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Årsmelding 2008-2011 – Rådet for dyreetikk 

 
 

Om Rådet for dyreetikk 

 

Rådet for dyreetikk er et uavhengig, rådgivende organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i 

samråd med Fiskeri- og kystdepartementet. Rådet skal holde seg orientert om og vurdere prinsipielle 

etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr (herunder fisk), samt forholdet til viltlevende dyr. 

Det skal vurdere de etiske sidene ved direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr, 

og de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og 

hensynet til ville biologiske ressurser. I tillegg skal Rådet bidra til en løpende debatt om dyreetiske 

spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid. 

 

Rådet for dyreetikk legger til grunn for sine vurderinger at dyr har en egenverdi ut over sin nytteverdi 

og at de skal behandles med respekt. Husdyr skal holdes i et miljø der de kan uttrykke artsspesifikk 

atferd, og de skal beskyttes mot unødig lidelse. Hensynet til det enkelte dyr vil imidlertid ofte måtte 

veies opp mot andre hensyn. De belastninger som påføres dyr må etter Rådets syn alltid stå i et rimelig 

forhold til den nytten mennesker mener å ha av bruken. Det vil ofte være vanskelig å avgjøre hva som 

er en tilstrekkelig begrunnelse for å påføre dyr belastninger. I vårt samfunn, som i andre, vil det være 

ulike oppfatninger om hva et etisk akseptabelt dyrehold innebærer i praksis. Rådet for dyreetikk har 

dyrs velferd og trivsel i fokus, men vil i sine vurderinger også ta høyde for hva som oppfattes som 

rimelig ivaretakelse av andre hensyn. Etter Rådets syn er det mulig å holde og bruke dyr på en måte 

som ivaretar hensynet til dyrets livskvalitet og verdi. Rådet arbeider for å forbedre dyrenes forhold på 

de områder der behovene synes åpenbare. Rådet ønsker med sine uttalelser å skape debatter i det 

offentlige rom som kan bidra til å klargjøre hvor grensene for vår utnyttelse av dyrene bør gå. Forut 

for uttalelsene innhenter Rådet kunnskap fra relevante miljøer og aktuell faglitteratur. Hold av dyr er 

en del av vår kultur og det angår derfor alle samfunnsborgere.  

 

Rådets nettsider: www.radetfordyreetikk.no 
 

 

 

 

 

 

 

Rådets sekretariat: 

Ann Margaret Grøndahl (sekretær) 

Veterinærinstituttet 

Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 

www.radetfordyreetikk.no 

e-post: ann-margaret.grondahl@vetinst.no 

 

Layout: Kommunikasjonsstaben, Veterinærinstituttet 

Foto: 

© Rådet for dyreetikk 

Kopiering er tillatt når kilde gjengis 
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LEDEREN HAR ORDET 
 

MYE ER BRA, MEN MANGT KAN BLI BEDRE                                   

 

Rådet legger til grunn at vi i vår kulturkrets aksepterer at mennesket rår 

over dyr der dyr er i vår varetekt. Vi bruker dyr til ulike formål, og vi 

avliver dyr når vi anser det som riktig ut fra formålet. Spørsmålet blir 

da hvordan vi som enkeltpersoner og samfunn skal ivareta det ansvar 

dyreholdet medfører. Ansvaret omfatter både produksjonsdyr og 

selskapsdyr. Og ansvaret kan adresseres til enkeltpersoner, dyreeiere 

som gruppe og samfunnet i sin helhet, alt ettersom.  

 

Det er ulike oppfatninger om hva et etisk akseptabelt dyrehold 

innebærer i praksis. Holdningene varierer mellom mennesker innen 

samme kulturkrets, mye influert av hvilken tilknytning den enkelte har 

til praktisk dyrehold, og hvilket dyreslag det er snakk om. Holdningene til bruk av dyr til 

nytteformål, herunder til spenning og underholdning, kan være svært forskjellig fra en 

kulturkrets til en annen. Historisk vet vi også at holdninger endres over tid.  

 

Rådet for dyreetikk har dyrs velferd og trivsel i fokus, men tar i sine vurderinger også høyde 

for hva som oppfattes som rimelig ivaretakelse av andre hensyn. Rådet ønsker med sine 

uttalelser å skape debatter i det offentlige rom som kan bidra til å klargjøre hvor grensene for 

vår utnyttelse av dyrene bør gå. Både uttalelsene og debattene som følger bør være premisser 

ved framtidig regelverksutvikling. Måten vi omgås og handterer dyr på, styres imidlertid ikke 

av regelverk alene. Våre handlinger styres like mye av våre holdninger til dyret og dyreholdet. 

Med sitt arbeid håper Rådet å bidra til å styrke de positive holdningene til dyr og dyrehold 

med basis i kunnskap og dagens virkelighet. Det siste tiåret har det vært betydelig 

forskningsaktivitet innen fagfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har bidratt til at 

debatt om dyrevelferd og dyreetikk nå i større grad enn tidligere kan være basert på 

faktakunnskap.  

 

De framtidige utfordringene er flere. Etter Rådets syn får ikke pelsdyra dekket sine naturlige 

atferdsbehov på en tilfredsstillende måte i dagens oppstallingssystemer. Mange hunder og 

hester lever i ensomhet store deler av døgnet, og ofte på meget begrenset plass. 

Slaktekyllingene er avlet for ekstrem høy tilvekst, og er utsatt for smertefulle sykdommer i 

skjelettsystemet og i sirkulasjonssystemet. En høy andel av dagens purker og melkekyr slaktes 

i ung alder på grunn av beinproblemer og jursjukdommer. Disse og andre temaer må belyses 

og drøftes. Det må skapes en større bevissthet omkring hva slags dyrehold vi vil ha. Alle har 

et ansvar. I dag er det for mange som sier at de ikke vet. 

 

 

Gudbrand Bakken 

Leder 
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INNLEDNING 
 

Det første Rådet for dyreetikk ble opprettet og trådte i funksjon våren 1993, under navnet 

“Landbruksdepartementets etikkråd”. I juli 1995 ble navnet endret til Rådet for dyreetikk.  

Landbruks- og matdepartementet besluttet høsten 2002 at Rådets virksomhet skulle stilles i bero 

fra 1. 1. 2003 i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om 

dyrehold og dyrevelferd. Regjeringen fremmet i meldingen forslag om at Rådets arbeid skulle 

videreføres. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget, og uttrykte anerkjennelse for det arbeid 

som Rådet hadde utført. Stortinget mente Rådet hadde vært en viktig leverandør av kunnskap og 

holdninger knyttet til verdier og normer for dyrehold. 

