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Høring – forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr 
Den norske veterinærforening har mottatt ovennevnte høring til uttalelse. 
 

Generelt 

Som det står i høringsbrevet foreslår Mattilsynet en ny forskrift om 

inngrep på og avliving av hunder, katter, ildere, kaniner og smågnagere (i 

denne uttalelsen heretter kalt kjæledyr). Forskriften hjemles i 

Dyrevelferdsloven. Veterinærforeningen registrerer at andre arter som 

holdes som kjæledyr; burfugl og nærmere definerte reptiler ikke omfattes 

av forskriften, selv om disse dyreartene har like rettigheter etter 

dyrevelferdsloven. Vi foreslår derfor at det gjøres en vurdering av om 

forskriften kan justeres slik at burfugl og tillatte reptiler også blir regulert 

i denne forskriften.  

Bakgrunnen for den nye forskriften er et ønske om en sterkere regulering 

av inngrep på kjæledyr. Tilsvarende regulering eksisterer i dag i 

forskrifter som omhandler produksjonsdyr (storfe, svin, sau og geit). 

Veterinærforeningen er enige i at det er behov for å presisere nærmere i 

forskrift vilkår for inngrep på og avliving av kjæledyr. Formålet med 

forskriften støttes slik det er foreslått. 

I våre videre innspill refererer vi til kapitler og paragrafer i den foreslåtte 

forskriften, hvis ikke annet er spesifisert. 

Kapittel 2 Inngrep på kjæledyr 

§ 5 Hvordan inngrep skal utføres og av hvem og § 7 Tillatt merking 

Veterinærforeningen støtter presiseringen i § 5 første ledd, og første 

setning i annet ledd om at «inngrep skal utføres skånsomt og med 

veterinærmedisinsk anerkjent metode. Dyret skal få nødvendig bedøvelse 

og smertebehandling. Inngrep skal utføres av veterinær».  

I § 7, annet ledd, tillates øretatovering av katter og kaniner. Slik 

øretatovering kan på kaniner gjennomføres av andre personer enn 

veterinærer jmf § 5, annet ledd, siste setning. Tredje ledd i § 7 sier at 

«Merking etter denne paragrafen kan utføres uten bedøvelse og 

smertebehandling». Mattilsynet påpeker selv i høringsbrevet at 

øretatovering er smertefullt, endog at ører hos kaniner er sensitive. Dette 

er Veterinærforeningen enig i. Veterinærforeningen mener at merking 

med tatovering er en utdatert metode, og at microchip bør være den eneste 

metoden for merking av kjæledyr. Merking med microchip gir minimalt 

med smerte, forringes ikke over tid, har tilknyttet landskode og kan enkelt 
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knyttes opp til et landsdekkende ID-register. Tatovering oppfyller ingen 

av disse kriteriene. 

Et minstekrav ved merking med tatovering må være at den utføres med 

nødvendig bedøvelse og smertebehandling jmfr § 5, første ledd, og at §7 

tredje ledd strykes. Det er etter vårt syn ikke i tråd med akseptabel 

dyrevelferd hvis en ny forskrift som har som formål å sikre at kjæledyr 

ikke påføres unødvendige påkjenninger skal gi unntak for nettopp dette 

hos katter og kaniner. Konsekvensen slik § 7 nå er formulert vil i tillegg 

åpne for at Veterinærer kan utføre øretatovering av katt uten bedøvelse og 

smertelindring. Det kan neppe være tilsiktet. Veterinærforeningen mener 

at det heller ikke er forholdsmessig at hensynet til kaninoppdrettere settes 

foran hensynet til dyrevelferd slik det legges opp til i § 5, annet ledd. 

Både Smådyrveterinærers Forening (SVF) og Mattilsynet har de siste 

årene arbeidet målrettet for å øke bevisstheten rundt velferd for kaniner 

blant publikum og kanineiere. SVF har kjørt en egen kaninkampanje og 

Mattilsynet har blant annet utgitt en egen veileder for hold av kaniner 

(2019). Veterinærforeningen mener derfor at siste setning i § 5 annet ledd, 

«Tatovering av kaniner etter § 7 annet ledd kan også utføres av andre 

kompetente personer enn veterinærer» strykes. 

Kapittel 3 Avliving av kjæledyr 

§ 8 Tillatte metoder for avliving 

Når det gjelder § 8 c, skudd mot hjernen, ønsker Veterinærforeningen at 

det legges til et krav om at den som avliver med skytevåpen har bestått 

jegerprøven og oppfyller forordning (EF) nr 1099/2009 artikkel 7 nr 1, 

slik det står i forskrift om avliving av dyr § 14, fjerde ledd. I tillegg at 

andre ledd, andre setning omformuleres noe og lyder «Våpenet skal 

avfyres på nært hold og mens dyret er tilstrekkelig fiksert, slik at skuddet 

treffer hjernen og dyret øyeblikkelig mister bevisstheten og dør». 

§ 9 Nærmere vilkår for å avlive dyr med slag mot hodet 

Veterinærforeningen mener at avliving med slag mot hodet av kaniner 

som veier opp til fem kg ikke er i henhold til god dyrevelferd (§9 b) Det 

er så langt vi kan se, ingen faglige eller etisk forsvarlig argumenter for at 

det skal være forskjell på kaniner og andre kjæledyr av tilsvarende 

størrelse når det gjelder avliving med slag mot hodet. Slag mot hodet er 

også listet som en lite effektiv metode for avliving av laboratoriekaniner, 

som er vanskelig å utføre og kun bør brukes i nødsfall i AVMAs 

Guidelines for the Euthanasia of Animals 2020 edition. I forordning (EF) 

nr. 1099/2009, vedlegg 1 listes slag mot hodet som en metode for 

bedøvelse av kaniner opp til 5 kg. Videre henvises det til kapittel II i 

samme vedlegg: «3. Omvridning av halsen og slag mot hodet: Disse 

metodene skal ikke benyttes rutinemessig, men bare dersom andre 

bedøvingsmetoder ikke er tilgjengelige. Disse metodene skal slakteriene 

bare benytte som reservemetode for bedøving. Ingen skal avlive mer enn 

70 dyr per dag ved manuell omvridning av halsen eller slag mot hodet». 

Veterinærforeningen mener at §9 b må fjernes 

 

https://www.avma.org/sites/default/files/2020-02/Guidelines-on-Euthanasia-2020.pdf
https://www.avma.org/sites/default/files/2020-02/Guidelines-on-Euthanasia-2020.pdf
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Med hilsen 

Den norske veterinærforening 

 

    
Ellef Blakstad    Eli Hendrickson 

fagsjef      fagveterinær 
 


