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Hei. 
Min påstand; Kun myndigheter som fremmer og ivaretar dyrevelferden, vil ivareta menneskers 
velferd. Menneskers velvære henger tett sammen med dyrevelferden. Har ikke dyrene det bra, har 
ikke menneskene det heller, og omvendt. 
 
Mine innspill; 
- øk dyrevelferden og dyrenes rettigheter generelt 
- opprett uavhengige, faglige tilsyn med dyrehold 
- alle dyr skal ha artsegnede natur og omgivelser 
- alle dyr skal få kjenne bakken under seg og sola varme kroppen 
- påbud med sprinkelanlegg i alle fjøs og staller 
- opprett statlige rehabiliteringssentre for ville dyr, de skades av menneskelig adferd og innretninger, 
og fortjener en sjanse til å bli rehabilitert og kunne fortsette livet i det fri 
- regler for medansvarlige oppfølgere av bønder, at dem passer dyrene etter gode velferdsregler 
- praktisere bestandsmålene som minimumsmål, noe de også er 
- forby hijakt, jakt fra helikopter, og alle hasardiøse tilnærminger til å jakte, fange og avlive dyr 
- holdningsendringer fra å fjerne til å bevare 
- forby jakt på rødlistede arter 
- strafferammen for mishandling og skading av dyr må økes, på lik linje med for mennesker 
- griser trenger spesielt økte levevilkår 
- foreslår å flytte subsidiene på kjøttproduksjon over på frukt, grønt og korn, da det vil være bedre 
for både folk og dyr 
- miljødirektoratet fungerer som et politisk styrt organ uten fagtilknytning, noe jeg mener er uhørt. Et 
slikt direktorat må være faglig forankret og ha dyr og naturs beste som sitt mål 
- mattilsynet fungerer ikke!!! Her trenger vi nye og bedre ordninger 
- samt mye, mye mer! 
 
Slik jeg ser det, trenger vi å lære oss Å LEVE MED dyrene på jorda, vise dem respekt og ivareta deres 
ve og vel.  
 
Norge fremstår med denne regjeringen som et farlig land å være vilt dyr i, og det er ikke i tråd med 
meg og mine verdier. Det oppleves trist, og vitner for meg om behov for en verdidebatt i landet vårt. 
 
Vi skal leve MED dyrene, og det gjør vi best med å ivareta deres behov og velferd! 
 
Med dyre-og naturvennlig hilsen  
 
Lena Larsen   
Tlf 993 50 109 
 
 
 
 
 


