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HØRINGSSVAR FRA MATTILSYNET ANGÅENDE KONVENSJON 
MELLOM NORGE OG FINLAND OM OPPFØRING OG VEDLIKEHOLD AV 
REINGJERDER MV 
 
Mattilsynet har følgende kommentarer til konvensjonen angående reingjerder mellom Norge og 
Finland: 
 
Mattilsynet er kjent med gjerdet som er satt opp mellom Norge og Finland i den hensikt å unngå 
sammenblanding av finsk og norsk rein. Det er viktig at dyrevelferd og dyrehelse for reinen og 
andre dyr ikke blir forverret gjennom den nye avtalen. 
 
I en akutt oppstått smittesituasjon kan et slikt gjerde være gunstig av hensyn til dyrehelsen. 
Dersom det oppstår utbrudd av smittsom dyresykdom på rein i Norge eller i Finland, vil det være 
en fordel at flokkene ikke kan blandes. Gjerdet er allikevel ikke så tett at det ikke kan oppstå fysisk 
kontakt mellom dyr over gjerdet. Vinterstid med mye snø kan reinflokker krysse gjerdet hvis det er 
helt eller delvis dekket av snø.  
 
Av hensyn til dyrevelferden er det viktig at større ville dyr kan passere fritt der det er naturlig for 
dem. Erfaringsmessig kan stor elg lett hoppe over reingjerdene, mens rein, elgkalver og mindre dyr 
av elg ikke greier det. Ryper og andre ville fugler vil kunne treffe og skade seg på gjerdet, særlig 
når de flyr lavt. 
 
Det er viktig at gjerdematerialet er av en slik art og kvalitet at det ikke lett kan påføre dyr skade. 
Gjerdet må være av god kvalitet slik at det ikke blir liggende nede, jf dyrevelferdsloven: 
 
§ 15  Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger 
Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke 
utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å 
regulere dyrs ferdsel. 
Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og 
gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og 
belastninger. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og fjerning 
av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde. 
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Det må fremgå tydelig av regelverket hvem som har ansvaret for gjerdene, og at oppsetting, 
ettersyn og vedlikehold skal foregå på en måte som ivaretar hensynet til dyrevelferden. I tillegg bør 
ville dyrs ferdsel kartlegges i de aktuelle områdene slik at gjerdet gir mins mulig risiko for dårlig 
velferd for ville dyr.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Torunn Knævelsrud 
Seksjonssjef for dyrevelferd  

 
 
 
 
 


