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Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 

(dyrevelferdsloven) 

 

Høringssvar fra Veterinærforeningen 

 

 
Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har fått ovennevnte høring 

til uttalelse og har følgende kommentarer. 

Veterinærforeningen støtter de foreslåtte endringer i loven, og mener alle 

endringene er fornuftige i forhold til å få et mer hensiktsmessig regelverk på de 

berørte områdene. 

Departementet foreslår en presisering av ordlyden i § 25 slik at det tydelig 

fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen og at 

disse kan pålegges plikter for å ivareta formålet med bestemmelsen.  

Særlig vil denne endringen være vesentlige for Mattilsynet når de skal 

gjennomføre oppdrag fra LMD om å utarbeide forskrift om hundeavl med 

hjemmel i § 25. (Jfr. Oppdragsbrev av 11. juli 2019, ref 18/951-8.) 

Det er i denne forbindelse viktig å se dette arbeidet i sammenheng med oppdrag 

gitt fra LMD til Mattilsynet 4. juli 2019 (ref 18/951-6) om utredning av 

obligatorisk merking av hund. Obligatorisk ID-merking er en viktig forutsetning 

for en forskrift som regulerer avl og oppdrett på hund. 

Veterinærforeningen ser frem til at disse forskriftene kommer på plass, da det vil 

legge grunnlag for kontroll med avl som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 

ekstreme eksteriørtrekk. 

 

Videre er det foreslått en endring av § 32 fjerde ledd slik at bestemmelsen om 

refusjon for gjennomføring av unnlatt pålegg omfatter alle personer som kan få et 

pålegg rettet mot seg etter dyrevelferdsloven. Til sist foreslår departementet å 

endre § 36 første ledd og å legge til en ny § 36 a som vil gi et klart rettsgrunnlag 

for behandling av personopplysninger. 

Veterinærforeningen støtter disse endringsforslagene.  

 

 

 

 

 

 

Ellef Blakstad                                                    Marie Modal 

Fagsjef                                                               Generalsekretær 
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