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######## Strategi/delmål Tiltak Ansv Praktisk ansvar Frist Pri Konkret oppfølging

Generelt 9.4.1. Kompetente 

dyreeiere

Utrede hjemmel for krav om 

kompetanse.

LMD Lovarbgr Ferdig. 1 Lovgruppen har foreslått 

hjemmel for dette i utkast til ny 

dyrevernlov.

Regelverksutvikling MT HK

Utarbeide utdanningsopplegg LMD/FKD/MT - 

NaSS

Organisasjonene 31.12.2008 1 MT har skrevet brev hvor 

organisasjonen oppfrodres til 

å sette i gang med 

utarbeidelse av 

utdanningsopplegg. MT (NaS 

S) inngår i en arbeidsgruppe 

nedsatt av næringsorg. Som 

arbeider med dette. De fleste 

forskriftsfestede krav om 

formell kompetanse for 

dyreholdere ble opphevet i xx. 

Forslag om kompetansekrav i 

MTs utkast til ny forskrift om 

velferd for klauvdyra

Informasjon til eiere av familie 

og hobbydyr.

LMD/FKD/MT MT Ferdig. 1 Brosjyrer om i alt 17 

forskjellige typer familie- og 

hobbydyr er utarbeidet og 

distribuert. Oppdatert i 2014

9.4.2. 

Kunnskapsutvik-ling 

og kunnskaps-

formidling

Stimulere til aktiv forskning 

innenfor eksisterende 

fagmiljø.

LMD/FKD MT/LMD Løpende 2 MT har bestilt oppdrag fra HI/VI 

og gjennomført 

konkurranseanbud på 

oppdragene. MT har medvirket til 

forskningsprosjekt 2015-18 ledet 

av NILF og finansiert at 

Forskningsrådet om effekten 

offentlig forvaltning har på 

dyrevelferden. MT bidro til at 

Forskningsrådet ga bidrag til 

ANIWEL der sluttrapport ble lagt 

frem 2022

Etablere mulighet for 

forvaltningsstøtte på 

fagområdet dyrevelferd.

LMD/FKD MT - T-avdelingen Ferdig 1 Forvaltningsstøtte med VI og 

HI etablert

Opprettholde Rådet for 

dyreetikk.

LMD/FKD LMD/FKD/MT Ferdig. 1 Rådet er utnevnt og operativt. 

MT finansierer Rådet. Behov 

for nytt mandat og en mer 

synlig rolle i 

samfunnsdebatten

Ny vitenskapskomité med 

faggruppe for dyrehelse og 

dyrevelferd.

HD/FKD/LMD HD Ferdig. 1 Komiteen operativ.

9.4.3. 

Hensiktsmessig 

regelverk og 

kompetent tilsyn

Fullstendig gjennomgang av 

dyrevernloven

LMD/FKD Lovgruppen Ferdig. 1 Lovgruppen har levert forslag 

til ny dyrevernlov til 

styringsgruppen. MT leverte 

høringssvar. Trådte i kraft 

01.01.2010

Effektivisere tilsynet med 

dyrevernloven gjennom ny 

forvaltningsmodell.

LMD/FKD Lovgruppen Ferdig. 1 Tas i forbindelse med 

lovarbeidet og i tråd med 

Næringskomiteens innstiling. 

DVN ble en del av MT.

Redaksjonell tilpasning av   

dyrevernloven 1974 til MT 

LMD/FKD MT Ferdig. Utført
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9.4.4. Innsyn og 

forbrukerkom-

munikasjon

Legge grunnlag for årlig 

rapport om dyrehold og 

dyrevelferd som har 

allmennheten som målgruppe.

MT MT/ NaS S Ferdig. 2 Ferdig, skjemaer på nett. 

Publikumsvennlig rapport fro 

2006 produsert. Fra 2015 

tertialrapport og årsrapport 

om dyrevelferd.

På egnede møteplasser legge 

til rette for en dialog mellom 

forbrukere, næring, fagmiljø 

og myndigheter om 

utfordringer i rapporten.

MT MT - TOVIK Ferdig. 2 Interessentdialogen er 

etablert og avholdt årlig, 

senest junii 2007. Senere 

strategisk forum for næring og 

dialogforum med NGOs om 

dvf generelt.