 

Seinhøstes 2004 ble nytt Råd oppnevnt med funksjonstid fram til 31.12.2007. Mandatet for 

Rådet ble samtidig noe endret. Funksjonstiden ble senere forlenget ut over 2007. Rådets 

aktiviteter i 2008 var begrenset i påvente av oppnevning av nytt Råd. 

 

Nye medlemmer til Rådet ble oppnevnt med funksjonstid fra 1.10.2008 til 30.9.2011.  

Funksjonstiden er nylig forlenget fram til 1.4. 2012. Dagens Råd består av 7 medlemmer. I 

tillegg til leder og fagetiker har Rådet representanter fra næringsorganisasjoner, 

dyrevernorganisasjoner og forskningsmiljøene. 

 

Rådet er sammensatt av personer med ulik faglig og praktisk bakgrunn. Dette fører til at saker 

Rådet har til behandling, blir diskutert og vurdert fra mange ulike synsvinkler. Diskusjonene i 

møtene har vært supplert med ekskursjoner for å studere dyreholdet i praksis. I de interne 

drøftingene har et av målene vært å komme fram til konsensus, noe Rådet har klart i 

uttalelsene avgitt i perioden. 

 

I oppnevningsperioden 2008-2011 har Rådet avgitt sju uttalelser, flere høringsuttalelser og en 

del kortere vurderinger. I tillegg har Rådet utgitt en barnebok om dyreetikk og dyrevelferd, og 

samtlige skolekontorer i landet har fått tilsendt et klassesett med 20 bøker. Rådet har arrangert 

et åpent seminar om hundehold, og Rådet har flere ganger vært i media.  

 

Rådet er medlem i EuroFAWC som er en sammenslutning av dyreetiske råd i europeiske land. 

 

 

 

MANDAT 
 

Rådet for dyreetikk skal 

1. Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og 

bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr. 

2. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. 

3. Vurdere etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av 

genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser. 

4. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra 

dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet. 

5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive 

holdningsskapende arbeid. 
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MEDLEMMER 
 

Landbruks- og matdepartementet oppnevnte i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet åtte 

medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 1.1.2005 til 31.12.2007. Funksjonstiden ble 

forlenget til 1.10. 2008.  

 

Rådet bestod av (1.1.2005-1.10.2008): 

Leder: Grethe Fossli, avdelingsleder i LO, Oslo (fra august 2006) 

Frittstående medlem: Karin Westrheim, presserådgiver i Miljøverndepartementet, Nesodden  

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr:  

Medlem: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter, Birkeland  

Varamedlem: Knut A. Hjelt, fagsjef Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, havbruk, 

Trondheim 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr: 

Medlem: Brita Skallerud, bonde og leder i Akershus Bondelag, Kløfta  

Varamedlem: Geir Grosberg, bonde, Norges bonde- og småbrukarlag, Vinstra 

Representant for dyrevernorganisasjonene:  

Medlem: Toralf B. Metveit, veterinær, Kongsvinger.  

Varamedlem: Guri Larsen, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo 

Representant for fiskeforskningen:  

Medlem: Ole Torrissen, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet, Bergen  

Varamedlem: Børge Damsgård, seniorforsker, Fiskeriforskning, Tromsø 

Representant for forskningsmiljøene generelt:  

Medlem: Morten Bakken, professor i etologi, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ski  

Varamedlem: Ann Margaret Grøndahl, instituttleder, Norges veterinærhøgskole, Auli 

 

Nytt Råd ble oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og 

kystdepartementet for perioden 1.10.2008 – 30.9.2011. Syv medlemmer og fem varamedlemmer 

ble oppnevnt. Funksjonstiden er forlenget til 1.4. 2012. 

 

Rådet har følgende sammensetning (1.10.2008-1.4.2012): 

Leder: Gudbrand Bakken, veterinær, pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i LMD, Oslo  

Fagetisk medlem: Ellen-Marie Forsberg, forsker i etikk, Arbeidsforskningsinstituttet (nå 

Høgskolen i Oslo og Akershus), Oslo 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr: 

Medlem: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter, Birkeland  

Varamedlem: Knut A. Hjelt, fagsjef FHL havbruk, Trondheim  

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr: 

Medlem: Brita Skallerud, bonde, Norges bondelag, Kløfta  

Varamedlem: Geir Grosberg, bonde, Norges bonde- og småbrukarlag, Vinstra  

Representant for dyrevernorganisasjonene: 

Medlem: Guri Larsen, professor i kriminologi, Universitetet i Oslo  

Varamedlem: Sandra Kottum, student, Nittedal  

Representant for fiskeforskningen: 

Medlem: Ingrid Olesen, professor i genetikk, Nofima Marin, Drøbak 

Varamedlem: Ole Torrissen, forskningsdirektør Havforskningsinstituttet, Bergen  

Representant for forskningsmiljøene generelt: 

Medlem: Morten Bakken, professor i etologi, UMB (døde 5.6.2011) 

Varamedlem: Anne Storset, professor i immunologi, Norges veterinærhøgskole, Oslo 
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SEKRETARIAT, DRIFTSMIDLER OG REGNSKAP 
 

Mattilsynet tildeler driftsmidler til Rådet for dyreetikk. Veterinærinstituttet har teknisk 

regnskapsansvar, arbeidsgiveransvar og dekker lønnsmidlene til Rådets sekretær. Sekretariatet 

har kontor på Veterinærinstituttet i Oslo. Sekretariatsarbeidet er beregnet til å utgjøre en halv 

stilling. Sekretær for Rådet var Cecilie M. Mejdell fram til 1.9.2008. Fra denne dato overtok Ann 

Margaret Grøndahl sekretærfunksjonen. 

 

Rådet har i perioden fått tildelt kr. 250 000,- i årlige driftsmidler fra Mattilsynet. I 2010 fikk 

Rådet en tilleggsbevilgning fra Mattilsynet på kr. 100 000,- til utgivelse av ei barnebok om 

dyreetikk og dyrevelferd som ble trykket i 2011. 

