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HJELPESENTRA FOR HJEMLØSE DYR OG MATTILSYNETS ROLLE
Det vises til vedlagte henvendelse til Mattilsynet av 4. august 2007 og Mattilsynet svar av 17.08.07.
For ordens skyld vil vi presisere at henvendelsen gjelder private hjelpesentre for hjemløse dyr som
drives av ideelle dyrevernorganisasjoner eller privatpersoner på såkalt non-profit basis. Det er altså
ikke snakk om private omplasseringsvirksomheter som drives på kommersiell basis. Vi ser at dette
kanskje ikke kommer tydelig nok frem i overskriften på vår henvendelse. Vi ber derfor at henvendelsen
leses som om det sto "hjelpesenter for hjemløse dyr" i stedet for "omplasseringsvirksomhet" i
overskriften og i teksten ellers.
Vi ser et særlig behov for å få en avklaring om ideelle ikke- kommersielle hjelpesentra for hjemløse dyr
er å betrakte som dyrepensjonater som krever tillatelse jfr. dyrevernloven § 16, da dette synes å stå i
motstrid til lovkomiteens uttalelser i Ot. prp. nr. 27 (1973-74) s 42. Jeg siterer: "Bakgrunnen for kravet
om at pensjonatvirksomhet krever tillatelse fra dyrevernnemnda (Mattilsynet) er at den personlige,
følelsesmessige kontakt mellom dyr og eier i slike tilfeller ofte mangler. På denne bakgrunn må
virksomheten vurderes. Der det er grunn til å tro at denne personlige kontakt viker for det økonomiske
motiv og den forretningsmessige vurdering, mener komiteen at virksomheten krever dyrevernnemndas
tillatelse."
Mattilsynet er utvilsomt av den oppfatning at den personlige følelsesmessige kontakt mellom dyr og
hjelper mangler i det frivillige arbeidet som utføres ved ideelle ikke-kommersielle hjelpesentre for
hjemløse dyr. Mattilsynet uttaler at det ikke er tvil om at slik hjelpevirksomhet krever Mattilsynets og
kommunens tillatelse. Mattilsynet skriver. "Vi ser ikke behov for å få dette ytterligere presisert fra
Lovavdelingen i Justisdepartementet."
De undertegnende dyrevernorganisasjoner deler ikke Mattilsynets syn i denne saken. Henvendelsen
oversendes med dette Landbruks- og matdepartementet med anmodning om oversendelse til
Justisdepartementets lovavdeling.
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