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Nytt forslag om regulering og godtgjorelse for avliving og behandling av
eierlose dyr

Landbruks- og matdepartementet viser til oversendelse av sammenstilling og vurdering
av høringsuttalelser til forskriftsutkast om regulering av godtgjørelse for avliving og
behandling av eierløse dyr.
Vi har notert innspillene og sett behovet for lovendringer. Det er derfor videreført i
arbeidet med ny dyrevelferdslov. Ot.prp. nr. 15 om lov om dyrevelferd er det derfor
foreslått endringer i lov om dyrehelsepersonell § 14.
I første ledd foreslås å ta inn “etter anmodning” i § 14 første ledd.
I annet ledd gjøres også andre tilføyelser som klargjør hjelpeplikten og forholdet
mellom dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven.
I siste ledd foreslås forskriftshjemmel for å regulere når øyeblikkelig hjelp er
påtrengende nødvendig, hva som er nødvendig hjelp, passende godtgjørelse og om
andre vilkår for godtgjørelse. Forutsetningene for en ny forskrift vil derfor komme på
plass.
Mattilsynet bør etter disse endringene ha fått nødvendig grunnlag for en ny
gjennomgang av forskriftsutkastet om regulering av godtgjørelse for avliving og
behandling av eierløse dyr. Departementet ønsker at Mattilsynet slik dere foreslår i
brev av 07.05.2008, utarbeider nytt utkast til forskrift.
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Veterinærforeningen har henvendt seg til departementetmed anmodning om å bli tatt
med på råd når en slik ny forskrift skal fastsettes. Departementet anmoder om at
Veterinærforeningen blir tatt med på råd i forkant av forskriftsarbeidet. Vi vil svare dem
at vi vil be Mattilsynet om å ta kontakt med Veterinærforeningen i forbindelse med
forskriftsarbeidet.
Dato for ikrafttredelse av ny dyrevelferdsloven og endringene i dyrehelsepersonelloven
er ikke fastsatt, men vi regner med at den vil tre i kraft fra årskiftet.
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