 

Økonomisk oversikt 

 2008 2009 2010* 2011* 

Honorar, rådsmedlemmer  85 435 82 953 38 457 89 221 

Reiser og diverse drift  98 633 151 457 35 385 408 976 

Lønnskostnader, sekretær 305 011 579 504 607 777 689 932 

SUM 489 079 813914 681 620 1 188 129 
 

*I 2010 brukte Rådet mye tid på skriving av en barnebok og planleggingen av det årlige møtet i EuroFAWC som 

skulle holdes i Norge i 2011. Driftsutgiftene ble derfor i 2010 bevisst holdt lavest mulig. I 2011 fikk Rådet store 

utgifter som følge av utgivelsen av barneboka, og gjennomføringen av EuroFAWC-møtet i Bergen i mars. 

 

 

ARBEIDET I RÅDET I 2008 
 

Rådet avholdt fire møter i 2008. Aktiviteten til Rådet var lavere enn vanlig i 2008 på grunn av 

usikkerheten knyttet til at funksjonsperioden gikk ut 31.12.2007. Medlemmene i Rådet fikk 

forlenget sin funksjonsperiode, men aktiviteten var noe redusert siden man fikk forståelse av at 

nyoppnevning var nær forestående.  

Leder Grethe Fossli meddelte våren 2008 at hun ikke kunne fortsette som leder på grunn av stor 

arbeidsmengde. Varamedlem Ann Margaret Grøndahl meddelte at hun sommeren 2008 sluttet 

ved Norges veterinærhøgskole, og derfor ikke kunne fortsette som representant for institusjonen. 

Sekretær Cecilie Mejdell tok permisjon fra stillingen høsten 2008, og 1.9.2008 overtok Ann 

Margaret Grøndahl sekretærfunksjonen.  

Større saker Rådet har arbeidet med  

- Viltforvaltning og jakt. Uttalelsen om jakt og viltforvaltning, som Rådet hadde arbeidet 

med i flere år, kom ved årsskiftet 2007/ 2008. Uttalelsen vekket stor oppmerksomhet og 

dette førte derfor til betydelig aktivitet, bl.a. med møte med Norges jeger- og 

fiskeforening, og intervjuer og innlegg i media.  

- Husdyravl. Arbeidet begynte så smått allerede i 2006. Arbeidet med en uttalelse om 

”Dagens husdyravl i et etisk perspektiv ” fortsatte i hele 2008. I 2008 orienterte Stine 

Helland og Rune Johannessen fra Norges Pelsdyralslag om pelsdyravl og pelsdyrhold, 

mens Marlene Furnes Bagley fra Helsetjenesten fjørfe orienterte om fjørfeavl og 

avlsmessige dyrevelferdsutfordringer.  

- Hundetrening inspirert av TVNorges ”Hundehviskeren”. 
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Avgitte uttalelser, pressemeldinger og brev 

- Jakt og viltforvaltning. Uttalelse desember 2007/januar 2008 

- Hestedrosjer i Oslo, brev av 24.6.2008 

Høringssvar 

- Lov om dyrevelferd – høring (februar 2008) 

- Fiskehelse og - velferd - høringssvar til LMD (februar 2008) 

- Pelsdyrutstilling - høringssvar til LMD (mars 2008) 

- Kutrener - høringssvar til Mattilsynet (mai 2008) 

- Krumkniv - høringssvar til Mattilsynet (mai 2008) 

- Forskrift om hold av svin – høringssvar til Mattilsynet (september 2008) 

Henvendelser i 2008 som Rådet ikke har gått videre med 

Rådet mottok i 2008 henvendelser fra Whale and Dolphin Conservation Society og 

Dyrevernalliansen om etablering av delfinarium ved Kristiansand dyrepark. Rådets uttalelse fra 

1995 som frarådet hold av delfiner i fangenskap ble sendt til organisasjonene. 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- EuroFAWC: Møte for europeiske, offentlig oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd i 

Praha i 2008. Toralf Metveit deltok. 

- Vitenskapskomiteen for mattrygghet ble invitert til møte med Rådets leder og sekretær 

19.11.2008 for gjensidig orientering om hverandres mandat og oppgaver og evt. 

samarbeid. 

Årsmelding 

Samlet årsmelding for perioden 2005-2007 ble gitt ut. 

Annet 

- Ny nettside. Rådets nettside har ligget på UMBs server. Det ble satt av penger for å få 

sidene flyttet til Veterinærinstituttet i 2006. Arbeidet ble imidlertid i 2007/2008 utsatt 

pga. forsinkelser ved omleggingen av datasystemet ved Veterinærinstituttet.  

- Norecopa. Rådet ønsket på prinsipielt grunnlag ikke å være medlem av Norecopa eller 

andre liknende medlemsorganisasjoner. 

- Rådet har vært bekymret for det som kan se ut som et tilbakeslag på velferdsområdet fra 

myndighetenes side, bl.a. utsettelse av forbud mot tradisjonelle bur til verpehøns, varig 

unntak fra forbudet mot båsdrift for økologiske storfebesetninger under 35 kyr og 

tillatelser til ”fang og slipp”.  

- Henvendelser. Det har vært en del henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, 

forvaltning, studenter og privatpersoner. Det spørres etter Rådets synspunkter på ulike 

problemstillinger. I 2008 ble det flere oppslag i media vedrørende uttalelsen om jakt og 

viltforvaltning. Cecilie Mejdell har i den forbindelse vært på NRK-TV og radio, og Rådet 

hadde en replikk i Dagbladet i september 2008. 
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ARBEIDET I RÅDET I 2009 
 

Rådet avholdt fem møter i 2009. Fire av møtene ble avholdt på Veterinærinstituttet i Oslo, og 

ett ble avholdt i møtelokaler tilknyttet samdriftsfjøset til medlem Brita Skallerud på Kløfta. I 

tillegg dro Rådet på ekskursjon til Bergen og besøkte Havforskningsinstituttets 

forskningsstasjon, oppdrettsanlegg tilhørende KF-laks, et fiskeslakteri på Austevoll og en 

storfebesetning på Os. I november arrangerte Rådet et åpent møte om hundehold i Oslo.  

Uttalelser fra Rådet i 2009  

- Dagens husdyravl i et etisk perspektiv (juni 2009)  

- Immunologisk kastrering av svin (oktober 2009) 

- Utsetting av fisk i ferskvann (oktober 2009) 

Andre uttalelser, brev og arrangementer 

- Brev til Næringskomiteen med ”Innspill til forslaget til ny lov om dyrevelferd”  

- Brev til Norsk Kennel Klub med forespørsel om de har iverksatt tiltak for å unngå 

sykdommen syringomyeli hos hunderasen cavalier king charles spaniel. 

