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Dyrevernloven og krav om kompetanse 
 
 
Enhver som har dyr i Norge plikter å forholde seg til, og sørge for at dyreholdet oppfyller 
kravene i Lov om dyrevelferd og eventuelle holdforskrifter. Lovverket gjør det helt klart at 
alle dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Forståelsen av hva dyrevelferd er 
og hvordan dyrevelferd skal forstås og måles er i stadig utvikling. Husdyrene blir stadig mer 
produktive og miljøet de holdes i blir stadig mer regulert. Mens dyrevern tidligere handlet 
om å beskytte dyr mot fysisk mishandling, er man i dag også opptatt av å sikre dyrene i vår 
varetekt en akseptabel velferd. Den engelske Brambellkommisjonen utredet begrepet 
dyrevelferd i 1965, og oppsummerte den ideelle velferd for husdyr i form av de fem friheter: 
 

1. Frihet fra sult, tørste og feilernæring - ved at dyra har fri tilgang på friskt vann og en diett som 

opprettholder god helse og trivsel. 

2. Frihet fra fysisk ubehag - ved at dyra holdes i egnet levemiljø med komfortabel liggeplass og ly 

for vær og vind. 

3. Frihet fra smerte, sjukdom og skade - ved forebygging, rask diagnostisering og behandling. 

4. Frihet til å utøve normal atferd - ved at dyra får nok plass i egnede driftssystemer og samvær 

med dyr av samme art. 

5. Frihet fra frykt og stress - ved at dyra holdes og behandles på en slik måte at de unngår 

vedvarende frykt og stress. 

”De fem friheter” har påvirket utviklingen av regelverk for hold av husdyr i hele verden, 
spesielt i EU-landene og også i Norge. Men 1965 begynner å bli en stund siden, i dag er en 
anerkjent modell å dele dyrevelferd i tre dimensjoner;  
 

1. Dyras funksjon (som produksjon og helse) 

2. Dyras følelser (fraværr av frykt og smerte, opplevelse av glede og lek) 

Naturlighet 
Mattilsynet er det forvaltningsorganet som skal være med på å sikre forbrukerne trygg mat, 
jobbe for å fremme blant annet god dyrehelse og etisk forsvarlig dyrehold. Mattilsynet 
utarbeider fremlegg til regelverk – og de forvalter dette. Det gjøres blant annet ved hjelp av 
risikobasert tilsyn og ulike kampanjer. Mattilsynets kampanje rettet mot svineproduksjon i 
Rogaland er kjent for alle. Slike kampanjer hvor de besøker alle dyrehold innen en 
produksjonsform i et gitt område gir et godt bilde av hvordan situasjonen er akkurat der og 
da. Kampanjene sier ikke noe om hva næringa selv har gjort eller gjør for å bygge gode 
holdninger rundt dyrevelferd. TYR har oppfordret alle fylkeslagene til å ha god kontakt med 
Mattilsynet i sitt distrikt og invitere dem på medlemsmøter og lignende. Sentralt deltar vi 
aktivt i ulike fora hvor dyrevelferd er tema. 
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Fokusområder 
Før kampanjen mot svineproduksjon i Rogaland ble det satt ned fokusområder for 
produksjonen og det ble sendt ut meldinger til alle som drev med gris i området om at det 
ville komme en slik kampanje der alle produsenter ville besøkes. 
TYR er kjent med at Mattilsynet har noen fokusområder for storfe også. Dette er dyr på 
utegang - tilfredsstiller utegangen forskriftens krav? Hvordan har dyra det, er de tamme og 
får de det stellet som forventes? Hvordan er situasjonen i forhold til møkk og gjørme? Videre 
er det fokus på oksene – hvordan har egentlig de det? Og hva med kalven – hvordan har den 
det? Andre ting vi vet de er ekstra opptatt av er talle – fungerer denne slik den skal? Og fôr – 
i en situasjon hvor folk muligens benytter noen alternative fôrmidler - får dyra det de 
trenger? 
 
Spesielt dyr på utegang er aktuelt i storfekjøttproduksjonen. Du må tilegne deg kunnskap om 
hvordan dyra tåler kulde, og sørge for at de får dekket sine behov for ly, varme, vann og fôr. 
Lave temperaturer kombinert med vind, samt regn/sludd rundt 0 grader kombinert med 
vind, er særlig kritisk med tanke på varmetap. 
 
Mattilsynet minner om plikten til tjenlig husdyrrom for dyra. Det innebærer at dyrene skal 
tas inn ved behov. Frossen silo og frosset vann gjør vann og fôropptak vanskelig ute. 
Dyreeiere må være sitt ansvar bevisst og sørge for at dyrene får tilgang til tilstrekkelig ly og 
varme, og at de har mulighet til tilstrekkelig fôr og vannopptak. 
Alle dyr som holdes ute store deler av døgnet, skal til enhver tid kunne søke ly for været og 
finne tørr og lun liggeplass. Dyr som skal gå mye ute om vinteren, må være tilpasset utelivet 
fra høsten. Man må ta hensyn til dyrets alder og rase. Mattilsynet påpeker at dyr med bra 
med underhudsfett og tykk pels med ekstra dekkhår tåler mer enn slanke dyr med tynn pels. 
   
TYR oppfordrer alle medlemmer til å ta en liten gjennomgang, er ting i tråd med forskriften 
hos deg? Dersom du er i tvil om hva lovverket sier, kan du kontakte ditt lokale Mattilsyn som 
har veiledningsplikt på regelverket. Det er viktig å være klar over at det er bare en 
veiledningsplikt på regelverk – ikke hva som bør eller kan gjøres for å etterkomme dette. Det 
kan du få hjelp til av rådgivningsapparatet (rådgiver på slakteri, NLR eller via det nye 
rådgivningstilbudet som TINE utfører for TYRs medlemmer.) 
 
Kompetansekrav 
Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha 
oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt 
gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre 
smitte mellom dyr og mennesker. 
I praksis betyr dette at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Dersom du nettopp har 
startet et næringsrettet dyrehold må du gjennomføre dette kurset i løpet av det første året 
du driver med dyr. Animalia jobber med utvikling av et e-læringskurs som vil gi godkjent 
kompetansebevis om forskriftskravene. 
Kurset vil svare ut kompetansekravet om; 
§ 7.Kunnskap om dyrehelse 
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Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om 
a)           sjukdommer hos dyr 
b)           sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker 
c)            forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling 
d)           sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse 
 
E-læringskurset om dyrehelse og smittevern vil gi deltakeren en oppdatert gjennomgang og 
økt kunnskap om dyrehelsen på valg(te) art(er) - (storfe, sau, geit, fjørfe, svin, kamelider) og 
generere en smittevernplan for egen besetning/drift basert og oppgaver og spørsmål 
underveis.  
 
E-læringskurset skal være klart for påmelding før sommeren 2019. 
 
Unntak fra kravet: 
Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på 
agronomnivå eller høyere. 
 
Vi vil komme tilbake med mer konkret informasjon om kurstilbud og kompetansekravet før 
sommeren 2019. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guro Th Alderslyst    Eli Hveem Krogsti 
Informasjon     Organisasjon 


