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Høring av representantforslag om å styrke dyrevelferden for 
produksjonsdyr 
 
Veterinærforeningen er glad for muligheten til å svare på høringen av 
forslag 25 S (2021-2022). 
 
Vi støtter i all hovedsak de fremlagte forslagene. Vi er enige i at det bør 
utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. Vi mener at en slik 
melding ikke nødvendigvis skal avgrenses til produksjonsdyr i landbruket. 
 
I de senere år har Veterinærforeningen ved gjentatte anledninger pekt 
på det faktum at det tilsynelatende er en uoverensstemmelse mellom 
innbyggernes oppfatning av hva som er god dyrevelferd og de krav som 
stilles i regelverket Mattilsynet forvalter. En stortingsmelding vil kunne 
belyse denne tematikken. 
 
I det fremlagte forslaget savner vi de praktiserende veterinærenes rolle. 
En helt vesentlig forutsetning for å kunne drive med dyr på en akseptabel 
måte er å ha tilgang til veterinærhjelp til syke og skadde dyr hele døgnet 
og hele året. Dersom vi skal kunne bruke hele landet til animalsk 
matproduksjon må det være nok veterinærer der ute.  
Insentiver og ordninger som skal belønne dyrevennlig produksjon må 
derfor kompletteres med ordninger som sikrer tilgang på veterinærer 
over hele landet.  
   
Veterinærforeningen har også tatt til orde for at Mattilsynet må styrkes, 
både i form av midler til digital utvikling og med flere stillinger dedikert 
til dyrevelferdsarbeid. Et viktig element er også å sikre at Mattilsynet har 
tilgang til relevant informasjon og data som allerede eksisterer i 
verdikjeden mellom bås og bord. Tilstrekkelig kapasitet til å nyttiggjøre 
seg slik informasjon på riktig måte vil kunne gi et bedre grunnlag for 
effektivt og risikobasert tilsyn.   
 
Vi er enige at det er vanskelig for forbrukerne å skaffe seg kjennskap til 
hvorvidt kjøttet kommer fra dyr som har hatt god velferd. Vi er usikre på 
om flere merkeordninger vil bidra til å gjøre dette valget enklere, men er 
opptatt av at de merkeordningene som finnes må kvalitetssikres i 
tilstrekkelig grad.  
Det er noen åpenbare «hull» som må tettes. For eksempel gir 
Mattilsynet tillatelse til at eiere av et tilstrekkelig antall storfe selv kan 
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inseminere dyrene sine etter et fullført tre ukers kurs. Mattilsynet fører 
imidlertid ikke tilsyn med denne virksomheten og har så vidt vi er kjent 
med heller ikke innsyn i den dokumentasjonen bransjen selv (Geno) har 
over kvaliteten på jobben som blir gjort.  
Dyrevelferdsprogram for både storfe og svin er etablert. Disse fordrer et 
tilstrekkelig antall veterinærer som kan utføre de pålagte 
veterinærbesøkene. Fremtidige data som beskriver funn og oppfølging av 
disse besetningene kunne for eksempel kobles direkte mot 
dokumentasjon av dyrevelferd, både i relasjon til en merkeordning og til 
risikobasert tilsyn.  
 
Vi vil også til slutt bemerke at den desidert mest omfattende 
matproduksjonen i Norge, både når det gjelder økonomi og antall 
produksjonsdyr, skjer på oppdrettsfisk, og at det her også er store 
dyrevelferdsmessige utfordringer som ikke berøres i dette forslaget. 
 
Oppsummert ønsker vi en stortingsmelding om dyrevelferd velkommen 
og Veterinærforeningen bidrar gjerne i arbeidet.  
 
 
Ellef Blakstad                                                          Marie Modal 
Fagsjef                                                                     Generalsekretær 