- Arrangerte åpent møte om hundehold, mellom 60 og 70 deltagere. 

Høringssvar 

- Endring av forskrift om hold av storfe – Mattilsynet (februar 2009) 

- Utsettelse av kompetansekrav til dyreeiere – Mattilsynet (mai 2009) 

- Oppheving av forskrift om dyrevernnemnder – Mattilsynet (september 2009) 

- Etiske retningslinjer for hold av hund – Norsk Kennel Klub (november 2009) 

- Utsettelse av forbudet mot bruk av CO2 til bedøving av fisk ved slakting – Fiskeri- og 

kystdepartementet (desember 2009) 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- EuroFAWC: Møte for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd i 

Wien i januar 2009. Gudbrand Bakken deltok. 

- European Society for Agriculture and Food Ethics ble avholdt i Nottingham i juli 

2009. Ellen Marie Forsberg deltok. 

- Kurs i dyrevelferd med professor i dyrevelferd Donald Broom i Cambridge i 

september 2009. Ann Margaret Grøndahl deltok. 

Annet 

- Ny nettside ble etablert i 2009. Med oppgraderingen til ny nettside startet vi opp med en 

”Kontakt oss”-spalte hvor publikum har anledning til å komme med innspill til Rådet.  

- Bok om dyr. Rådet brukte i 2009 ressurser på å lage utkast til en bok om dyr. Boken er 

tiltenkt barn i alderen 8-10 år. Gjennom bevisstgjøring om vår bruk av dyr er hensikten 

med boken å øke barns respekt for dyr og vårt husdyrhold. Bakgrunnen for bokprosjektet 

er at Rådet i henhold til mandatet skal drive holdningsskapende arbeid, og at 

dyrevelferd står som pensum etter 4. klassetrinn i Kunnskapsløftet. 

Stortingsrepresentant Inge Ryan stilte følgende spørsmål til Utdannings- og 

forskningssministreren i 2005:  

"I St.meld. nr. 12 (2002-2003) om Dyrehold og dyrevelferd uttaler Regjeringen at 

innføring om etikk og dyrevelferd skal inn i skoleverket. Stortinget sluttet seg til 

Regjeringens forslag. Til tross for dette er ikke etikk og dyrevelferd tatt med i utkast til 



Rådet for dyreetikk. Årsmelding 2008-2011 Side 10 

 

læreplaner. Hva vil statsråden gjøre for at barn og unge skal lære om dyrevelferd i 

skolen?" Etter Rådets syn kan boken være et bidrag til å få dyrevelferd og etikk inn i 

skoleverket. 

- Henvendelser. Det har vært en del henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, 

forvaltning, studenter, forskere og privatpersoner. Det er spurt etter Rådets synspunkter 

på ulike problemstillinger. I 2009 var det flere oppslag i media vedrørende uttalelsen om 

husdyravl og slaktekyllingsproduksjon. Leder/sekretær var i den forbindelse med på flere 

radioinnslag og deltok i sending på TV-Norge. 
 

 

ARBEIDET I RÅDET I 2010 
 

Rådet avholdt fire møter i 2010. Tre av møtene ble avholdt på Veterinærinstituttet i Oslo, og 

ett ble avholdt i møtelokaler på Norsk Hestesenter på Starum. Dette ble kombinert med 

omvisning og informasjon om hestehold av avlsleder Tore Kvam. I tillegg var Rådet på 

ekskursjon til Bjerke Travbane og Øvrevoll Galoppbane.  

Uttalelser fra Rådet i 2010  

- Rovvilt og beitende husdyr (mars 2010) 

- Etisk vurdering av dagens hundehold (desember 2010) 

Andre uttalelser, brev, arrangementer og annet 

- Avbryting av klørne på levende krabber (mai 2010) 

- Barnebok om dyr, dyrevelferd og dyreetikk (hele 2010) 

- Rådets leder har vært intervjuet i aviser og radioprogrammer om hold av slaktekylling 

og om forholdet rovvilt – beitende husdyr 

- Rådets sekretær ble intervjuet i NRK Dagsnytt om dyrevelferd hos slaktekylling 

- Rådet hadde innlegg under Fagaktuelt i Norsk veterinærtidsskrift (nr 9/2010) med 

tittelen ”Fører dagens hundeavl til uakseptable lidelser?” 

- Sekretæren har sammen med andre forskere på Veterinærinstituttet skrevet en 

fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift (nr 7/2010) om ”Velferd hos hest” 

Høringssvar 

- Utkast til forskrift om fremvisning av dyr (januar 2010) 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- EuroFAWC: Møte for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for 

dyrevelferd/dyreetikk i Baarn, Nederland 26. og 27.1.2010. Gudbrand Bakken deltok. 

- Sekretæren holdt foredrag for regiondirektørene i Mattilsynet om rovvilt og beitende 

husdyr 17.6.2010 på Randsvangen hotell, Hadeland. 

- Sekretæren holdt foredrag om velferd hos svin (”Dyrevelferd – viktigere enn noen 

gang”) på den nasjonale konferansen om svin (Gris i ’10) 9.11.2010 på Hamar. 

Foredraget ble holdt sammen med Bente Fredriksen i Helsetjensten for svin, Animalia. 

Annet 

- Bok om dyr. I 2009 begynte Rådet å skrive en bok om dyr. Rådet har i hele 2010 

arbeidet mye med bokprosjektet. Det ble inngått samarbeid med Mattilsynet. Boka 

skal være ferdig trykket cirka 1. mars 2011, og Rådet vil sende et klassesett på 20 

bøker til hvert skolekontor (leder skole/opplæring) gratis. Dersom noen skoler finner 
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bøkene interessante og ønsker flere bøker, kan disse kjøpes for cirka 30 kr per bok (for 

å dekke trykke- og distribusjonsutgiftene). Rådet budsjetterte med at bokprosjektet vil 

koste cirka kr. 250 000,- som Rådet, sammen med støtten fra Mattilsynet, hadde 

dekning for i budsjettet for 2011.  

- EuroFAWC-møtet i 2011 planlegges avholdt i Norge. Rådet vil være vertskap, og 

møtet er fastlagt til 29.-30. mars i Bergen. I tillegg til ordinært møte er det planlagt 

ekskursjon til fiskeoppdrettsanlegg og fiskeslakteri. Rådet budsjetterer med at 

utgiftene til møtet vil være i størrelsesorden kr 120 000,-. 

