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Høring – Forslag til endring av regelverket for hold av eksotiske 

dyr 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte 

forskrift til høring. 

Veterinærforeningen har tidligere uttalt seg om denne problemstillingen i 

forbindelse med vårt høringssvar til Lov om dyrevelferd og uttalte den 

gangen: 

 

§21 Generelle vilkår for hold av dyr  

Annet ledd gir hjemmel for å gi forskrifter til denne paragrafen. Nåværende forskrift om 

forbud mot hold av fremmedartede (eksotiske) dyr vil bli hjemlet her. DNV ønsker at denne 

forskriften blir modernisert og oppdater, og at det utarbeides en positivliste, over hvilke dyr 

som kan holdes. Det er anslått at det i dag finnes over 100 000 fremmedartede dyr som holdes 

ulovlig i Norge. Disse dyrene får ofte ikke nødvendig behandling når de blir syke, av hensyn til 

forbudet. Et så rigorøst forbud som praktiseres i dag, er også til hinder for at veterinærer 

skaffer seg nødvendig kompetanse til å undersøke, og behandle slike dyr. DNV ser ikke at det 

er særlig forskjell på å holde tropiske fisk i akvarier, og slanger i terrarier. Det avgjørende er 

hvilket stell dyrene får, og hvilke forhold de tilbys i forhold til egenart. 

 

Veterinærforeningen kan ikke se at tilstanden på dette området har endret seg 

i tiden som har gått siden dyrevelferdsloven ble vedtatt, og ser derfor positivt 

på forslaget til forskrift som nå vurderes. Veterinærforeningen er enige i de 

vurderingene som Mattilsynet har gjort med solid støtte i 

Vitenskapskomiteens risikovurdering, og er av den oppfatning at hold av de 

foreslåtte arter er fornuftig, og at listen på nåværende tidspunkt ikke bør 

utvides. 

Veterinærforeningen støtter også de vurderingene some er gjort i forhold til 

mulig smitteoverføring til mennesker, særlig av Salmonella. Selv om risikoen 

er til stede for overføring av salmonella fra noen av artene, vil generelle 

hygienetiltak hos dyreeierne bidra til å minimere denne risikoen til et 

akseptabelt nivå. Hensynet til velferd og helse for de dyrene som allerede 

holdes i dag må veie tungt, og forskriftsfesting av en positivliste vil bringe 

rettstilstanden for disse dyrene og deres eiere mer i tråd med de faktiske 

forhold i samfunnet. 
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Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 

 


