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Oslo, 11. juni 2013
Mattilsynets rolle – behov for endringer
29. mai d.å. ble det arrangert et samarbeidsmøte mellom følgende frivillige
dyrevernsorganisasjoner; Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH- for dyrs rettigheter,
Dyrevernalliansen, FOD – Foreningen for Omplassering av Dyr, Norsk Huskattforening og
Solplassen – hvile og omplasseringssenter for hunder.
Bakgrunnen for møtet var at organisasjonene reagerer på Mattilsynets praktisering av
dyrevelferd både generelt og i forhold til konkrete enkeltsaker. Vi reagerer på de grunnverdier
som Mattilsynet legger til grunn som styringsparameter på god dyrevelferd. Vi har observert
at Mattilsynet i økende grad praktiserer avlivning som et dyrevelferdstiltak. Vi organisasjoner
har flere eksempler på dette. Blant annet ble 13 av 20 voksne Volpino italiano avlivet av
Mattilsynet i forbindelse med en sak i Hedmark. Dette bare ut fra at hundene var over 6 år og
at de var i dårlig forfatning. Når det gjelder katter finnes det mange eksempler på Mattilsynets
avlivningspraksis. Både NOAH og Norsk Huskattforening har anmeldt flere tilfelle r der
mange friske katter har blitt avlivet. På nettsiden til Norsk Huskattforening
www.norskhuskattforening.net kan man finne eksempler på slike tilfeller. I flere tilfeller er
det kommuner og borettslag som står bak avlivningene, men Mattilsynet har også medvirket
flere ganger. Er det slik at Mattilsynet mener at avlivning er etisk akseptabelt og god
dyrevelferd, eller er det mangel på ressurser og andre virkemidler som gjør at avlivning så
ofte benyttes av Mattilsynet?
Ovennevnte organisasjoner erfarer at det, på grunn av lokale og subjektive forhold, er store
variasjoner når det gjelder utøvelse av dyrevelferd i Norge. Mattilsynet har et bredt spekter av
oppgaver og har begrensede midler, noe som innebærer at dyrevelferd ikke prioriteres på en
tilfredsstillende måte.
Vi mener at tiden er inne for å etablere et dyretilsyn som tar utgangspunkt i grunnverdien om
at dyr har en egenverdi (jf. lov om dyrevelferd og forarbeidene), og med en etisk plattform for
å la dyr få leve. Forutsetningen for at et dyretilsyn skal fungere, er at det har en plattform
basert på etiske akseptable grunnverdier for god dyrevelferd. Skal et dyretilsyn ha en reell
funksjon må det settes av øremerkede ressurser og midler. Det er en forutsetning at tilsynet
har et eget mottaksapparat og mottakssted for oppstalling av dyr. Videre må ethvert dyr som
er skadet eller sykt, eller som er utsatt for mishandling, vanskjøtsel eller omsorgssvikt, ha rett
til veterinærsjekk, utredning og behandling der det interesse er i dyrets (egenverdi) å leve
videre.
Vi organisasjoner ser behov for et bedre samarbeid med Mattilsynet. Vi opplever at
Mattilsynet har vanskelig for å gi informasjon, og er uvillige til å ta i mot hjelp fra frivillige
organisasjoner når disse kontakter Mattilsynet og tilbyr bistand og hjelp i konkrete
enkeltsaker. Ofte blir vi avvist med henvisninger til taushetsplikten. Dette gjelder også
informasjon om dyr som organisasjonen i varetar og informasjon som er av nødvendig
karakter for oss å kjenne til. Vi ser det som nødvendig at Mattilsynet, spesielt i tilfeller der de

ikke har ressurser eller kapasitet til å ta imot dyr som trenger veterinærbehandling, oppstalling
eller andre mer ressurskrevende tiltak (enn avlivning), viser interesse for å ta imot hjelp av og
samarbeide med dyrevernsorganisasjoner. Dette gjøres pr. dato bare til en viss grad. DN´s
lokalavdelinger kontaktes ofte med forespørsel om å overta dyr, eventuelt å stalle opp dyr
under saksbehandling. Saken er da at det aldri følger penger med. Hvis vi sier nei blir dyret
avlivet. Oppstalling på dyrepensjonat dekker Mattilsynet ikke pga. økonomi.
I påvente av mulige strukturelle endringer i Mattilsynet ber vi om et sonderingsmøte for å
diskutere problemområder knyttet til overstående samt mulige forbedringer. Vi ønsker også å
drøfte muligheten for at det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av
representanter fra ovennevnte frivillige organisasjoner og Mattilsynet slik at konkrete mål for
god dyrevelferd kan oppnås.
Imøteser en snarlig tilbakemelding.
Med hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen, FOD-foreningen
for omplassering av Dyr, Norsk Huskattforening og Solplassen hvile og omplasseringssenter
for hunder.
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