- Kort kommentar angående økonomien for 2011. Rådet regnet med at bokutgivelsen og 

EuroFAWC-møtet ville påføre Rådet to store utgifter i 2011 – til sammen cirka kr. 

370 000,-. Rådet mener å kunne dekke disse utgiftene ved hjelp av årets budsjett, 

ubrukte midler fra 2010 samt noe støtte fra Mattilsynet. 

- Henvendelser. Det har vært en del henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, 

forvaltning, studenter, forskere og privatpersoner. Det er spurt etter Rådets synspunkter 

på ulike problemstillinger.  

 

 

ARBEIDET I RÅDET I 2011 
 

Rådet avholdt fire møter i 2011, alle på Veterinærinstituttet i Oslo. På møtet i september 

behandlet Rådet en henvendelse fra Dyrevernalliansen om buejakt, og Rådet hadde invitert 

Jan Sivert Hauglid og Erling Flatby fra Norges Buejegerforbund til møtet. 

Uttalelser fra Rådet i 2011 

- Etiske vurderinger av dagens hestehold (mai 2011) 

Andre uttalelser, brev, arrangementer og annet 

- Barneboka ”Verdt å vite – om dyras liv” ble utgitt i mars 2011. Hvert skolekontor i 

landet fikk tilsendt et klassesett på 20 bøker (totalt 8 600)  

- Rådet hadde innlegg under Fagaktuelt i Norsk veterinærtidsskrift (nr 7/2011) med 

tittelen ”Etiske vurderinger av dagens hestehold” 

- Sekretæren har sammen med forskere på Veterinærinstituttet skrevet en fagartikkel i 

Norsk veterinærtidsskrift (nr 9/2011) om ”Velferd hos storfe” 

- Rådets sekretær har sammen med Cecilie Mejdell (dyreartsansvarlig hest på 

Veterinærinstituttet) skrevet innlegg under fagaktuelt i Norsk veterinærtidsskrift (nr 

9/2011) med tittelen: ”Tungestropp hos hest – nødvendig eller ei?” 

- Rådets sekretær informerte om barneboka på TV i programmet God Morgen Norge 5. 

oktober 2011  

- Dyreetisk vurdering av buejakt (september 2011) 

- Kronikk om etiske sider ved avansert kirurgi på hund og katt ble sendt til mange 

regionale aviser (desember 2011) 

Høringssvar 

- Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr (februar 2011) 

- Utkast til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om 

endring av forskrift om karantenestasjon for hund og katt (desember 2011) 

- Uttalelse om buejakt til Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse med revisjon av 

forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (desember 2011) 
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 Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- Rådet var vertskap for EuroFAWC som er paraplyorganisasjonen for europeiske 

offentlige oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd/dyreetikk. Møtet ble avholdt i 

Bergen 29.-30. mars, med ekskursjon til fiskeoppdrettsanlegg og fiskeslakteri. Det var 

i alt 28 deltagere fra 15 land. Rådets leder og sekretær deltok og var vertskap under 

møtet. Veterinærene Martin Binde og Per Arne Ludvigsen var til meget god hjelp 

under planleggingen og gjennomføringen av møtet. 

- Sekretæren holdt forelesninger for veterinærstudentene om dyreetikk og – velferd i 

mai og juni. 

- Lederen deltok på International Conference on Veterinary and Animal Ethics, Royal 

Veterinary College, London, september 2011. 

- Sekretæren orienterte om uttalelsen om hestehold på internt møte på Adamstuen 29.8. 

- Sekretæren holdt foredrag om velferd hos storfe på DNV- kurs 16.11. 

Annet 

- Nettversjon av barneboka. Rådet har i 2011 arbeidet med å lage en nettbasert versjon av 

barneboka. Planen er at nettstedet skal utdype enkelte temaer beskrevet i boka, og i 

tillegg ta med nye temaer. Nettstedet vil være gratis, tilgjengelig for alle og 

forhåpentligvis bli formidlet gjennom skolenett.no. 

- Henvendelser. Det er henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, forvaltning, 

studenter, forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter. Rådet har 

blant annet vært kopi-mottaker av brev til Direktoratet for naturforvaltning fra en 

privatperson angående hjortejakt. Vedkommende mener at rettet avskytning kan medføre 

økt risiko for skadeskyting og at lang jakttid kan føre til redusert dyrevelferd på grunn av 

uro under paringstiden med seintfødte kalver som følge. I tillegg forstyrres dyra under 

beitetida om høsten når vinterreservene skal bygges opp. Rådet mente at dette er 

tilstrekkelig behandlet i uttalelsen om jakt og viltforvalting (2007/2008), og har derfor 

ikke tatt saken opp til ny behandling i 2011. 
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Uttalelsene avgitt i perioden 
I det følgende gjengis kun sammendragene fra uttalelsene. Samtlige uttalelser fra Rådet ligger 

på Rådets nettsider; www.radetfordyreetikk.no. 

DAGENS HUSDYRAVL I ET ETISK PERSPEKTIV (JUNI 2009) 

Generelle anbefalinger 

1 Myndighetene bør vurdere insentivordninger som stimulerer husdyr- og 

fiskeprodusenter og avlsorgansiasjonene til avlstiltak som forbedrer dyrevelferden i 

landbruk og akvakultur og som hindrer uheldige genetiske utviklingstrender. 

2 Rådet for dyreetikk anbefaler at det utarbeides forskrifter som hindrer import av dyr 

fra avlsprogram som innebærer store dyrevelferdsproblemer. 

3 I avlsarbeidet kan bruken av bioteknologiske metoder relativt raskt føre til negative 

utslag på dyrevelferden, og det er derfor viktig at bruken av bioteknologiske metoder 

overvåkes og løpende vurderes i et helhetlig perspektiv. 

4 Vektlegging av naturlig sykdomsresistens er viktig i avlsarbeidet. Eksempelvis vil 

sykdomsresistens føre til bedre dyrevelferd og redusert forbruk av antibiotika. Lavt 

antibiotikaforbruk til dyr kan vise seg å være særdeles viktig for human helse.  

5 Rådet for dyreetikk mener ut fra dyreetiske hensyn at miljøet dyrene tilbys i 

utgangspunktet skal tilpasses dyrenes behov, og ikke omvendt. 
 