Utvide læreplanene i 

skoleverket på barne- og 

ungdomstrinnet til også å 

omfatte etikk og dyrevelferd.

LMD/FKD KUD (LMD/FKD) Hva er 

eventuelt 

MTs rolle?

1 LMD og FKD samarbeider om 

brev til KUD og ber om 

tilbakemelding for når dette 

forventes satt i gang/utført.

Legge til rette for et 

merkesystem med relasjon til 

velferdsforhold for 

konsumegg og 

identitetsmerking for 

skinnprodukter.

LMD Lovgruppen Ferdig. 1 Hjemmel for merking utfra 

dyrevelferdshensyn i ny 

dyrevernlov. Per 2015 bare 

frivillig merking av driftsform 

for konsumegg. EU utreder fra 

2021 krav om 

dyrevelferdsmerking

Vurdere forbud mot norske og 

importerte produkter som er 

laget i strid med 

dyrevernlovens 

bestemmelser.

LMD/FKD Lovgruppen Ferdig. 1 Hjemmel for forbud i ny 

dyrevelferdslov. Vanskelig å 

bruke dersom forbud ikke er i 

tråd med internasjonale 

avtaler.

9.4.5. Påvirkning av 

internasjonale 

rammer for 

dyrevelferd

Delta i Europarådets arbeid 

for beskyttelse av dyr.

LMD/FKD LMD/FKD/MT Arbeidet 

nedlagt i 

2010

1 Løpende. STEFI repr.i kom. 

for rev. av transport og komit. 

prod. dyr (T-AP)

Arbeide for større grad av 

medvirkning i EUs prosesser 

på området dyrevelferd.

LMD/FKD LMD/FKD/MT 

(internasj. Gruppe)

Løpende 1 Deltar så langt mulig i alle EU-

møter om utvikling av dvf og 

implementering av regelverk. 

Mattilsynet deltar aktivt i Eus 

dyrevelferdsplattform, som fra 

2021 har en viktig rolle for 

oppdatering av dvf-

regelverket som del av F2F

Vurdere hvordan vi kan sikre handlingsrom på området dyrevelferd i de pågående forhandlinger i WTO.LMD/FKD LMD/FKD/MT Ferdig 1 Marit har skrevet notat ang 

dyrevelferd i WTO. Framlagt 

for dir. gruppen

Spille en aktiv rolle innenfor 

OIE på området dyrevelferd.

LMD/FKD MT (internasj. 

Gruppe) 

/LMD/FKD

Løpende 1 Høringssvar, koordinering 

med EU, OIE (WOAH fra 

2022) generalforsamling

9.5.1.2 Organisert 

avl som ivaretar 

hensynet til 

dyrenes helse og 

velferd.

Støtte næringen i deres 

anstrengelser for å påvirke 

internasjonale selskaper 

innen fjørfeavl til å drive avl 

som vektlegger friske og 

robuste dyr.

 LMD Næringen 1 Brev fra LMD til næringen, der 

det uttrykkes støtte i arbeidet

Gjennomgå avlsoppleggene 

for de forskjellige dyrearter og 

vurdere oppleggene i forhold 

til dyrevernlovens 

bestemmelser.

LMD/FKD, 

organisasjonene

MT/lovgruppen 

GUENA/MAMDI

Ferdig 1 Rapport fra VESO. Elise har 

sendt brev fra MT til 

organisasjonene hvor de bes 

om å beskrive og vurdere sine 

avlsopplegg. Elise og Marit 

sammenstilte innspillene. 

Forskrift om avl av hund - 

utkast til LMD høsten 2022

9.5 Forhold som angår flere dyrearter
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9.5.2 Bedre 

brannsikkerhet

Innføre krav om installasjon 

av brannvarslingsutstyr, 

innføre krav om 

rømningsveier ved 

forskriftsendringer for øvrig. 

Krav om brannvarslingsutstyr i 

alle driftsbygninger med mer 

enn et visst antall dyr. 

LMD/FKD MT R-avdelingen, 

TOVIK, STEFI

Frist 2008 1 Krav om brannvarsling tatt inn 

i alle forskrifter om hold av 

produksjonsdyr. 

Tilsynsprosjekt 2015 om 

brannsikkerhet  for slaktegris. 

MT deltar i Landbrukets 

brannvern-komité.

Innføre krav til 

rømmingsveier.

