
Dyrevern og forvaltning
Mest om rovdyr



Dagens møte Sparbukroa 20.oktober 2022

• Velkommen! Bestilling av karbonader og betaling. Mulighet til å kjøpe 
boka Dyrehelsa i Norge kr 400,- Betales med VIPPS 48099583. 

• Kort oversikt over dyrevern/velferdslovene

• 1995 Perioden med intens opplæring og vedtaksmyndighet til 
nemnd og distriktsveterinær

• Erfaringer fra dyrevernnemnda i Stjørdal

• 2010 Dyrevelferdsloven og Mattilsynet og lekmannsskjønnet

• Slutt kl 1400



Dyrevernlovene

• Straffeloven av 1842 Bestemmelser om dyreplageri

• Lov av 21.juni 1929 nr 7 om avliving av husdyr og tamren

• Lov av 7.juni 1935 nr 13 Vår første dyrevernlov – kommunale 

nemnder 

• Lov av 20.desember 1974 nr 73 om dyrevern 

• Lov om dyrevelferd av 19.06.2009



Lov av 7.juni 1935 nr 13

• Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg
trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål

• Kommunale nemnder skal hjelpe Politiet med å se til at bestemmelser 
i loven blir fulgt

• Distriktsveterinæren eller annen veterinær utpekt av Departementet 
skal være medlem av dyrevernnemnda



Lov av 20.desember 1974 om dyrevern

• Lov av 20.desember 1974 nr 73 om dyrevern

• Faneparagrafen får en tilføyelse; «og takast til instinkt og naturleg trong hjå 
dyret»

• Dyrevernnemnda fikk i 1995 vedtakskompetanse og myndighet til å 
iverksette «dei åtgjerder som trengs». Blir statlige.

• Kvantesprang er uttrykket distriktsveterinær A- Sund i Rennebu/Meldal 
bruker om den økningen i formelt ansvar nemndene ble tildelt, også for 
distriktsveterinæren som skulle være sekretær for nemnda. Etter en 
omfattende runde med opplæring av dyrevernnemder og 
distriktsveterinærer tok de fatt på saksområdet bufe og dyrevern.



Fra dyrevernnemnda i Stjørdal

• Med brev fra Fylkesmannen om den statlige oppnevningen og 
vedtaksmyndighet tok nemnda fatt på tilsynsarbeidet med iver og 
nøyaktighet

• Nemnda påla seg å holde høy faglig standard, og de laget seg interne 
indikatorer for å plukke ut risikodyrehold

• - brukets økonomi, arbeid ved siden av bruket

• -høyt alkoholbruk

• -samlivsbrudd?

• Dette var faktorer nemnda visste pga sin lokalkunnskap



Fra Stjørdal fortsatt

• Erfarte at «mange visste, men ingen varslet»

• La mye arbeid i veiledning og begrunnelse for vedtakene

• Summerte opp med bl.a 5 saker med vedtak om avvikling av dyrehold 
uten at vedtakene ble påklaget

• Ga uttrykk for at nemnd uten vedtaksmyndighet svekket interessen 
for å være medlem i ei dyrevernnemnd



Litt mer om bufe og rovdyr

• Eier har et overordnet etisk ansvar for liding i utrengsmål. 

• 09.02.1999 Rovdyrmøte, Tunga. Eiers ansvar

• Tiltak

• -gjeting

• -hjemmebeite

• -skifte beiteområde

• -fjerne skadedyr

• Mye diskusjon om hvor stor rovdyrbestanden.

• Fru Kant: Beitenekt går ikke! Igelfjellet om vinteren, Trollheimen om sommeren. Særlov beskytter sørsamiske 
minoriteter, fratatt rettigheter, avlsdyr går i Igelfjellet, leve på rovdyrtap?, katastrofe for en sørsamisk familie, noen 
må ta ansvar!



Kurs og møter

• 28.05.2001 Kursdag dyrevernnemnder i ST

• -Rovvilt v/leder i rovviltutvalget Bakken

• -polarisering av rovviltforvaltning og sau på beite

• 08.06.2001 Kursdag dyrevernnemnder i NT. Første vedtak om pålegg om heimsanking av sauer

• -Lierne, Pålegg om heimsanking av sauer



Mattilsyn 01-01-2004

• Ingen vesentlig endring i forvaltningen

• 27.januar 2004 Endringer i dyrevernloven som følge av etableringen av Mattilsynet. Det følger av §23 at 
tilsynsmyndigheten og myndigheten til å treffe enkeltvedtak er lagt til departementet. Denne myndigheten 
er via Mattilsynet delegert ut til Mattilsynet lokalt og til dyrevernnemndene.

• Så kom en stor endring

• Lov om dyrevelferd av 01.januar 2010 

• Dyr har egenverdi

• Nemnda skal utøve lekmannsskjønn



Dyrevernnemnda uten vedtaksmyndighet

• Dyrevernnemndas hovedoppgave er å bruke lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker

• Lekmannsskjønnet skal supplere den fagkyndige, forvaltningsmessige og juridiske kunnskapen i 
Mattilsynet. Å bruke lekmannsskjønn vil si at hvert medlem i nemda vurderer en sak ut fra sin 
kompetanse og erfaring fra dyrehold.

• Skal ikke gjennomføre selvstendige inspeksjoner

• I den nye instruksen fremgår det at dyrevernnemndene ikke skal utføre selvstendige inspeksjoner 
eller fatte vedtak. Dette er for å sikre at lekmannsskjønnet nettopp brukes sammen med den 
forvaltningskompetansen som inspektørene i Mattilsynet besitter, slik lovens intensjon er.



Litt om bufe og rovdyr og forvaltning i dag

Trønder-Avisa mandag 18.juli 2022 -Grusomme lidelser.

• Får ikke midler:

• For å kunne gjøre et nytt fellingsforsøk er skadefellingslaget avhengig av et forholdsvis nytt kadaver, og disse 

er det sauebøndene selv som må finne. Nettopp dette er opphavet til stor frustrasjon blant sauebøndene.

• Samme avis 18.juli 2022:

• Saubonde Tone Våg mener terskelen for å få skadefelling fortsatt er for høy når det er mistanke om binne.



Dagens rovdyrforlik i Stortinget med inndeling av landet i soner

• ..Sauebonden mener syndebukken her er direktoratet  og NINA (Norsk Institutt for Naturforvaltning) 

• Vi forventer at vi får skadefelling når vi har dokumentert sau tatt av bjørn, sier Våg.

• Dagens rovdyrforlik i Stortinget med inndeling av landet i soner forbeholdt rovdyr og soner forbeholdt 

beitedyr.

• Etter vel 20 år med «ny» forvaltning husdyr og rovdyr står vi på stedet hvil?

•



Kurs i forvaltning dyrevern høsten 1995 
Bårdshaug Herregård



Stein Fiskum foreleser



Arnljot Sund og sjefen A. Kyrkjebø