Spesielle anbefalinger 

Storfe 

1 Rådet støtter forbudet mot hold/avl av Belgisk Blå i Norge. Forbudet bør omfatte også 

andre raser med dette genet.  

2 Geno bør holde frem med et avlsarbeid der helse- og funksjonsegenskaper tillegges 

stor vekt. 

Svin 

1 Det bør legges større vekt på egenskaper som gir redusert spedgrisdødelighet. 

2 Beinkvalitet bør tillegges større vekt i avlsarbeidet. 

Småfe 

1 Det bør være et mål i avlsarbeidet at den enkelte søye ikke føder flere lam enn hun kan 

fostre opp. 

2 Rådet støtter utviklingen med økt bruk av semin for å redusere smittefaren. 

Fjørfe 

1 Norske produsenter og næringsorganisasjoner bør i større grad legge press på 

utenlandske leverandører for å få økt vektlegging på velferd i avlsarbeidet.  

2 Myndighetene bør utarbeide forskrifter som forbyr import av dyr fra avlspopulasjoner 

som medfører store lidelser hos avlsdyr og produksjonsdyr.  

3 Det bør vurderes om vi bør gjenopplive og utvikle hensiktsmessig nasjonal fjørfeavl 

som er i samsvar med ny norsk dyrevelferdslov. En nasjonal fjørfeavl kan ta 

utgangspunkt i bevarte norske fjørfelinjer.  

http://www.radetfordyreetikk.no/2009/06/dagens-husdyravl-i-et-etisk-perspektiv/
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4 Rådet anbefaler at Landbruks- og matdepartementet nedsetter et bredt sammensatt 

utvalg der både produsentene, forbrukerne, fagmiljøene og forvaltningen er 

representert. Formålet bør være å få vurdert om avlen som grunnlag for norsk 

fjørfeproduksjon på sikt kan legges opp mer i tråd med de overordnede prinsippene 

som er anført ovenfor og hvilke konsekvenser en omlegging innebærer.  

Fisk 

1 I fremtiden bør det satses videre på å gjøre fisken enda bedre i stand til å greie seg 

under etablerte produksjonsforhold uten at det derved oppstår dyreetiske dilemmaer. 

2 Andelen vegetabilsk fôr må tilpasses dagens laksefisk. Alternativt kan det vurderes å 

avle for utvikling av en laksefisk som kan nyttiggjøre seg en større andel vegetabilsk 

fôr uten fordøyelsesproblemer og lidelser.  

3 Kunnskapen om grunnleggende fysiologiske og genetiske faktorer for helse 

(sykdommer, parasitter, dødelighet og misdannelser) og velferd hos oppdrettsfisk bør 

økes. 

4 Avlsarbeidet på andre arter enn laks og regnbueørret bør ta hensyn til den generelle 

kunnskapen som er ervervet gjennom 35 års arbeid med laksfisk. 

Pelsdyr  

1 Sikre rutinemessig bruk av adferdstester i besetningene med sentral registrering og 

indeksberegning (for adferd), for å fremme tillitsfulle dyr. 

2 Arbeide for at fryktsomme individer konsekvent utelukkes fra avl. 

3 Det må arbeides aktivt for å redusere valpedødelighet hos mink og enkelte revetyper. 

Hund 

1 Norsk Kennel Klub (NKK) bør arbeide for at rasestandarden for både norske og 

utenlandske raser gir funksjonsfriske dyr med godt gemytt. 

2 Rådet anbefaler at NKK og Norske Rasekattklubbers Riksforbund tar et initiativ 

overfor de som er ansvarlige for rasestandardene for raser med betydelige 

helseproblemer. Dette for å påvirke en utvikling av rasestandardene slik at 

helsemessige problemer reduseres. 

3 Rådet henstiller til at innavlsgraden holdes lavest mulig. 

4 Organisasjonene oppfordres til å utvikle individuelle helsekort med sentral lagring av 

helsedata utover det som i dag eksisterer for hofteledddysplasi (HD), 

albueleddsdysplasi (AD), øyelysing og DNA-tester. Helsedataene bør være 

tilgjengelig for almenheten tilsvarende forholdene i Sverige. Dette kan gi valpekjøpere 

sikker informasjon om helsestatus til rasene og til det enkelte individ, og kan bidra til 

en sunn utvikling av rasestandardene.  

5 Individer som er bærere av sykdoms-/defektgener bør som hovedregel ikke brukes i 

avl. 

6 Krav til veterinærattest for avlsdyr bør vurderes for hunder. 

Hest 

1 Det bør innføres helsekort med sentralt helseregister hos hest slik at helseregistreringer 

kan inngå i avlsarbeidet. 

2 Avlsarbeidet bør ha som målsetting å fremme helse og velferd. 

3 Innavlsøkningen må holdes under kontroll. 
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IMMUNOLOGISK KASTRERING AV SVIN (SEPT 2009) 
Sammendrag 

Etter henvendelse fra Animalia har Rådet for dyreetikk vurdert de dyrevelferdsmessige 

forhold ved immunologisk kastrering av svin. Rådet for dyreetikk mener at immunologisk 

kastrering kan være et alternativ til kirurgisk kastrering for å hindre rånelukt, vurdert ut fra 

dyrevelferd. Det forutsettes at grisene fikseres på en dyrevennlig måte når injeksjonene skal 

settes. Rådet mener at det likevel bør arbeides videre for å øke kunnskapen på dette feltet med 

sikte på å utvikle andre metoder en gang i fremtiden slik at kastrering blir unødvendig. Rådet 

forutsetter at inntak av kjøtt fra immunologisk kastrerte griser ikke har uheldig innvirkning på 

human helse. 

 

 

UTSETTING AV FISK I FERSKVANN (SEPT 2009) 

Sammendrag 

En grunneier har bedt Rådet for dyreetikk vurdere dyrevelferdsmessige forhold for fisk som 

settes ut i ferskvann med fritidsfiske som hovedformål. Hos vekselvarme dyr som fisk 

varierer næringsbehovet betydelig i ulike faser av livet. I vekstperioder trenger fisk næring for 

å vokse. Dersom det skal settes ut fisk i ferskvann, bør det etter Rådets syn gjennomføres en 

fiskebiologisk undersøkelse av det aktuelle vannet før utsett for å innhente opplysninger om 

forekomsten av fisk og vannets næringsgrunnlag. Etter utsetting av fisk bør det gjennomføres 

en fiskeundersøkelse for å vurdere fiskens kondisjon. Disse undersøkelsene vil gi informasjon 

om vannet er egnet til å sikre utsatt fisk tilstrekkelig næring. 