LMD/FKD MT Ferdig 1 Brev fra LMD til aktuelle 

instanser hvor det samtidig 

bes om tilbakemelding for når 

dette forventes satt i 

gang/utført.    Krav om 

ettersyn og internkontroll av 

elektriske anlegg innarbeidet i 

hold/velferdsforskriftene .   

Fokus på forbedring av 

bestemmelsene om 

brannsikring ved oppdatering 

av holdforskriftene 2015.                        

Gi brannvesenet opplæring i 

praktisk håndtering og 

evakuering av dyr.

LMD 1 Status er ukjent

Innføre strengere krav til 

brannsikkerheten ved bruk av 

elektriske systemer.

LMD/FKD ? Ferdig 1 Krav om faglig kontroll av 

elektriske anlegg i forskrifter 

for svin, hest, storfe, fjørfe, 

småfe

Opprettholde samarbeid 

mellom husdyrnæringen og 

relevante fagmyndigheter, 

herunder forsikringsselskaper.

LMD/FKD LMD/FKD/MT - R-

avdelingen vedr 

regelverk og T-

avdelingen 

vedrørende tilsyn

1 Brev fra LMD og FKD i 

samarbeid til næring, 

fagmyndigheter, forsikrings-

bransjen: Gi støtteerklæring til 

arb. + oppfordre til fortsettelse. 

MT er medlem i Landbrukets 

brannverkomite

9.5.3.2.Bedre 

ivaretakelse av  

velferdshensynet 

ved transport av 

dyr

Gjennomgang av 

transportregelverket.

LMD/FKD MT/ R-avdelingen 

v/STEFI

1 Nye forskrifter om hhv 

næringsmessig og ikke 

næringsmessig transport av 

dyr 2012, med oppdatert 

implementering av Eus 

transportforordning med 

nasjonale 

tilleggsbestemmelser

Vurdere avvikling av 

muligheten til å etablere 

hvilestasjoner ved innenlands 

transport.

LMD MT 1 Status er ukjent

Styrke kontrollen med at dyr 

som ikke er egnet til transport 

blir skilt ut og etablere bedre 

forutsetninger for en forsvarlig 

lasting og lossing av dyr.

LMD MT Ferdig 1 Krav om egen lasteplass i 

forskriftene om hold av storfe 

og svin. MT har egen 

retningslinje om 

transportegnethet. Kotroll 

skjer ved lossing på slakteri. 

OTG brukes ved avvik.

Vurdere regelverket for 

tilskudd til transport av 

levende slaktedyr.

LMD LMD 1 LMD starter opp dette 

arbeidet
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Stimulere til utvikling av bedre 

kjøretøyer som er tilpasset 

transporten av de enkelte 

arter.

LMD LMD 1 Brev fra LMD til 

Samferdselsdep. MT har 

sponset et prosjekt for å 

utarbeide en standard for 

dyrebiler. Alle transportmidler 

for hest skal godkjennes. 

Transportmidler for andre dyr 

> 8 t skal godkjennes

Gjennomgå eksisterende 

regelverk for transport av 

akvatiske organismer.

FKD MT - NaSB Ferdig 1 Forskrift om transport av 

akvakulturdyr 2008.

9.5.4.2 Bedre 

håndtering av dyr 

på slakterier

Stimulere til utvikling av nye 

og bedre metoder for 

bedøving og slakting.

LMD/FKD MT / NaSS 1 Ny avlivningsforordning med 

nasjonale 

tilleggsbestemmelser i forskrift 

om avlivning av dyr 2013. Nye 

bestemmelser om slakting av 

fisk vedtatt 30.10.2006 

(forskrift om slakterier og 

tilvirkningsanlegg for 

akvakulturdyr). Forbud mot 

CO2 som bedøvelse av fisk 

før slakting 2008. Regelverket 

gjennomgås nå av EU.

Gjennomgå regelverket og 

presisere nødvendigheten av 

balanse mellom hygiene og 

velferdshensyn ved 

oppstalling, driving og under 

slakteprosessen.

LMD/FKD Lovgruppen Ferdig 1 Hygieneregelverket og 

avlivningsforskriften samlet 

regulerer dette. 

Opplæring for å sikre at det 

finnes kompetent personell for 

avliving og evnt 

slaktebehandling over hele 

landet, også utenom ordinær 

arbeidstid.

