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Arbeidsgruppe for bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet - beskrivelse av mandat 

 

Statsråd Listhaug hadde møte med Statsråd Anundsen den 19.12.2014 om Mattilsynets og 

politiets bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Det ble besluttet å nedsette en 

arbeidsgruppe som skal utarbeide en tiltakspakke for å styrke dette arbeidet.  

 

 

 

1. Arbeidsgruppens sammensetning 

Mattilsynet 

Politidirektoratet  

LMD/Avdeling for matpolitikk/Seksjon for dyrevelferd og miljø 

JD/Politiavdelingen  

ØKOKRIM 

 

2. Beskrivelse av mandat 

Arbeidsgruppen skal beskrive ulike tiltak som kan presenteres som en samlet pakke der 

målet er å styrke bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet. Tiltakspakken skal også 

beskrive et pilotprosjekt lagt til Sør-Trøndelag politidistrikt (Merk; interne opplysninger 

frem til 21/1-15) innen bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.  

 

Pilotprosjektet skal legge vekt på samarbeid, kompetanseutveksling og møtepunkter 

mellom politidistriktet og det lokale Mattilsyn. Pilotprosjektet skal også arbeide for å få 

best mulig rutiner på behandling av straffesaker som gjelder dyrevelferdskriminalitet, 

bedre samarbeid i forbindelse med anmeldelser fra Mattilsynet, om 

saksbehandlingstiden i disse saker kan reduseres og hvordan kunnskap om 

grovhet/alvorsgrad kan formidles til påtalemyndighetene, da slik kunnskap er viktig for 

valg av straffepåstand. Pilotprosjektet navngis "Dyrekrim", slik at hensikten 

synliggjøres. 

 

I den samlede pakken må det legges vekt på tiltak for koordinering av mediehåndtering 
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og synliggjøring av Mattilsynets og politiets arbeid mot dyrevelferdskriminalitet, både 

eksisterende og styrkingen tiltakene forventes å medføre.  

 

Videre skal tiltakspakken legge vekt på samarbeid, kompetanseutveksling og 

møtepunkter mellom de to etatene på ulike nivåer i organisasjonene, samt en beskrivelse 

av hvordan dette sikres sentral forankring og implementering i det ytre apparat i begge 

organisasjonen. 

 

Tiltakspakken skal også beskrive hvordan kunnskap om grovhet/alvorsgrad i 

dyrevelferdssaker kan formidles til påtalemyndighetene, da slik kunnskap er viktig for 

valg av straffepåstand. 

 

3. Tidsplan 

Revidert mandat sendes arbeidsgruppens deltakere onsdag 14/1-15.  

 

Arbeidsgruppen skal levere innspill til en skisse over en tiltakspakke til statsrådene 

innen 15. januar 2015, for presentasjon på fellesseminaret (møte mellom POD og MT 

på Gardermoen) den 21. januar 2015.  

 

Arbeidsgruppen skal levere et dokument til statsrådene innen 15. april 2015, for 

presentasjon på arrangement den 1. mai 2015. Dokumentet skal beskrive tiltakspakken 

slik den er tenkt gjennomført. 

 

 


