
Kongsberg 07.02.2018
v/ Erik Sørlie, 
veterinær seniorrådgiver, Mattilsynet, Avd. Søndre Buskerud

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd



1. Om Mattilsynet
2. Om dyrevelferd
3. Regelverk og ansvar for dyrevelferd
4. Hvordan vi fører tilsyn med dyrevelferden
5. Virkemidler
6. Samarbeid med andre 
7. Særlige utfordringer
8. Aktuelle saker
9. Konklusjon

Oversikt



• Statens tilsynsmyndighet for 
planter, fisk, dyr og 
næringsmidler. 

• Hovedoppgavene: å sikre trygg 
mat og drikkevann, 
samt god helse og velferd 
for dyr, fisk og planter. 

1. Om Mattilsynet

«Et samfunn der 
maten er trygg 

og dyra har 
det godt»



1. Om Mattilsynet II:



1. Om Mattilsynet III:
Intern organisering

• To forvaltningsnivåer; HK i Oslo og 5 Regioner

• Region Øst har Regionkontoret sitt i Brumunddal og 

• 7 avdelinger dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland

• Buskerud fylke dekkes av: 

Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, og 

Avdeling Søndre Buskerud

• Dyrevernnemndene

Dvl § 30, 2.ledd: «Mattilsynet oppnevner dyrevernnemnder for å ivareta 
lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Nemndene er en del av Mattilsynet.»



2. Om dyrevelferd I

Def.:

«Individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand 
som følge av sitt forsøk på å mestre sitt miljø»

• tar utgangspunkt i det enkelte individ
• hva slags situasjon det er i
• hvordan dyret opplever sin situasjon

• TRIVSEL                   samspill mellom: 

• helse
• miljø
• stell
• individets egenskaper



2. Om dyrevelferd II:

• frihet fra sult, tørst og feilernæring

• frihet fra fysisk ubehag (kulde/varme)

• frihet fra smerte, sykdom og skade

• frihet fra angst og frykt

• frihet til å utøve normal atferd

De 5 friheter



2. Om dyrevelferd III:

Viktige faktorer:
• Kompetanse
• Empati
• Fysiske forhold



2. Om dyrevelferd IV:



Dyrevelferdsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

• «Holdforskrifter»

• Retningslinjer

• Lovens forarbeider og faglitteratur

Dyreeier

• er ansvarlig for at dyr har god velferd -
så lenge de lever, og at de avslutter livet 
på en dyrevelferdsmessig akseptabel 
måte!

§§§

3.Regelverk og ansvar for dyrevelferd

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97


• Nasjonale, Regionale og Lokale tilsynsprosjekter

• Bekymringsmeldinger:

«Varsle oss» - knappen ( https://www.mattilsynet.no/ )

• Risikobasert tilsyn – dvs vi skal prioritere å jobbe med de 
groveste regelverksbruddene

• «Smilefjøs»-tilsyn ?

• Varslede og uvarslede inspeksjoner

• Informasjon og veiledningsmateriell; Brosjyrer og 
nettsider om dyrevelferd

4. Hvordan vi fører tilsyn med 
dyrevelferden

https://www.mattilsynet.no/


Mattilsynets egne virkemidler
• Veiledning

• Vedtaksvarsel

• Vedtak

• Tvangsmulkt

• Overtredelsesgebyr

• Aktivitetsnekt

• Avvikling av dyrehold

Informasjon til landbruksmyndighetene om regelverksbrudd og evt også 
med anmodning om at produksjonstilskudd avkortes helt eller delvis!

Beslutning om å melde regelbruddet (-ene) til politiet med anmodning om 
påtale og straff

5. Virkemidler vi bruker for å oppnå 
bedre dyrevelferd



1. Kommunale myndigheter
• Landbrukskontorene
• Kommunelegene

2. Statlige myndigheter
• Fylkesmannen
• Politiet
• Vegvesen
• Toll
• Forvaltningsstøtte; 

Veterinærinstituttet  
Vitenskapskomiteen for 
Mattrygghet (VKM)

3. Organisasjoner og private aktører
• Nortura
• Tine 
• Praktiserende veterinærer
• Transportører
• KSL
• Debio

6. Samarbeid med andre



7. Særlige utfordringer I:

Brudd på hanndyrloven
( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1970-03-06-5 )
• Ammekuproduksjon med kalving tidlig på 

året medfører at oksekalver er over 6 
mnd i beitesesongen 

• Kan bedekke hunndyr ukontrollert i egen 
flokk – og i andres flokker dersom de er 
på fellesbeiter

• Kviger som blir for tidlig drektige, 
innebærer dårlig dyrevelferd!