LMD/FKD Næringen. Ferdig, med 

unntak for 

hjort i hegn 

og reinsdyr

1 MT har skrevet brev til 

næringen. Nye og strengere 

kompetansekrav fremgår av 

forskrift om avlivning av dyr 

fra 2013. Næringen har 

utarbeidet kurs.

Tillegge slakterier som mottar 

større slaktedyr ansvar for å 

etablere nødslakteordninger 

som er operative i forhold til 

egne leverandører.

LMD MT Ferdig i 

henhold til 

meldingen, 

men ikke 

avsluttet m 

tanke på 

konsekvens

er av 

hygienepakk

en

1 Brev til næringen sendt 

13.09.05. Saksnr 05/ 33324. 

Utredning om fremtidig 

nødslakteordning oversendt 

LMD 24.02.06. Saksnr. 

2006/1060. Denne er vel 

avsluttet nå?

1 Forskrift om bruk av krumkniv 

på reinsdyr 2008.

3 Bestemmelser om avlivning 

utenfor slakteri tatt inn i 

forskrift om avlivning av dyr 

2013.

Vurdere videreutvikling av 

regelverket for slakting av 

oppdrettsfisk.

LMD/FKD MT v/ NaSB, 

IHSTE

Ferdig 1 Forskrift og slakterier og 

tilvirkningsanlegg for 

akvakulturdyr 2006. Knyttet 

sammen med ny 

avlivningsforordning 2013.

Ulike dyrearter

Vurdere behovet for en 

forskrift som regulerer avliving 

av ulike dyreslag utenfor 

slakteri.

LMD/FKD MT v/R-avdelingen Ferdig
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9.6.1 

Akvatisk 

dyr i 

oppdrett

Bedre rutiner for 

behandling av fisk

Utarbeide retningslinjer eller 

handlingsplan for dyrevelferd i 

fiskeoppdrett.

FKD Næringen Pågående 1 Brev fra FKD til næringen 

med oppfordring om å starte 

arbeidet. Regler om 

fiskevelferd tatt inn i 

akvakulturdriftforskriften 2008. 

MT jobbet i 2015 med 

dødelighet og dokumentasjon 

av metoder og installasjoner. 

Arbeides fortsatt mye med 

dette.

Frembringe økt kunnskap om 

ulike velferdskrav for ulike 

arter fisk i oppdrett gjennom 

forskning.

FKD FKD /NFR Pågående 1 Må gjenspeiles i budsjett-

arbeidet, for eksempel 

øremerke midler til NFR. HI er 

forvaltningsstøtte for MT. 

Fortsatt mye som mangler for 

nye arter i oppdrett.

Gjennomgang av 

eksisterende standarder for 

produksjons-regulering, for å 

kunne regulere næringen 

gjennom virkemidler som er 

nøytrale i forhold til fiskens 

velferd.

FKD FKD /NFR Ukjent 1 Brev fra FKD til næringen.

Delta i utarbeiding av 

Europarådets anbefalinger 

om beskyttelse av 

oppdrettsfisk og deretter 

implementere denne i norsk 

regelverk.

FKD MT Ferdig. 1 MT deltok aktivt i arbeidet. 

Anbefalingene er 

implementert i 

fiskehelseregelverket med 

merknader.

Fremme forslag til tiltak for å 

redusere forekomst av 

misdannelser og andre 

produksjonsrelaterte lidelser 

samt dødelighet hos smolt.

FKD MT Produksjon av 0-årssmolt 

(VKM), saksnr 05/24203, 

bivirkninger ved vaksiner (HI).

Gjennomgang av 

eksisterende regelverk for 

transport av akvatisk 

organismer 

FKD MT / NaSB 1 Følgende utredninger er 

ferdigstilte: -Transport av 

tifotkreps (HI), saksnr 

05/25563,  Ny forskrift om 

transport av akvakulturdyr 

2008

Stimulere til forskning og 

utvikling av metoder for 

sikrere og bedre 

bedøvingsmåter ved slakting.

FKD/LMD FKD/LMD/NFR 1 Må gjenspeiles i budsjett-

arbeidet, for eksempel 

øremerke midler til NFR. Brev 

fra FKD til NFR.

Vurdere å fremme forslag om 

maks oppholdstid i ventemerd 

før slakting, eller alternative 

tiltak for å redusere tiden.

