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2015/247126 – Høring av utkast til ny forskrift om velferd for hest 

og hund i konkurranser. 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte 

forskrift til høring. 

 

Forskrift om stevneveterinærer ved trav- og galoppløp har bidratt til en 

enhetlig og helhetlig stevneveterinærtjeneste for hele landet ved konkurranser 

med hest i løp med totalisator. Veterinærforeningen er positive til at dette 

regelverket nå foreslås endret og utvidet til å gjelde all bruk av dyr i 

konkurranser i Norge gjennom en konkurransedyrforskrift. 

 

Veterinærforeningen har følgende merknader til høringsutkastet: 

 

§ 6  Hvilke opplysninger som skal utveksles når dyr får behandling. 

I siste setning pålegges behandleren å informere dyreholderen om 

arrangørens reglement. Arrangørenes reglement kan være veldig 

forskjellige og slik informasjon om eget reglement bør det være 

dyreholderens ansvar å sette seg inn i. Ansvaret for behandleren må være 

å informere dyreholderen om behandlingens virkning ift dyrets 

prestasjonsevne og egenskaper, og om at dyreholderen må forholde seg til 

sportens egne karenstider i forhold til behandlingen.  

 

 

§ 8. I hvilke tilfeller det er forbudt å trene eller bruke dyr etter 

behandling 

Veterinærforeningen mener det er uheldig å ha like strenge regler for 

trening som konkurranser. Det er stor forskjell på opptrening etter en 

skade og deltakelse i konkurranser. I mange tilfeller vil det være 

medisinsk forsvarlig og ofte fornuftig å kombinere medikamentering med 

fysikalsk opptrening for å oppnå best mulig avheling. Vi foreslår derfor 

følgende tekst i første avsnitt: 

“Dyr som har blitt behandlet, skal ikke brukes i konkurranser så lenge det 

kan påvises virksomme rester eller virkninger av behandlingen. Forbudet 

gjelder uansett dersom trening eller bruk kan påføre dyret skadevoldende 
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ekstra belastninger på grunn av behandlingen.” 

 

§ 9. Hvordan dyrene skal merkes og hvilke opplysninger som skal 

følge dyrene. 

I første avsnitt mener Veterinærforeningen at michrochipmerking bør 

nevnes spesielt, da dette bør være foretrukket identifikasjonsmetode, og 

etterhvert antageligvis vil bli påbudt på flere dyrearter. 

Vi foreslår derfor følgende tekst: 

Dyr som meldes til å brukes I konkurranser, skal være merket med 

michrochip inneholdende landskode eller på annen måte som gir sikker 

identifisering. 

 

I andre avsnitt: … og skriftlige opplysninger om helse og behandling skal 

følge dyret og alltid være tilgjengelig i forbindelse med konkurranser. 

Det er viktig at dyr i konkurranser kan identifiseres raskt og sikkert. ID-

dokumentasjon skal derfor følge dyra. Obligatoriske helsesertifikater må 

også følge dyra.  

Krav til dokumentasjon av behandling (helsekortopplysninger) varierer 

veldig i Europa. I Norge krever hestesporten at helsekort følger norske 

hester i konkurranser, mens hester fra utlandet oftest kun følges av ID-

dokumenter og helsesertifikater. 

En bør i denne paragrafen sikre at ordlyden ivaretar slik deltagelse og ikke 

hindrer at hester og hunder fra utlandet med manglende data om 

behandling og helse utenom godkjente offentlige helsesertifikater nektes 

start i konkurransene. 

 

§ 11. Hvordan dyrene skal sikres mot unødvendige belastninger. 

Det er viktig at arrangørene har ansvaret for å sikre dyra mot unødvendige 

belastning på konkurranseområdene og har ansvar for å avbryte 

konkurransene dersom det er fare for alvorlige belastninger på dyra eller 

at viktige kontrollfunksjoner er forhindret. Videre må stevneveterinæren 

ha myndighet til å kunne stanse konkurransene dersom arrangøren ikke 

ivaretar dette på forsvarlig vis slik dette kreves i §13. 

 

§ 12 Hvordan arrangørene selv skal regulere konkurransene 

Det er litt uklart hva som menes i pkt a). Dette punktet bør klargjøres. 

Pkt k) om dopingarbeidet. 

Arbeidet med antidoping er viktig og kostbart. Ved trav og galoppløp med 

totalisatorspill bør det være et absolutt krav om uttak av dopingprøver. I 

andre konkurranser med dyr vurderer vi at dette kan være opp til 

arrangørene.  

