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Høring av forslag til ny forskrift om skadefelling, om dødt
vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark
(Viltforskriften)
Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte
forskrift til høring.
Veterinærforeningen er positiv til at flere forskrifter samles til en forskrift og
at dette blir mer ryddig og oversiktlig.
Veterinærforeningen er imidlertid sterkt kritisk til at det i kapittel 4 åpnes for
oppdrett og hold av rev for trening av hihunder.
Det er uklart for Veterinærforeningen om den nylig vedtatte lov om forbud
mot hold av pelsdyr er vurdert under arbeidet med Viltforskriften, og hvilke
eventuelle konsekvenser denne loven vil få for bestemmelsene i §§ 4.2, 4.5,
4.6, 4.7 og 4.9 i den foreslåtte Viltforskriften.
Vi vil imidlertid anta at når dette forbudet trer i kraft, så vil argumentet for
tilgang på vill rev til trening av hund helt eller delvis falle bort.
Uavhengig av hvilke konsekvenser Lov om forbud mot hold av pelsdyr måtte
få for Viltforskriften mener Veterinærforeningen at hold og bruk av vill rev
som markør for trening av hund klart strider mot dyrevelferdsloven og vil
påføre reven unødig lidelse.
Veterinærforeningen vil i denne sammenheng også vise til Forskrift om bruk
av dyr i forsøk generelt og spesielt til denne forskriftens § 9 om erstatning,
reduksjon og forbedring. De tre Rer (Replace, Reduce og Refine) er et
bærende prinsipp i alle forsøk med dyr, og bør også komme til anvendelse
når det gjelder bruk av dyr i sammenhenger som kan likestilles med
forsøksdyrvirksomhet.
Veterinærforeningen mener det bør kunne finnes andre metoder for å trene
hihunder i søk og sporing uten bruk av rev, og særlig om reven skal fanges,
oppdrettes og holdes innesperret kun til et formål som i tillegg vil påføre
reven store unødige lidelser.

Med hilsen
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