 

 

ROVVILT OG BEITENDE HUSDYR (MARS 2010) 

Sammendrag 

Tapet av beitende husdyr på grunn av rovviltskader er stadig økende til tross for at det nå er 

20 år siden den første Stortingsmeldingen om forvaltningen av de store rovdyrene kom. 

Hovedmålsettingen med Stortingsmeldingen var å sikre levedyktige bestander av de fire store 

rovviltartene, samtidig som skader på beitedyr skulle begrenses mest mulig. Ut fra Stortingets 

vedtak om at sauenæringen skal opprettholdes og at de fire store rovviltartene og deres 

leveområder skal bevares, innhentet tallmateriale og muntlige meddelelser er Rådets 

oppfatning nå følgende: 

1.2.1 Et høyt antall sau og rein utsettes fortsatt hvert år for store lidelser på grunn av skader 

fra rovvilt. Forebyggende tiltak har ikke vist seg effektive. 

1.2.2  Rådet for dyreetikk mener det er behov for en konsekvensvurdering av forvaltningen 

frem til nå og en klarere politikk for fremtiden. 

1.2.3  Etter Rådets syn har forvaltningen de siste 20 årene ikke tillagt dyrevelferd 

tilstrekkelig hensyn. 

1.2.4  I ny lov om dyrevelferd fremkommer det at dyr har egenverdi og at dyr skal behandles 

med respekt. Etter Rådets syn er det etisk uakseptabelt å ha husdyr på beite i områder 

med betydelig risiko for rovviltangrep. Dyrenes egenverdi og respekten for dem 

ivaretas ikke. 

1.2.5  Sameksistens mellom husdyr på utmarksbeite og rovvilt har etter Rådets syn vist seg å 

være umulig uten at beitedyr utsettes for lidelser. 

http://www.radetfordyreetikk.no/2009/10/immunologisk-kastrering-av-svin/
http://www.radetfordyreetikk.no/2009/11/utsetting-av-fisk-i-ferskvann/
http://www.radetfordyreetikk.no/2010/03/rovvilt-og-beitende-husdyr/
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1.2.6  Rådet for dyreetikk mener inndelingen av landet i prioriterte beiteområder og 

prioriterte rovviltområder er fornuftig såfremt inndelingen lar seg opprettholde uten 

stadige konflikter. Det er viktig at inndelingen av områdene tilpasses naturgitte 

forhold og at det er tilstrekkelig avstand mellom områdene. 

1.2.7 Det bør gis offentlige midler til omstilling av gårdsdrift i prioriterte rovviltområder for 

å redusere risikoen for at beitedyr påføres unødig lidelse. 

1.2.8 I prioriterte beiteområder bør rovvilt raskt flyttes eller avlives dersom de gjør skade på 

beitende husdyr. 

1.2.9  Rådet ber fagmiljøene vurdere om en gjennom avl kan gjøre beitedyrene mer tilpasset 

 den biotopen de skal være en del av. 

 

 

ETISKE VURDERINGER AV DAGENS HUNDEHOLD (DESEMBER 2010) 

Generelle anbefalinger 

Å holde hund og ta ansvaret for at denne har det bra i dagens moderne samfunn, krever både 

innsikt, tid og ressurser på forskjellig måte. Hunder er sosiale dyr med stort behov for 

flokktilhørlighet, utforsking av omgivelsene og aktivitet. De ulike hunderasene har ulike 

behov for aktivitet, stell og utfordringer. Hunder er helt prisgitt sine eiere, og det er viktig at 

eierne er klar over sitt ansvar og sørger for at hunden får leve et godt liv. Ved anskaffelse av 

hund er det av hensyn til hundens velferd viktig å velge en hunderase som passer sammen 

med eierens/familiens livsstil. Hunder bør i størst mulig grad holdes i et miljø der de har 

muligheter til å utøve naturlig atferd. Pelsstell, kloklipp og renhold av hudfolder er i 

varierende grad nødvendig for alle hunder. Det er viktig at all trening, bruk og behandling av 

hund skjer på en dyrevelferdsmessig akseptabel måte. Innen avlsarbeidet bør hundenes helse 

og velferd vektlegges i større grad enn det som har vært gjort frem til i dag. Det er dyreeieren 

som har det primære ansvar for hundens helse og velferd. 

Spesielle anbefalinger 

1.2.1  Norsk Kennel Klub og raseklubbene bør arbeide aktivt for at rasestandardene for både 

norske og utenlandske raser gir funksjonsfriske dyr med godt gemytt. Dette omfatter 

både rasebeskrivelsene og ved bedømmelsen på utstillinger. 

1.2.2  Rådet henstiller til aktørene i hundeavlen om at innavlsgraden holdes lavest mulig og 

at genetisk mangfold bevares når det gjøres utvalg av avlsdyr. 

1.2.3 Individer som er kjente bærere av sykdoms-/defektgener bør som hovedregel ikke 

brukes i avl. 

1.2.4 Rådet tilrår at raser med alvorlige genetiske funksjonshemninger, som alvorlig 

pustebesvær, forbys. 

1.2.5  Både myndighetene og aktuelle organisasjoner bør bidra aktivt for å sikre gode 

holdninger til hold og bruk av hunder. 

1.2.6  Valper skal ikke atskilles fra mora før tidligst ved åtte ukers alder, og de kan med 

fordel få være sammen med mora og søsken i mer enn åtte uker såfremt valpene 

samtidig gis mye menneskelig kontakt og introduseres for nye omgivelser. I sitt nye 

hjem bør den unge valpen ha selskap tilnærmet kontinuerlig den første måneden, og 

deretter gradvis vennes til å være alene. 

1.2.7  Ved hold av hund i luftegård bør hunden luftes daglig utenfor luftegården. Bruk av 

løpestreng og kjetting for permanent utendørs hold bør forbys tilsvarende regelverket i 

Sverige. Pigghalsbånd bør forbys. 

1.2.8  Mattilsynet anmodes om å utforme et regelverk som forbyr bruk av bur med stengt dør 
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for innendørs hold. 

1.2.9  Hundeorganisasjonene bør gi tydelig informasjon til kommende hundeeiere om hva et 

hundehold krever av tid, kompetanse og ressurser. Dokumenterbar kompetanse bør 

kreves. 

