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Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd
Norges Hundekjørerforbund er kjent med at Regjeringen har igangsatt et arbeid med å utarbeide en
stortingsmelding om dyrevelferd1. Noe vi ser som et viktig initiativ på et område der god praksis er
svært sentralt. Under følger våre innspill som i hovedsak dreier seg om frivillige organisasjoners rolle
i arbeidet med å sikre god dyrevelferd.
Kort om Norges Hundekjørerforbund (NHF)
NHF organiserer om lag 4500 hundekjørere over hele Norge, organisert i trekkhund- og
brukshundklubber og som del av fleridrettslag. Våre medlemmer har fra 1 til over 50 hunder. Mange
trenes for konkurranser og mange driver også kun med hundekjøring på turnivå.
Følgende grener er en organisert i NHF:
-

-

Nordisk stil - fellesbetegnelsen på de øvelsene der utøveren går på ski bak hunden.
Slede - I sledehundekjøring kjører utøveren en slede som hundene trekker. I
konkurransesammenheng kan spannene ha en størrelse på alt fra 2 – 16 hunder, og det
konkurreres i 3 ulike kategorier: sprint, mellomdistanse og langdistanse.
Barmark - I barmark konkurreres det i sykkel 1 hund, sparkesykkel 1 og 2 hunder, vogn 4, 6, 8
hunder og løping med 1 hund.

Enkelte av medlemmene i Norges Hundekjørerforbund driver også med kommersiell turistkjøring,
men dette ligger utenfor NHFs arbeidsområde.
Våre klubber er også tekniske arrangører av konkurranser og mesterskap som kjente hundeløp som
Femundløpet og Finnmarksløpet, samt både NM, EM og VM.
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Vi understreker at de ulike støtte- og tilskuddsordninger som finnes innen idretten organisert
gjennom Norges Idrettsforbund, ikke på noen måte dekker utgifter knyttet til klubber og arrangørers
arbeid med dyrevelferd.
Kompetanse og frivillige organisasjoners rolle
Det er mange ulike frivillige organisasjoner som organiserer mennesker som har hund, blant annet
rasehundklubbene organisert i Norsk Kennelklubb og Norges Hundekjørerforbund.
For andre typer dyr finnes andre organisasjoner, vi tenker da i sær på de store yrkesorganisasjonene
som Norges Bondelag og Norskbonde- og småbrukarlag, og særorganisasjoner for sau, geit, ku og
andre husdyr.
Alle typer organisasjoner som organiserer mennesker som har dyr, enten det faller underbetegnelsen
«kjæledyr» eller det er husdyr i matproduksjon, representerer viktige nettverk for kompetanse- og
kunnskapsformidling om dyrevelferd til sine medlemmer.
Organisasjonene er ikke bare nettverk for å spre kunnskap og kompetanse ut, men også for å samle
inn erfaringer, systematisere disse og spre ut til allmennheten eller egne medlemmer.
For å styrke organisasjonenes muligheter til å drive kunnskaps- og kompetanseformidling foreslår
Norges Hundekjørerforbund at det etableres en tilskuddsordning slik at organisasjoner kan søke om
midler til konkrete kunnskapsformidlingstiltak og kompetansehevende tiltak innenfor området
dyrevelferd.
Kurs og sertifiseringsordninger
Mange organisasjoner har ulike kurs eller programmer for å utdanne instruktører av ulike slag, men
det er liten eller ingen kontroll med hva deltagere faktisk lærer på slike "skoler" eller hva slags
autorisasjon deltagere får. Vi understreker at slik opplæring etter vår erfaringer god, men kan bli
enda bedre.
Norges Hundekjørerforbund mener det vil være på sin plass å vurdere om det skal innføres formelle
krav knyttet til noe av den kursvirksomheten ulike frivillige organisasjoner driver. Dette kunne f.eks.
være krav om pensum på området dyrevelferd.
Som nevnt har NHF utarbeidet et kursopplegg for dyrevelferdskontrollærer, dette er et eksempel på
et kurs det kunne vært stilt krav til fra eksterne, for at deltakerne skal kunne erverve «tittelen»
dyrevelferdskontrollør.
Arrangører av konkurranser med dyr
Norges Hundekjørerforbund organiserer som nevnt konkurranser på flere nivå, i mange grener og
ulike disipliner.
Som arrangører skal og vil vi følge Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser2. Dette kan
være er ressurskrevende både økonomisk og kompetansemessig. Større arrangementer er avhengig
av veterinærfaglig kompetanse som stevneveterinærer, mens mindre arrangementer skal ha en
dyrevelferdskontrollør.
NHF har utviklet et opplæringsopplegg for dyrevelferdskontrollører om vil kjøres kontinuerlig ved
behov, slik at våre arrangørklubber til enhver tid har kompetente dyrevelferdskontrollører.

2

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647

For å styrke organisasjonenes mulighet til best mulig arbeid for dyrevelferd i konkurranser, jfr
forskriften, ville en økonomisk støtteordning være av stor betydning. En tilskuddsordning der
arrangørklubber f.eks. kunne søke tilskudd til f.eks. veiledning eller til veterinærer i konkurranser og
støtte til relevante kompetansehevende tiltak både for klubber og veterinærer.
Det må også sikres at Mattilsynet har tilstrekkelige ressurser til å følge opp Forskrift om velferd for
hest og hund i konkurranser, i dialog med arrangørorganisasjoner.
NHF har et omfattende eget regelverk for konkurranser i vår regi. Dette er under oppgradering
høsten 2022 for å enda bedre enn før sikre at dette er i tråd med Forskrift om velferd for hest og
hund i konkurranser.
Tilsynsressurser i Mattilsynet
Mattilsynet har viktige oppgaver ift tilsyn både til «hverdags» og i konkurranser. Som en organisasjon
som organiserer mange mennesker med et aktivt hundehold ser vi det som viktig at Mattilsynet
faktisk har de nødvendige ressurser til å gjennomføre tilsyn.
Mattilsynet er også en viktig ressurs for de mange ulike miljøene som «driver med dyr», enten det er
innen idrett eller matproduksjon.
Mattilsynet må sikres nødvendige ressurser til å kunne spre sin kompetanse og kunnskap ut i ulike
miljø og til å stadig bygge ny kunnskap. Et godt eksempel for NHF er «Rapport: Hunder som bor ute :
Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018-20»3

Hvis behov for utdyping av våre innspill skal vi selvsagt bidra med det.
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