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Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr
Den norske veterinærforening (DNV), Norsk Kennel Klub (NKK), Norske Rasekattklubbers Riksforbund
(NRR) og Norsk Huskattforening (NHF) har mottatt til høringsuttalelse Utkast til forskrift om
godtgjørelse for nødhjelp til dyr.
Vi er fornøyd med at Mattilsynet nå har startet arbeid med å få på plass helhetlige og enhetlige opplegg
for slik godtgjøring i hele landet.
Vi er imidlertid sterkt bekymret for at forskriften, hvis den gjennomføres i sin nåværende form, vil gi
vesentlig dårligere dyrevelferd for skadde og hjelpeløse dyr som ikke har kjent eier.
Dyrevelferdsloven § 4, 2. ledd slår fast at ”Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt,
kan den som påtreffer dyret avlive det med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i
henhold til denne bestemmelse dersom det lar seg gjøre å få tak i eier, veterinær eller politiet innen
rimelig tid.”
Staten har til nå vært garantist for et passende beløp til dekning av undersøkelse og behandling inntil
det har lykkes å få tak i eier. Ut fra høringsnotatet kan det se ut til at myndighetene i fremtiden ønsker å
begrense sitt ansvar til å dekke avlivningskostnader, og at dette skal anses som fullgod nødhjelp.
For de dyr som åpenbart har en eier, men hvor det kan ta noe tid å identifisere denne, vil da statens
garantiordning ikke dekke nødvendige kostnader til oppstalling, pleie og stell inntil eier er identifisert.
Konsekvensen av dette er at dyr vil bli avlivet uten at det er nødvendig, og uten at eier rekker å bli
kontaktet og selv kan ta stilling til behandlingsvalg.
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Dette strider slik vi ser det både mot allmenne oppfatninger blant publikum, og mot dyreeieres og
veterinærers faglige, etiske og moralske forpliktelser.
Vi håper ikke dette er en villet politikk fra norske myndigheter i dyrevernspørsmål, og regner med at
dette vil bli endret når forskriften får sin endelige utforming.

Med vennlig hilsen
Den norske veterinærforening
Hans Petter Bugge (sign)
Generalsekretær

Norsk Huskattforening
Bodil Eikeset (sign)
Leder

Norsk Kennel Klub
Espen Engh (sign)
Administrerende direktør

Norske Rasekattklubbers Riksforbund
Kari-Anne Lund (sign)
Forbundssekretær

Kopi: Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no

2

