
Hva sier loven om hundeavl?
Odd Harald Eidsmo Barder

Advokat



Er det lov?



Formål



Formål

- Dyrevernloven (1974)
- «Dyrevern»
- Forhindre unødig lidelse (mishandling, vanskjøtsel 

osv.)

Photo by Joséphine Menge on Unsplash

https://unsplash.com/@madamemenge%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/dog-running-on-beach%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


- Dyrevernloven (1974)
- «Dyrevern»
- Forhindre unødig lidelse (mishandling, vanskjøtsel 

osv.)

- Dyrevelferdsloven (2009)
- «Dyrevelferd»
- Fremme god dyrevelferd
- Ulike definisjoner, men fravær av sykdom 

indikator
- Sikre dyrs livskvalitet – at de trives og har det 

godt

Formål



Formål

- Samfunnsutvikling
- Styrket anseelse og verdsettelse
- Dyr er følende vesener, «sentient beings»

Apen Cecilia – et ikke-menneskelig rettssubjekt

Faksimile Daily Mirror



Formål

- «respekt for dyr»
- Anseelse ut fra egenart og egenverdi
- Selvstendig verdi ved siden av velferd

Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash

https://unsplash.com/@kmitchhodge%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/dog-running-with-stick%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Formål

- «egenverdi»
- Loven begrunnet i hensynet Yl dyrene 

selv

- «Dyr har egenverdi. Håndtering av dyr 
skal skje med omsorg og respekt for 
dyrets egenart. De:e innebærer å ta 
utstrakt hensyn >l dyrs naturlige behov 
og ak>vt forebygge sjukdom, skader og 
smerte», jf. St.meld. s. 150.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-12-2002-2003-.html%3Fid=196533


Formål

«Ved å bruke dyrevelferd i 
formålsbestemmelsen, i stedet for 
begrepet dyrevern, ønsker 
departementet å fokusere på at loven 
skal sette hensynet til dyrene i sentrum»

Ot. prp. s. 15 (2008-2009 om lov om dyrevelferd)

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen%3Fot.prp.nr.15+2008*-a19


Avlsbestemmelsen



Avlsbestemmelsen

• PosiYvt påbud – skal ha større gjennomslagskra] enn forrige lov

• «avl må vurderes i henhold >l denne bestemmelsen, uavhengig av om det er 
sa: en målseGng om over >d å avle bort uheldige egenskaper», jf. prp. s. 70, 
se også Innst. S. s. 6.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen%3Fot.prp.nr.15+2008*-a70
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen%3Finnst.s.nr.226+2002*


Avlsbestemmelsen



Avlsbestemmelsen

• Gjelder enhver som driver med avl eller har overordnet ansvar
• Privat eller avlsorganisasjon

• «Fremme»
• Aktivt begrep
• Avl med stor sannsynlighet for friske og funksjonsdyktige dyr
• Ikke avl på uønskede egenskaper



Avlsbestemmelsen

• «Robuste dyr»
• Dyr med høy risiko for helseproblemer er ikke «robuste dyr»
• Gjelder individet, ikke rasen som helhet

• Skal avles for robuste avkom med god funksjon og helse.
• Foreldredyr skal være funksjonsfriske
• Ikke bærer av arvelig sykdom eller uønskede gener



Avlsbestemmelsen



Bokstav a

• Forbud mot avl som gir negaYve konsekvenser
• Nervøse dyr, økt risiko for skjeleblidelser osv.
• Avl som resulterer i dårlig helse (helse = fysisk funksjon)

• Behov for ruYnemessig medisinsk eller kirurgisk behandling
• Indikasjon på lovstrid

• Men rasestandarden sier ...?



Avlsbestemmelsen



Bokstav b

• Skal ikke drives avl som reduserer mulighetene til å utøve naturlig 
adferd
• Kroppspleie
• Ernæring
• Sosiale interaksjoner, lek, mosjon
• Reproduksjon, fødsel
• Annen aktivitet



Avlsbestemmelsen



Bokstav c

• Hvem avgjør det?
• Myndighetene (Mattilsynet)
• Rådgivende instanser (feks Rådet for dyreetikk) bidrag i skjønnsutøvelsen

• «På samme måte som for annen skjønnsutøvelse i håndheving av loven, vil det være 
de ansvarlige myndighetene som må gjøre vurderingen av hva som omfattes av 
begrepet ‘allmenne etiske reaksjoner’.», , jf. Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 70.

• «Når det gjelder hva som skal anses å vekke allmenne etiske reaksjoner, må den 
oppfatningen som reflekteres i samfunnet sees i sammenheng med en faglig 
vurdering av om den aktuelle handlingen innebærer dyrevelferdsmessig uheldige 
forhold», jf. Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 70.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen%3Fot.prp.nr.15+2008*-a70
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen%3Fot.prp.nr.15+2008*-a70


Avlsbestemmelsen



Tredje ledd

• Forbudt
• Å endre arveanlegg i uønsket retning
• Men også å videreføre allerede endrede arveanlegg

• Paragraf 25 omfatter all reproduksjon.



Er det lov?



Er det lov?

Nei.



Sanksjonsmuligheter

• Påpeking av plikt (veiledning)

• Vedtak og varsel om vedtak (pålegg)
• Utredning og evt. behandling hos veterinær
• Forbud mot bruk av hunden i avl

• Vedtak uten forhåndsvarsel (hastevedtak)

• Opptrappende virkemiddelbruk
• Tvangsmulkt
• Overtredelsesgebyr
• Aktivitetsforbud (feks forbud mot dyrehold eller forbud mot avl)



Håndheving

• Så langt ingen sanksjonering overfor uforsvarlig avl.

• «MaGlsynet fører >lsyn og fa:er nødvendige vedtak e:er dyrevelferdsloven, men vi har 
begrenset mulighet >l å påvirke hundeavlen på denne måten. Både oppdre:ere og 
valpekjøpere må bidra >l å snu den uheldige utviklingen.» 

Kilde: hbps://www.maklsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/hundeavl.35345

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/hundeavl.35345


Forskrifter

- Finnes ingen forskri] om avl av hund

- Men kommer?
- Forslag fra Maklsynet i 2020
- Tydeliggjøring av ansvar
- Utrede Yltak for å snu avlen i rikYg retning
- Forebygge fremYdig lidelse hos nye valpekull

- «Vi ser for oss å forskriXsfeste krav om at alle som driver hundeavl skal ha 
plikt >l å vurdere egenskaper som kan medføre helsemessige problemer for 
avkommet når de velger ut individer som skal brukes i avl.» (LMD >l 
MaGlsynet, juli 2019)



Konklusjon

• Lovtekst god

• Problem med manglende (og vanskelig?) håndheving

• Uklart om kommende forskrift vil hjelpe

Anbefalt lesing og gjennomgående kilde for presentasjonen: 
Inger Helen Stenevik og Cecilie M. Mejdell, § 25. Avl. Dyrevelferdsloven: Kommentarutgave.



Takk for meg!
Odd Harald Eidsmo Barder

Advokat

odd.harald@mindfox.no

tlf. 95 76 06 72

Foto: Marek Szturc (unsplash.com)

http://mindfox.no

