Instruks for dyrevernnemndene
Fastsatt av Mattilsynet hovedkontoret xxxxxxxxx.
Formål
Instruksen skal sikre at dyrevernnemndene kan utøve sitt lekmannsskjønn etter
lov om dyrevelferd på en god, enhetlig og kostnadseffektiv måte.
Virkeområde
Instruksen gjelder dyrevernnemndenes organisatoriske tilknytning til
Mattilsynet, utnevning, hovedansvarsområder og drift.
Utnevning og tilknytningsform
Dyrevernnemnda er en del av Mattilsynets distriktskontor og utnevnes av
Mattilsynet regionkontoret. Kommunene har forslagsrett til deltakere i nemnda. I
tillegg kan det innhentes forslag til deltakere fra husdyrnæringen,
sportsdyrorganisasjoner, dyrevernorganisasjoner og andre organisasjoner.
Medlemmer som utnevnes, skal være bosatt i en av de kommunene som
nemnda skal fungere i.
En nemnd skal bestå av minst tre og maksimalt fem personer og like mange
varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke personlige men skal listes opp i en
nummerert (prioritert) rekkefølge.
Mattilsynets regionkontorer utnevner medlemmer i dyrevernnemnden for fire år
av gangen. Det bør unngås at alle medlemmene i nemnden byttes ut samtidig.
Det skal først og fremst utnevnes folk med praktisk erfaring fra husdyrhold og
dyrestell, og med kunnskap om og interesse for dyrevelferd. Ingen skal
utnevnes mot sin vilje. Mattilsynets ansatte kan ikke utnevnes.
Dersom medlem av dyrevernnemnd fratrer sitt verv i løpet av sin fungeringstid,
skal et varamedlem umiddelbart tre inn. Dersom dette ikke er aktuelt, skal
Mattilsynets regionkontor straks utnevne nytt medlem for den gjenstående del
av perioden.
Mattilsynets regionkontor kan ved grove eller gjentatte brudd på instruksen
beslutte å oppheve utnevnelsen eller midlertidig suspendere et
nemndsmedlem. Det samme gjelder dersom det reises tiltale mot
nemndmedlem eller idømmes straff om forhold som omfattes av lov om
dyrevelferd eller forskrift i medhold av denne loven. Beslutning om å oppheve
utnevnelsen/suspensjon skal varsles skriftlig, og nemndmedlemmet skal gis
adgang til å gi sin uttalelse før endelig avgjørelse fattes. Regionkontorets
avgjørelse om å oppheve utnevnelsen/suspensjon av et nemndsmedlem kan
påklages til Mattilsynet hovedkontoret.

Medlemmer i dyrevernnemndene skal signere erklæring om taushetsplikt.
Medlemmer i dyrevernnemndene regnes ikke som ansatt i Mattilsynet.
Forholdet mellom regionkontoret og dyrevernnemndene
Mattilsynets regionkontorer beslutter hvor mange dyrevernnemnder det skal
være innenfor en region, og hvor mange medlemmer hver nemnd skal ha.
Regionkontoret avgjør også hvilket distriktskontor den enkelte nemnd skal
tilhøre.
Arbeidsområde
Dyrevernnemnda skal bistå Mattilsynet gjennom å utøve sitt lekmannsskjønn
ved deltakelse i inspeksjoner og ved behandling av enkeltsaker. Med
lekmannsskjønn menes i denne forbindelse vurderinger gjort på bakgrunn av
kunnskap og holdninger representert fra et tverrsnitt av befolkningen.
Dyrevernnemnda skal ikke fatte enkeltvedtak.
Distriktssjefen kan beslutte å benytte deler av nemnda dersom dette vil være
mest hensiktsmessig.
Forvaltningslovens kapittel II om habilitet gjelder så langt de passer.
Vanligvis skal dyrevernnemnda delta i inspeksjoner sammen med Mattilsynets
inspektør. Nemnda skal da følge de anvisninger som blir gitt av inspektøren.
Etter avtale med distriktssjefen kan dyrevernnemnda likevel gjennomføre egne
inspeksjoner, for eksempel ved bekymringsmeldinger. Dyrevernnemnda skal i
slike tilfeller ikke fatte vedtak, men melde tilbake til distriktssjefen om sine
observasjoner. Ved behov for akutte tiltak kontaktes distriktssjefen umiddelbart
eller dersom dette ikke er mulig, politiet og/eller veterinær.
Det bør delta minst to medlemmer fra dyrevernnemnda når disse deltar ved
inspeksjoner.
Eksempler på spørsmål i Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd der
dyrevernnemnda kan gi sin vurdering når det gjennomføres inspeksjoner eller
ved behandling av enkeltsaker kan være (eksemplene er ikke uttømmende):
Om dyr behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger jf § 3
Om dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Om
vedkommende har nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører jf § 6.
Om driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, er
egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd § 8
Om dyrene får nødvendig tilsyn og stell under transport § 11.
Om tålegrensen for å utøve vold mot dyr § 14 a,
Om tålegrensen for å hensette dyr i hjelpeløs tilstand § 14 b,