1.2.10  Når man skal anskaffe seg hund, er det viktig at man velger en type eller rase som 

passer til den livsstilen eieren/familien har. 

1.2.11  Kommunene bør ved behov definere spesielle områder der hunder kan løpe fritt under 

eierens tilsyn. 

1.2.12  For å unngå uønsket atferd hos hunder, er det viktig å ha nok kunnskap om og tid til 

hundehold. 

1.2.13  Dersom uønsket atferd oppstår, er det viktig at hundeeierne informeres om at 

psykofarmaka kun skal brukes dersom atferdstrening samtidig iverksettes. 

1.2.14 Organisasjonene oppfordres til å utvikle individuelle helsekort med sentral lagring av 

helsedata utover det som i dag eksisterer for HD, AD, øyelysing og DNA-tester. 

Helsedataene bør være tilgjengelige for allmennheten tilsvarende forholdene i Sverige. 

Dette kan gi valpekjøpere sikker informasjon om helsestatus til rasene og til det 

enkelte individ, og kan bidra til en sunn utvikling av rasene. 

1.2.15 Krav til veterinærattest for avlsdyr bør vurderes. 

1.2.16 Ved behandling av kreft, omfattende skader, andre alvorlige tilstander og kroniske 

sykdommer bør det ved valg av behandling være hensynet til dyret og dets livskvalitet 

som skal vektlegges, og ikke nytte- eller følelsesverdien for eieren og veterinærens 

faglige og økonomiske motiver. 

1.2.17 Avliving av hunder skal skje på forsvarlig og verdig vis og av kvalifiserte personer. 

Avliving av funksjonsfriske hunder bør unngås. 

1.2.18 Enkelte hundeeiere, særlig jegere, velger selv å avlive sin hund. Det er da viktig at 

vedkommende har tilstrekkelig kunnskap om våpenbruk, ammunisjon og hunders 

anatomi, og at det skytes mot hundens hjerne. 

1.2.19  Organisasjonene bør i større grad utvikle egne internkontrollsystemer som sikrer at 

eget og offentlig regelverk følges og at hundeholdet mer generelt utvikler seg i positiv 

retning med hensyn på normal funksjon og helsestatus. 

 

 

ETISKE VURDERINGER AV DAGENS HESTEHOLD (MAI 2011) 

Generelle anbefalinger 

Hester er sosiale dyr med stort behov for flokktilhørlighet, bevegelse og lang etetid. De er 

prisgitt sine eiere og passere, og det er viktig at eierne og passerne er klar over sitt ansvar og 

sørger for at hesten får leve et godt liv. Hester bør i størst mulig grad holdes i et miljø der de 

har mulighet til å utøve artsspesifikk atferd. For å unngå kjedsomhet, bør det iverksettes tiltak 

som aktiviserer hestene utenom den tiden som går med til fôropptak og bruk. Unghester bør 

holdes i gruppe for at de skal lære sosiale spilleregler og ”hestespråket”. All temming, trening 

og bruk må i størst mulig grad baseres på belønning og straffemetoder skal unngås. Det er 

viktig at aktive konkurransehester, og hester i tungt arbeid, ikke utsettes for for store 

belastninger og at hestene ved tegn på mistrivsel tas ut av konkurranse-/arbeidssituasjonen i 

tide. Innen hesteholdet er det et stort utbud av utstyr. Uten kunnskap om riktig bruk og 

risikofaktorer kan slikt utstyr påføre hestene betydelige lidelser. 
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Spesielle anbefalinger 

1.2.1  Både myndighetene og aktuelle organisasjoner må bidra mer aktivt for å sikre 

kunnskaper og gode holdninger til hold og bruk av hest. Dette er avgjørende for 

dyrevelferden. 

1.2.2  Organisasjonene oppfordres til å utvikle individuelle helsekort med sentral lagring av 

helsedata. Helsedataene må gjøres tilgjengelige, og presenteres slik at de kan nyttes i 

hesteavlen for å bidra til en sunn utvikling av hesterasene. 

1.2.3 I utvalg av avlsdyr anbefaler Rådet å bruke avlsverdier basert på informasjon om alle 

tilgjengelige slektninger i tillegg til dyret selv. 

1.2.4  Rådet henstiller til ansvarlige for avlsarbeidet om å bidra til at innavlsgraden holdes 

lavest mulig, og at genetisk mangfold bevares. Dette må prioriteres fremfor rasetypisk 

særpreg. 

1.2.5  Uteliv og gruppehold bør prioriteres for å sikre hestene bevegelsesmuligheter og 

kontakt med andre hester. Hester som står enkeltvis på spiltau eller i boks, bør daglig 

få være ute sammen med andre hester. 

1.2.6 Dersom barn under 16 år er gitt ansvar for hest(er), er det de foresatte som er 

ansvarlige for å sikre at dyreholdet er bra. 

1.2.7  Føll bør ikke skilles fra mora før tidligst ved 6-8 måneders alder, og gjerne senere 

dersom hoppa ikke er drektig. 

1.2.8  Rådet mener alle hester skal ha tilgang på beite i sommerhalvåret, og at de hele året 

daglig tilbys tilstrekkelige mengder med grovfôr og vann av god kvalitet. 

1.2.9  Alt utstyr som brukes i hesteholdet skal tilpasses den enkelte hest. 

1.2.10  Høvene skal beskjæres og skos ved behov av kvalifisert personell. 

1.2.11 Rådet henstiller til offentlig myndighet om å etablere en autorisasjonsordning for 

hovslageryrket. 

1. 2.12 Offentlig myndighet bør forby krybbebiteroperasjon, bruk av tungestropp, og bruk av 

halsrem som skal hindre krybbebiting/luftsluking. 

1.2.13  Ved behandling av sykdommer og skader er det viktig at hestens velferd settes i 

sentrum, og at det gis tilstrekkelig med tid til helbredelse. 

1.2.14  Tvangs- og korreksjonsmidler som medfører smerter må brukes i minst mulig grad. 

1.2.15  Temming og trening må gjennomføres med tålmodighet, belønning og respekt. 

Ufysiologiske treningsmetoder som Rollkur bør forbys. 

1.2.16  Offentlig myndighet bør innføre krav om dokumenterbar kompetanse hos hesteeiere, 

personer med ansvar for hester og utleiere av stallplass. 

1.2.17  Hester som ikke mestrer sin livssituasjon (eksempelvis konkurransehester og 

rideskolehester), må ikke brukes videre i slike sammenhenger. 
 


