekymring for fjørfeavlen, med ensidig vekt på produktivitet og sterk reduksjon i genetisk 
variasjon. Uttalelsen peker også spesielt på lynne og tilpasningsevne hos pelsdyr, og på 
morsegenskaper og benkvalitet hos svin. I 1998 avga Rådet uttalelsen «Hundeavl – en etisk 
vurdering» (14). Uttalelser fra Rådet vil være ett viktig grunnlag for Mattilsynets 
skjønnsutøvelse. 
 
Håndheving 

Avlsparagrafen er et typisk eksempel på en normgivende bestemmelse som det ikke er lett å 
forvalte gjennom vedtak og sanksjoner, og det finnes ingen eksempler på håndheving fra 
myndighetenes side. Det er antakelig lettere å gripe inn overfor ny import eller et helt nytt 
avlsprinsipp enn overfor eksisterende avl. Det nærmeste vi kommer, er en sak for EF-
domstolen (C-162/97) mellom en svensk importør og den svenske stat om innførsel av 
storferasen belgisk blå. Rasen har anlegg for abnormt utviklet muskulatur, som bl.a. gir 
benproblemer og fødselsproblemer. Norge fikk uttale seg i saken pga vårt nasjonale regelverk. 
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Svenske myndigheter fikk medhold i at de kan nekte avl av belgisk blå, men ikke innførsel av 
kalv eller embryo for oppdrett til slakt. Antakelig vil det samme gjelde for Norge (15). 
 
Arbeidet med forsvarlig avl er i praksis overlatt til avlsorganisasjonene. Det finnes flere 
retningslinjer som spesielt nevner helse og sunnhet hos dyrene, og noen nevner det etiske 
aspektet spesifikt, slik som Norsvin: «Norsvins avlsarbeid skal sikre en effektiv, frisk og 
robust gris … god kvalitet på sluttproduktet, og sist, men ikke minst, skal det bidra til etisk og 
bærekraftig produksjon» (16).  
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