Om situasjonen kan likestilles med å ha seksuell omgang med eller foreta
seksuelle handlinger med dyr § 14 c
Om Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger er slik at dyr utsettes for
fare for unødige påkjenninger og belastninger § 15
Om jakt, fangst og fiske utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte § 20
om dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle
behov, herunder gir mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og
annen naturlig atferd. Om dyrs levemiljø fremmer god helse og bidra til trygghet
og trivsel § 23
Om dyr får godt tilsyn og stell § 24
Om avl vekker allmenne etiske reaksjoner § 25.
Spørsmål om å ta dyr i midlertidig forvaring, og om dyr som er tatt i midlertidig
forvaring kan leveres tilbake til sin eier § 32 tredje ledd.
Vurdering av omplasseringsverters egnethet.
Om bruken av virkemidler står i et rimelig forhold med den fare eller ulempe
som søkes unngått, herunder bruk av aktivitetsforbud § 33, overtredelsesgebyr
§ 34 eller tvangsmulkt § 35.
Uttalelser fra dyrevernnemnda bør være skriftlige og signert av
nemndmedlemmene. En eventuell uenighet innad i nemnda bør beskrives.
Uttalelsen skal inneholde de momenter som vurderingen bygger på, og en
begrunnelse for hvorfor momentene oppfattes som et avvik fra gjeldende
normer.
Dyrevernnemndene er ikke underlagt distriktssjefens instruksjonsmyndighet
ved utøvelsen av lekmannsskjønn i dyrevelferdsspørsmål.
Andre oppgaver.
Dyrevernnemnda skal uttale seg i forbindelse med utarbeidelse av årlig
virksomhetsplan ved distriktskontoret eller ved revisjon av denne. Nemnda kan
også bli bedt om å uttale seg i høringssaker og ved risikovurderinger på
dyrevelferdsområdet.
Dyrevernnemnda skal drive utadrettet informasjon og opplysningsarbeid om
god dyrevelferd.
Orienterings- og meldeplikt
Dyrevernnemnda skal så snart som mulig melde fra til distriktssjefen dersom dyr
kan komme i fare for å lide i utrengsmål.
Økonomi mv.
Dyrevernnemnda sender alle regninger for møtegodtgjøring, reiser,
tjenestekjøp m.v. fortløpende til distriktssjefen for bilagskontroll og utbetaling.
Nemndsmedlemmene får møte- og utgiftsgodtgjørelse i samsvar med eget
regulativ for godtgjørelse m.v. for medlemmer i dyrevernnemndene.

Tilgjengelighet
Dyrevernnemnda skal være oppført med eget navn i telefonkatalogen (rosa
sider) under hver kommune med henvisning til Mattilsynet – distriktskontoret for
------- og med distriktskontorets telefonnummer.

