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Anmodning om endring i dyrevelferdsloven paragraf 32 

 

Det vises til vårt brev av 14. juni d.d., ref. 3/1 og Deres svar av 4. september 2013, ref. 07/1972. 

I vårt brev ba vi om at departementet vurderer og eventuelt endrer nåværende paragraf 32 i 

Dyrevelferdsloven slik at tilsynsmyndigheten skal kunne omplassere vanstelte dyr uten eierens 

samtykke. Slik Rådet oppfatter svaret fra departementet, må samtykket fra eier innhentes før 

eventuell omplassering siden eiendomsretten til dyret ikke overføres tilsynsmyndigheten. 

 

I paragraf 32, tredje avsnitt, heter det: 

        

Midlertidig forvaring av dyr skal ikke vare lenger enn nødvendig. Dersom tilsynsmyndigheten 

finner at dyret ikke kan leveres tilbake til eier, skal dyret avlives. Hvis eieren samtykker, kan 

dyret likevel omplasseres eller selges. 

 
Rådet forstår denne formuleringen dit hen at tilsynsmyndigheten kan avlive dyr som er tatt i 

forvaring uten at eiendomsretten er overdradd til tilsynsmyndigheten. Er dette korrekt oppfattet, 

er det vanskelig å forstå hvorfor eiendomsretten brukes som begrunnelse for hvorfor eieren må 

samtykke ved omplassering, mens det ved avliving ikke tas hensyn til at tilsynsmyndigheten ikke 

har eiendomsrett til dyret/dyrene. 

 
Rådet tillater seg å be departementet om å se på formuleringene ovenfor på nytt slik at både 

avliving der dette er hensiktsmessig, og omplassering, kan skje så smidig som mulig. Dette av 

hensyn til dyrets/dyrenes velferd og egenverdi. Dyreeier som er funnet uskikket til å ha dyr i sin 

varetekt, bør ikke kunne influere på fagmyndighetens avgjørelse. Det bør være opp til 

fagmyndighetene å avgjøre hva som er best for dyret i hvert enkelt tilfelle. 

 

Med hilsen 

 

 

Gudbrand Bakken     Solveig Marie Stubsjøen 

Leder (sign.)      Sekretær 
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