FKD MT / NaSB /IHSTE Ferdig 1 Utredning om fiskevelferd i 

ventemerd mottatt fra HI 

februar 2006. Saksnr 

05/24204. Innarbeidet i 

slakteriforskriften

Vektlegge dyrevelferd ved 

utvikling av oppdrettsmiljø for 

nye arter.

FKD MT/næringen/ 

forsknings-

miljøene

Uløst 1 Brev fra FKD til næringen og 

forskningsmiljøene med 

oppfordring.

9.6.2 

Storfe

Bedre fysisk miljø 

for storfe

Ny forskrift om hold av storfe 

som skal inneholde 

elementene nedenfor:

LMD MT Ferdig 1 Ny forskrift om hold av storfe 

fastsatt 22.04.2004. Har 

gjennomgått flere justeringer.

Forby nybygging og 

omfattende restaurering av 

båsfjøs samt fjerne tilskudd til 

slike bygninger.

LMD 2004
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Innføre påbud om løsdrift for 

alt storfe.

LMD Ferdig Trer i kraft 2024/2034 - dvs 

ingen får mindre enn 30 års 

overgangstid. Utsatt til 2034 

for alt storfe.

Innføre krav om liggeunderlag 

i alle eksisterende bås- og 

løsdriftsfjøs.

LMD Ferdig 2005

Innføre krav om uteliv for alt 

storfe unntatt ukastrerte okser 

over seks måneder.

LMD MT Ferdig 10 år I kraft 2014 (utsatt ett år av 

LMD)

Innføre krav for å redusere 

risiko i eksisterende bygg mht 

oppbevaring av gjødsel.

LMD MT Ferdig

Vurdere forbud mot kutrener. LMD MT - STEFI 01.04.2007 

Ferdig 

16.04.07

1 MT anbefaler ikke forbud mot 

bruk av kutrener nå. Vil fases 

ut av seg selv ved overgang til 

løsdrift. Forskriftsendring hva 

gjelder utforming av kutrener 9.6.3 Svin Fysisk miljø for 

svin som bedre 

ivaretar 

adferdsmessige 

behov.

Ny forskrift om hold av svin 

som skal inneholde 

elementene nedenfor:

LMD MT - R-avdelingen 

TOVIK

Flere endringer i forskrift om 

hold av svin fastsatt - 

forskriften implementerer Eus 

svinedirektiv.

Innføre krav om løsdrift for 

alle griser.

LMD MT - R-avdelingen 

TOVIK

Ferdig 1

Innføre krav om at alle 

innendørs rom for gris bør ut-

formes og berikes slik at 

grisene gis nok plass til hvile 

og aktivitet og tilstrekkelig 

sysselsetting, samt plass og 

mulighet for skjul for å unngå 

LMD MT - TOVIK Ferdig 1

Innføre krav om at fôret skal 

være slik sammensatt at det 

gir metthetsfølelse.

LMD MT - TOVIK Ferdig 1

Vurdere å ikke tillate 

dispensasjon fra forbudet mot 

knavring.

LMD MT - TOVIK Status? 1

9.6.4 Sau Reduserte tap på 

beite

Innføre strengere kontroll med 

hvilke utmarksbeiter som blir 

brukt.

LMD MT - STEFI Ferdig 1 Utført. Det skal ikke gis disp.

Legge til rette for videre tiltak 

som kan forebygge tap i 

utsatte områder.

LMD MT - T-avdelingen Løpende 1 Revidering av retningslinjene 

utsatt. Regionalt prosjekt 

gjennomført. Løpende kontakt 

med LMD, miljømyndighetene og 

næringen. Interregional 

beitedyrgruppe i MT og 

retningslinje tilsyn med sau på 

beite - sist oppdatert 2019

Stimulere til driftstilpasning 

eller flytting av beitedyr ut av 

de viktigste leveområdene for 

bjørn, ulv og delvis jerv.

LMD/MD MT - TOKNE / 

Lovgruppen.

1 Politisk oppdrag, ligger ikke til 

MT

Oppfylle 

internasjonale 

forpliktelser m.m.

Utarbeide forskrift om hold av 

sau og lam i fjøs og på beite 

jf. Europarådets konvensjoner 

om dyr og de anbefalinger 

som er utarbeidet for ulike 

dyrearter.

