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Norsk Huskattforening (NHF) viser til høring av utkast til forskrift om
omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om endring av
forskrift om karantenestasjon for hund og
katt http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00075/H_ringsbr
ev__Endrede_75193a.pdf samt utkast til forskrift om omsetning og midlertidig
hold av dyr
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00075/Utkast_til_fors
krift_75197a.pdf
NHF vil nedenfor kommentere utkast til forskrift om omsetning og midlertidig
hold av dyr.
NHF merker seg dette, sitat fra Høringsinnbydelsen:"Ulike frivillige
organisasjoner driver mottak og omplassering av dyr hvor særlig katter, men
også hunder og andre kjæledyr, tas imot og holdes til de blir omplassert til nye
eiere. En slik type virksomhet omfattes av forskriftsutkastet. Aktiviteten utgjør
en risiko for dårlig dyrevelferd pga mulig dårlig sosialiserte dyr, ukjent
helsestatus, langvarig opphold osv. Selv om slike virksomheter ikke har som
formål å tjene penger, men å hjelpe dyr i nød, må dyrene sikres forsvarlig
velferd. En slik type drift bør derfor reguleres på lik linje med dyrepensjonat og
zoobutikker. Mattilsynet mener likevel at virksomheten bør ha et visst omfang
før den skal falle inn under regelverket, og det er ikke meningen at eks. små
mottak i private hjem, hvor det tas imot et fåtall dyr for omplassering, skal
omfattes. Dette blir mer å betrakte som privat dyrehold, som det ikke er
tradisjon for eller ønske om å regulere i forskrift."
NHF leser dette som om frivillige organisasjoner som omplasserer dyr, er
inkludert i forkriften, men at privatpersoner som hjelper til ved å ta dyr inn i sitt
hjem som forverter, er unntatt. Setningen, sitat: "Mattilsynet mener likevel at
virksomheten bør ha et visst omfang før den skal falle inn under regelverket, og
det er ikke meningen at eks. små mottak i private hjem, hvor det tas imot et
fåtall dyr for omplassering, skal omfattes", er imidlertid uklar med hensyn til
hvilket omfang som skal høre inn under regelverket. NHF ønsker derfor at
dette bør presiseres nærmere i forskriften. Årsaken til det er at antall dyr hos de
frivillige varierer sterkt i løpet av en viss tid innen den enkelte
omplasseringsenhet og mellom de ulike enhetene. Forholdene hos de enkelte

frivillige er også varierende. Felles for de som arbeider frivillig, er at de
er dedikert til dette arbeidet slik at kompetansen deres i de aller fleste tilfeller er
god nok til å ivareta dyrenes velferd. Å ilegge de frivillige kostnadsmessige
foranstaltninger for å kunne drive sin omplasseringsvirksomhet, vil bidra til at
de ikke ser seg istand til å drive sitt hjelpearbeide. Frivillige organisasjoner skal
derimot motta hjelp og veiledning fra Mattilsynet for å kunne drive
omplasseringsvirksomheten på en forsvarlig måte hensyn tatt til dyrenes
velferd.
NHF har videre disse kommentarene til utkastet:
Det ser ut som om Mattilsynet har tatt sikte på å regulere nettopp frivillige
organisasjoners omplasseringssentre og ikke vanlig dyrepensjonatdrift.
Forskriften inneholder bl.a. ikke krav om registrering av eier til dyret, som burde
være selvsagt ved dyrepensjonatdrift.
Det står ingen ting om krav til vaksinasjon ved innsetting.
Det er heller ikke satt krav om burstørrelse eller rutiner for lufting. som er
essensielt ved hundepensjonatdrift.
Når det gjelder dyrebutikker, har Mattilsynet ikke tatt med at det skal registreres
dyrets art og opprinnelse, kun beskrivelse av dyret med navn og ev. id-nummer.
(Som om skorpioner eller vandrende pinner som selges i dyrebutikker har
kallenavn.) (§6).
Det er forøvrig ingen krav om godkjenning av virksomheten, kun meldeplikt.
Dette betyr at enhver kan starte et kommersielt dyrepensjonat ved kun å sende
melding til Mattilsynet. Hva da med hensynet til brukernes sikkerhet og
trygghet?
Når det gjelder unntak i §2 h) - "Formidlingssalg uten ansvar for selve
dyreholdet i forbindelse med salget", må dette tolkes slik at dersom friviliige
organisasjoner kun benytter seg av forverter, og aldri selv oppstaller eller
håndterer dyrene, gjelder ikke forskriften for dette. NHF ønsker at det presiseres
at dette også gjelder forverter.
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