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NYTT FORSLAG OM REGULERING AV GODTGJØRELSE FOR AVLIVING
OG BEHANDLING AV EIERLØSE DYR – SAMMENSTILLING OG
VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER
Vi viser til høringen av utkastet til forskrift om refusjon for avliving av eierløse dyr. Utkastet ble
sendt på høring 19. mai 2006 med svarfrist innen 1. oktober 2006. Vi mottok 11 høringsuttalelser
hvorav 10 hadde merknader til høringsutkastet. Vedlagt følger kopier av høringsuttalelsene og en
sammenstilling og vurdering av uttalelsene.
Utkastet var ment som en formalisering og presisering av dagens ordning for godtgjørelse fra
Mattilsynet til veterinærer som avliver eierløse dyr. Høringsinstansene hadde til dels sterke
innvendinger mot utkastet, spesielt mot at forslaget utelukket godtgjørelse for behandling og at det
skulle være to satser for henholdsvis små og større dyr. En annen viktig innvendig var at
dyrevernloven ikke gir klar hjemmel til en slik forskrift.
Den relativt dårlige mottakelsen gjorde at vi måtte revurdere forslaget. Vi fant imidlertid ikke fram til
noen ny løsning før utkastet til den nye dyrevelferdsloven kom på høring. Dette ga oss en god
anledning til å komme med et nytt forslag.
Som det framgår av høringsuttalelsen vår av 18. februar 2008, går det nye forslaget ut på å
fastsette en rett til godtgjørelse for avliving og behandling av syke og skadde eierløse dyr i
dyrehelsepersonelloven § 14. Det virker naturlig å regulere denne godtgjørelsen sammen med
godtgjørelsen for nødhjelp ved manglende betaling. Det foreslås også en forskriftshjemmel for
nærmere bestemmelser om godtgjørelsen. Vårt forslag til ny lovtekst står på side 16 og 17 i det
detaljerte innspillet til ny dyrevelferdslov som vi sendte via e-post 9. april 2008.
Dette er hovedpunktene i forslaget om lovregulering:
• Dyrehelsepersonelloven § 14 annet ledd nytt annet punktum bør gi rett til en ”passende
godtgjøring” som kan reguleres nærmere i en forskrift.
• Retten bør gjelde alt dyrehelsepersonell.
• Retten bør i utgangspunktet gjelde all slags hjelp, herunder både avliving og behandling.
• Retten bør bare gjelde hjelp til viltlevende dyr og dyr uten kjent eier eller innehaver.
• Retten bør bare gjelde tilfeller der hjelpen rekvireres av personer med hjelpeplikt etter
dyrevelferdsloven.
• § 14 annet ledd nytt tredje punktum bør gi hjemmel til å forskriftsregulere hva som er
”passende godgjørelse” og vilkårene for rett til godtgjørelse.
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•

§ 14 annet ledd første punktum bør også endres slik at det avgjørende for rett til slik
godtgjørelse blir om noen har plikt til å betale for nødhjelpen.

Det bør fastsettes en egen forskrift om godtgjøring etter dyrehelsepersonelloven § 14. Forskriften
bør omfatte godtgjørelse etter både første og nytt annet punktum i annet ledd. Vi mener at de
videre hovedpunktene i forskriften bør være:
• Nærmere presisering av vilkårene for rett til godtgjørelse
o Presisering av uttrykket ”etter krav” i annet ledd første punktum
o Presisering av uttrykket ”dyr som er viltlevende eller ikke har en kjent eier eller
innehaver”
• Krav om dokumentasjon og framgangsmåte for å få rett til godtgjørelse
• Satser eller kriterier for fastsetting av ”passende” godtgjørelse”, herunder presiseringer
relevante kostnader som for eksempel reisekostnader.
• Forskriften kan også for helhetens skyld omfatte dekning av hjelpeutgifter etter
hjelpepliktbestemmelsen i den nye dyrevelferdsloven.
Vi håper at forslaget om endring av dyrehelsepersonelloven § 14 blir tatt med i
odelstingsproposisjonen om ny dyrevelferdslov. Dersom departementet ønsker det, kan vi
utarbeide et utkast til forskrift.

Med hilsen

Torunn Knævelsrud
Seksjonssjef dyrevelferd og fiskehelse

Vedlegg:
• Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelsene
• 11 høringsuttalelser
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