• Ku med kalv på utmarksbeite gir høye 
tilskudd, men kanskje også brudd på 
hanndyrloven?

• HANNDYRLOVEN MÅ FØLGES!!

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1970-03-06-5


7. Særlige utfordringer II:
DRIKKEVANN

• Minimumsfaktor – dårlig tilgjengelig

• Viktigste fôrmiddel for alle aldersgrupper

• Øker fôropptaket

• Temperert vann vinterstid – drikker mye mer

• DET HOLDER IKKE MED BEKKEN !!



7. Særlige utfordringer III:

Transport av dyr som ikke er 
transportdyktige – hvem har ansvar?
• Dyreeier?
• Dyrebilsjåfør?
• Transportfirmaet?



1. Vanrøkt av hester over flere år; anmeldelse 
og dom i tingretten på 12 mnd ubetinget 
fengsel – Anket

2. Dårlig velferd for produksjonsdyr, hunder 
og katter i mange år, manglende evne/vilje 
til å etterkomme Mattilsynets vedtak  
medførte politianmeldelse og dom i 
tingretten på 9 mnd ubetinget fengsel og 
tap av retten til å ha dyr – Anket

3. Vanrøkt av storfe i melkeproduksjon over 
flere år; blautgjødsel dekket store deler av 
arealet i rel. nytt fjøs, også kalver og 
ungdyr holdt under uakseptable forhold       
Vedtak om avvikling – effektuert i 
samarbeid m slakteri og eier (delvis)!

Noen eksempler fra Søndre Buskerud siste par år:

8. Aktuelle saker I:



Noen eksempler fra siste dagers medieoppslag:

8. Aktuelle saker II:

Db.no



Lokalt tilsynsprosjekt ammekuhold Søndre Buskerud 2017:

8. Aktuelle saker III:

Kommune
Antall 
inspeksjoner

Uten 
anmerkning Veiledning

Varsel om 
vedtak Vedtak

Vedtak/
varsel etter-
kommet

Øvre Eiker 5 2 1 1 1 2

Kongsberg 7 5 2

Flesberg og 
Rollag 6 3 2 1 1

Nore og Uvdal
6 6

Sigdal 13 11 2 2

Drammen 2 2

Lier 6 5 1

Sande og Svelvik
7 7

Hurum og 
Røyken 3 3

Totalt 55 44 6 1 4 4



Lokalt tilsynsprosjekt ammekuhold Søndre Buskerud 2017 –
virkemiddelbruk:

8. Aktuelle saker III:

Forskrift 
om hold 
av storfe

§ 24 a
Ute 
areal

§ 24a
Ligge
plass

§ 22
Oppstalli
ng

§ 21
Vann

Totalt

Veilednin
g

2 4 6

Varsel 
om 
vedtak

1 1 1 3

Vedtak 1 3 1 5



Konklusjon

• God dyrevelferd skal lønne seg – både for dyr og mennesker!

• Viktig å ivareta omdømmet til norsk dyrevelferd!

• Det er helt avgjørende at norsk husdyrproduksjon kan konkurrere 
på kvalitet og dyrevelferd – «etisk produksjon» !

• Når en husdyrprodusent bryter dyrevelferdsregelverket medfører 
dette:
• at dyr lider – eller kommer i fare for lidelse
• at han/hun bringer norsk husdyrnæring i vanry og ødelegger for sine mer 

seriøse yrkesbrødre
• at han/hun mister retten til statlige stilskudd

Han/hun må derfor velge enten 
1. - å drive innenfor regelverkets rammer!  -eller
2. - å avslutte dyreholdet!



TAKK FOR MEG!


