
Forslag til ny bestemmelse vedrørende fremstillinger av seksuelle overgrep mot dyr 

I henhold til dyrevelferdsloven § 14 bokstav c er det forbudt å ha seksuell omgang med eller 
foreta seksuelle handlinger med dyr. Strafferammen er ihht § 37 inntil ett år, og for grove 
overtredelser inntil tre års fengsel. Politiet har avdekket flere saker som handler om slike 
overgrep, og hvor det viser seg at dette til en viss grad er en organisert virksomhet. Et 
eksempel er fra 2020 da politiet avdekket et nettverk av personer bosatt flere steder i Norge 
som utførte seksuelle overgrep mot hunder. Etterforskningen av denne og andre lignende 
saker har vist oss at dette er en kriminalitetsutfordring med et større omfang enn tidligere 
kjent.                             

Gjennomgående har aktørene i denne virksomheten også bilder og filmer som viser seksuelle 
overgrep mot dyr. Å anskaffe seg, inneha og eventuelt dele overgrepsmateriale av dyr er 
imidlertid pr i dag ikke straffbart.  

Straffeloven § 311 forbyr blant annet å produsere, anskaffe, besitte eller dele fremstilling av 
seksuelle overgrep mot barn. I forbindelse med etterforskning av slike saker kommer politiet 
jevnlig over materiale som også viser seksuelle overgrep mot dyr. Forskning viser at mange 
personer som gjennomfører seksuelle overgrep mot barn og/eller dyr blir motivert av 
maktforholdet - det å utføre handlinger mot noen som ikke har forutsetning for å sette seg 
imot. Med andre ord er det for en del overgripere åpenbare fellestrekk i det som motiverer til 
handlingene, enten det er mot barn eller dyr.  
 
En grunntanke bak forbudet i straffeloven § 311 er at befatning med og deling av slike bilder 
og filmer kan gi motivasjon for nye overgrep.  
Det er grunn til å tro at fremstillinger av overgrep mot dyr vil kunne ha tilsvarende 
smitteeffekt. Så lenge det er fullt lovlig å dele og inneha slike bilder og filmer, bidrar dette 
også til å holde «produksjonsindustrien» i gang, hvor stadig nye dyr utsettes for overgrep.              
En bestemmelse som forbyr å produsere, anskaffe seg, besitte eller dele fremstillinger av 
overgrep mot dyr vil redusere utbredelsen av slikt materiale og dermed virke forebyggende 
mot nye overgrep. 
 
Hvis bilder og filmer av seksuelle overgrep mot dyr blir forbudt gjennom Dyrevelferdsloven 
vil en konkret mistanke om at en person innehar dette gi grunnlag for ransaking. Som nevnt 
finner man ofte i samme beslag bilder og filmer hvor barn er utsatt for overgrep. En ikke 
ubetydelig «bi-effekt» vil derfor være at politiet får en ny inngang for å avdekke seksuelle 
overgrep mot barn.  
 
Det er ingen aktverdige interesser som tilsier at befatning med overgrepsmateriale knyttet til 
dyr skal være lovlig. På bakgrunn av dette og ovenfor nevnte begrunnelser foreslår jeg at det 
utferdiges en lovbestemmelse i Dyrevelferdsloven som forbyr produksjon, anskaffelse, 
besittelse og deling av fremstillinger av de forhold som omfattes av § 14 bokstav c – dvs 
seksuell omgang eller seksuelle handlinger med dyr. 
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