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INNSPILL TIL NY DYREVELFERDSMELDING
Det vises til mottatt brev av 2.6. 2022 der det bes om innspill til regjeringens arbeid med ny
dyrevelferdsmelding.
Norsk Hestesenter (NHS), Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Jockeyklub (NJ) og Norges
Rytterforbund (NRYF) har sammen sett på hva vi mener en ny dyrevelferdsmelding bør inneholde.
Under følger våre innspill:

Definisjon – dyrevelferd
Utover en generell innledning og bakgrunn, der man beskriver nåsituasjonen, herunder samfunnets
interesse for dyr og dyrevelferd, er det på lik linje med nåværende dyrevelferdsmelding, behov for en
definisjonsavklaring. Vi erfarer at begrepene dyrevern, dyreomsorg og dyrevelferd benyttes litt om
hverandre, og mener derfor det er behov for å definere disse begrepene også i en ny stortingsmelding
for dyrevelferd.
Hestevelferd
Som hesteorganisasjoner i Norge er vi opptatt av å formidle at hesten ikke er et produksjonsdyr. En
hest kan være alt fra idrettsutøvere/prestasjonsdyr til avlsdyr eller familiedyr. Vi trenger derfor også
forståelse for at vi trenger en egen hestevelferd i tillegg til dyrevelferd som ligger i bunn. Hesten
representerer ulike bruksområder og næringer. Det er viktig at offentlige myndigheter har forståelse
for dette og legger til grunn at hester har ulike behov. God hestevelferd innebærer individuell
tilpasning avhengig av om det er en sportshest, avlsdyr etc., og dette må gjenspeiles i offentlige regler
og forskrifter som omhandler dyrevelferd.
Hesten i samfunnet – tilrettelegging for hestens behov
Norges Rytterforbund er en del av norsk idrett, og ryttersporten er et viktig idrettstilbud til barn og
unge i hele Norge. Som en tilbyder av barne- og ungdomsidrett og aktiviteter for grupper som trenger
tilrettelegging, er det viktig at det er et tilbud der folk bor, dvs. også i byer og tettbygde strøk. Dette
gjelder også for trav- og galoppsporten som tilbyr hestesport og totalisatorspill for alle.

En hest krever et visst areal, både bygningsmessig og i form av områder til utegang og turområder.
Tilstrekkelig areal til paddocker/uteområder er avgjørende for å beholde et hestetilbud i tettbebygde
strøk. Uavhengig av plassering, må det legges til rette for at hestens sosiale behov blir ivaretatt, samt
at behovet for mosjon og fri bevegelse blir tilfredsstilt.
Vi som hesteorganisasjoner er de fremste ambassadører til å fremme god hestevelferd, og er opptatt
av å sikre dette. Vi er spesielt opptatt av å understreke dette i en tid der vi opplever at media og store
deler av befolkningen uttaler seg om dyrevelferd, inkl. hestevelferd, uten å inneha oppdatert
kunnskap om hestevelferd. Vi ønsker derfor også å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om hest og
hestevelferd. Det er viktig at hesteorganisasjonene sammen med myndighetene tar ansvar for både å
utvikle god hestevelferd, og å formidle hva det er. Videre må vi stå sammen om å formidle at hestens
ulike funksjoner utfra hestens premisser er til gode for samfunnet.
Hest i trafikken
Med hest og hestehold i byer og tettbygde strøk, ser vi en også utfordring knyttet til hest i trafikken.
Det må legges mer til rette for at hest, enten med rytter eller kusk, har tilgang til turområder og kan
ferdes trygt på disse.
Veterinærdekning – likeverdig helsetilbud
Vi erfarer at det er mangel på veterinærer og hospitaler som kan operere i distrikts-Norge. Vi har
forståelse for at det ikke finnes hesteklinikker og veterinærfaglig spisskompetanse i alle deler av
landet, men vi mener det bør være et likeverdig helsetilbud for hest, uavhengig hvor du bor.
Det har vært en stor utvikling fra hest i landbruket til hest som sportsutøver og familiedyr, men har
veterinærordningen og apparatet rundt hatt samme utvikling?
Transport av hest
EU-parlamentet vil skjerpe dyrevelferden, og på regjeringen.no står der følgende om transport av dyr:
«Komitéen foreslår at Parlamentet skal be EU-Kommisjonen om å bedre velferden under transport. Det
er behov for et bedre felles regelverk og bestemmelser om tilsyn og sanksjoner. De foreslår blant annet
videoopptak under lasting og lossing, og forbud mot transport når temperaturen er utenfor intervallet
5-30 grader Celcius. De ber også om innføring av temperatur-, fuktighets- og
ammoniakkregistreringsenheter i transportrommene, og ønsker at Kommisjonen fastsetter
reisetidsbegrensninger for alle dyrearter der det også tas hensyn til dyrenes alder. Videre foreslår de å
forby transport av ikke avvente dyr under 35 dager, som fortsatt får melk. De skriver også at transport
av ikke avvente dyr over 35 dager, kun bør tillates i tilfeller der reisen er under to timer.»