Det er imidlertid utydelig i utkastet til konkurranseforskrift hvem som 
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skal ha hovedansvar for antidopingarbeidet. i hestesporten ivaretas dette i 

dag av hestesportorganisasjonene i tråd med Forskrift om forbud mot 

doping av hest. Etter vår vurdering ivaretar arrangørene (les Det norske 

travselskap DNT og Norsk Jockeyklub NJ) dette på utmerket måte. Det 

samarbeides tett med hestesportsorganisasjonene for øvrig i Europa og 

disse arbeider kontinuerlig sammen med eksperter for å opprettholde 

nødvendig faglig kompetanse. På banene samarbeider stevneveterinærene 

og stevneveterinærassistentene tett for et habilt og faglig kvalitetssikret 

uttak av dopingprøver.  

Arrangørenes ansvar for dopingarbeidet bør videreføres i den nye 

forskriften ved at innholdet i § 6 i Forskrift om forbud mot doping av hest 

tas inn: 

§ 6.Dokumentasjonsplikt 

Arrangørene skal dokumentere at de utfører kontroller, følger opp 

påviste avvik og iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse av avvik 

etter reglementene, ….. 

 

§ 13. Hvem skal kontrollere dyrevelferden og håndheve reglementet. 

Vi ser det som meget viktig at dyrevelferden blir godt ivaretatt ved bruk 

av dyr i konkurranser. Kontrollen med dette bør være særlig god der spill 

om penger inngår som en viktig del av konkurransene. Det er meget viktig 

at publikum og de som bruker pengene sine på slikt spill har full tillit til 

tilsynet/kontrollen med dyrevelferden og redeligheten omkring spillet. I 

dette kan habile offentlige stevneveterinærer med god faglig innsikt i 

dyrevelferd og dyrehelse spille en viktig rolle. Videre må forskriften være 

tydelig på at kontrollen med dyrevelferden på trav og galoppløp med 

totalisator utføres av habile stevneveterinærer uten forretningsmessige 

interesser i utfallet av konkurransene og som ikke er ansatt av arrangørene 

og under deres instruksjon.  

 

Veterinæravdelingen i Landbruksdepartementet overtok 

ansettelsesansvaret for stevneveterinærer på totalisatorbaner på slutten av 

80-tallet. Dette erfarte stevneveterinærene som en betydelig lettelse i 

arbeidet. Dermed kunne de ta selvstendige avgjørelser i dyrevelferdssaker 

uten å måtte ta hensyn til ønsker og krav fra arrangørene og stod mye 

bedre rustet i opphetede diskusjoner omkring stevneveterinærenes 

avgjørelser. 

 

Mattilsynets stevneveterinærer nyter stor tillit blant arrangørene og har en 

god dialog med aktørene i konkurransene. Ordningen med 

stevneveterinærer som er tilsatt i Mattilsynet under løp med 

totalisatorspill bør videreføres 
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I tillegg til konkurranser hvor det er involvert spill om penger, mener 

Veterinærforeningen at det er særlig viktig at dyrevelferden er godt 

ivaretatt, og at det er størst mulig likhet for alle typer 

høyrisikokonkurranser. I utgangspunktet er det uanvhengig av om det er 

penger i omløp eller ikke. Det er like viktig at dyr er skikket til å gå 

distanse på 12 mil eller et travløp på 2 min. Utfordringen er at 

stevneveterinærene i ridesporten aldri har vært under Mattilsynet. De 

arbeider ikke etter sentralt avtalte takster, og har heller ikke samme 

myndighet og habilitet i mange tilfeller. Pga økonomi blir det ofte en 

utfordring for små klubber og ha god kompetanse og uavhengige 

stevneveterinærer.  

Av den grunn synes vi det er viktig å applisere en ordning med 

stevneveterinærer ansatt av Mattilsynet også i andre 

høyrisikokonkurranser av de samme grunner som anført over når det 

gjelder tillit og dialog med aktørene i konkurransen. Antidopingarbeidet 

bør være i tett samarbeid med arrangør, fordi det der ligger mye god 

kompetanse. (Jfr travselskapet). Prøvene tas allerede av 

stevneveterinærassistentene og det jobbes tett med DNT i sakene.  

Veterinærforeningen mener at § 13 (alternative 4) best mulig ivaretar både 

hensyn til dyrevelferd og habilitet i alle sammenhenger.   

 

 

Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 

 