Dersom dette også skal gjelde transport av hest i Norge kan det gi oss store begrensninger og
utfordringer på vinterstid, og ved transport av føll ved fot til avlsstasjoner og beiter. Vi ber derfor om
at reglene for transport tilpasses hesten og våre klimatiske forhold i Norge/Norden.

Smittevern, smitteforebygging og vaksinering
De siste årene har vi i hestesporten kjentsterkt på dette med smittsomme sykdommer, som
salmonella-utbruddene i 2018 og herpesvirus i 2019. Det var noen vanskelige opplevelser for oss alle.
Utbruddene viser hvor viktig smittevern er – og hvor sårbare vi er i vår sport.
Konkurransehester, enten det gjelder trav, galopp eller ryttersport forflytter seg mye, og må ha
regelverk som er tilpasset dette. F.eks. kan nevnes forbud mot å vaksinere mot kverke i Norge. Her bør
man se på muligheten til å selv velge dette ut fra hestens aktivitet.

Kompetanse/ kvalitetssikring
Som samfunnet for øvrig er vi opptatt av kompetanse og kvalitetssikring.
Hovslagere
Vi ønsker et register over hovslagere i Norge. På litt lengre sikt en godkjenningsordning av hovslagere,
slik at kun faglærte kan praktisere (slik som i Sverige).
Hesteeiere
Dagens hesteeiere er ikke en homogen gruppe. Deres bakgrunn og erfaring med hest varierer stort.
For å bidra til at alle som har ansvar for en hest har et minimum av kunnskap om hest og hestevelferd,
foreslår vi at det utvikles et digitalt kurs med fokus på hesteeiers ansvar og hestevelferd, og da gjerne
med noen klare velferdsindikatorer. Hvilke indikatorer som skal legges til grunn bør baseres på
forskning på området.
Det er godt mulig at et slikt kurs kan inngå i NHS sitt kurs- og utdanningstilbud. Her vil man kunne
presisere hesteeiers ansvar, registrering av hesten i nasjonalt hesteregister, kompetanse og bruk av
fagfolk til ulike tjenester, etc.
Parallelt bør man vurdere om det skal innføres kompetansekrav til næringsvirksomhet med hest, med
en eventuell ordning med resertifisering.
Vi mener det er et stort behov for gode felles digitale løsninger for hestenæringen for å imøtekomme
krav fra myndighetene, og for å gjøre det enklere for hesteeiere å forholde seg til ulike regelverk.

Tilsyn
Både gjennom media og ut fra erfaring opplever vi at Mattilsynet mangler ressurser og kapasitet for å
følge opp bekymringsmeldinger vedrørende hestehold. Ved å utarbeide kurs som nevnt over vil det
muligens kunne føre til bedre hestehold.
Vi håper våre innspill bidrar med temaer og områder som er aktuelle i ny dyrevelferdsmelding. Vi
kommer selvsagt tilbake til den formelle høringen, men bidrar gjerne underveis med informasjon om
våre organisasjoner og våre respektive aktivitetsområder, dersom det er ønskelig.
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