LMD MT Ferdig. 1 Forskrift om velferd for småfe 

gjelder fra 01.03.2005

Forbud mot fiksering gjelder, 

med enkelte unntak. 

Konsekvensanalyse levert av 

NILF. Ikke innført krav om fullt 

forbud mot fiksering av purke 

rundt fødsel pga store 

kostnader. Forbud vurderes 

nå av EU.

Retningslinje om 

rotemateriale fra MT 2020
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Bedre tilslutning til 

sauekontrollen.

LMD MT Ferdig. 1 LMD skriver til næringen med 

oppfordring til å sette i gang 

tiltak for å stimulere til bedre 

oppslutning om 

sauekontrollen.           

9.6.5 Geit Bedre velferd for 

geiter

Fortsette arbeidet med 

sanering av smittsomme 

sjukdommer.

LMD MT v/ T-avd., 

/næringen

Ferdig 1 Næringens prosjekt "Friskere 

geiter" avsluttet 2014

Utarbeide en forskrift om hold 

av geit i fjøs og på beite

LMD MT Ferdig. 1 Forskrift om hold av småfe i 

fjøs og på beite gjelder fra 

01.03.2005.

9.6.6 

Tamrein

Bedre velferd for 

tamrein

Innføre nye rammebetingelser 

for reindriften i Finnmark.

LMD LMD 1

”Vurdere eksisterende 

virkemidler for å sikre 

reindriften tilstrekkelig areal til 

en forsvarlig drift i forbindelse 

med pågående vurdering av 

plan- og bygningsloven.”

LMD MT, LMD Dette følges 

opp av 

LMDs LP-

avdeling.

1

Stimulere til driftmønstre og 

slakteristrukturer som 

reduserer behovet for lange 

transporter .

LMD LMD

Styrke regelverket som 

beskytter dyrene under 

opphold i arbeidsgjerder og 

ved transport.

LMD MT 1

Redusere tapene 

ved beitekriser.

Reindriftsforvaltningen og MT 

skal i samarbeid med Norske 

reindriftsamers landsforbund 

(NRL) evaluere erfaringene 

med beredskapsgruppene 

ved beitekriser i Troms og 

Finnmark, og vurdere effekten 

av tilgjengelige 

tapsreduserende tiltak. De 

skal ved behov foreslå tiltak 

som bedrer utvalgenes 

funksjon og mer effektivt 

reduserer tapene ved 

beitekriser.

LMD LMD (LP-

avdelingen) - 

oppgaven overført 

til RK TF

? 1

Legge til rette for 

kompetansebygging blant 

reineierne mht krisefôring.

LMD MT, Næringen. I 

hovedsak 

næringens ansvar, 

jfr. Møte med dept. 

12.01.06. 

Oppgaven overført 

til RK TF

2

Reduserte tap 

forårsaket av 

rovvilt.

Tiltakene vil bli konkretisert i 

ny rovviltmelding.

LMD MT, LMD Ferdig. 

Rovviltforlike

t 2011

1

9.6.7 

Høns 

eggprod.

Bedre velferd for 

høns

Vurdere innføring av krav om 

løsdrift for fjørfe og levere evt. 

utkast til ny forskrift.

MT - TOVIK Ferdig 2 VESO-rapport. Krav om 

løsdrift anbefales ikke. Forbud 

mot tradisjonelle bur i kraft 

2012 (EU-direktiv).

Gruppe etablert for å samle 

fakta. LMD følger opp 

tiltakene i meldingen. Vedtatt 

forskrift om prod.dyr, 2006 

hvor rein er omfattet .                                                               

Nasjonale tilleggskrav for 

transport av rein videreført i 

forskrift om næringsmessig 

transport 2012.  MT Region 

Nord har særlig ansvar for 

rein, inkl. velferd. 

Retningslinje for tilsyn justert 

siste gang 2015. Forskrift om 

avlivning med krumkniv 2008. 

Nordisk prosjekt avsluttes 

januar 2007.                                                                                                        
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Stimulere til forsknings- og 

utviklingsarbeid som kan finne 

tilfredsstillende 

løsdriftsystemer uten at 

nebbtrimming blir nødvendig.

LMD LMD, NFR 1 Må gjenspeiles i budsjett-

arbeidet, for eksempel 

øremerke midler til NFR. 

Nebbtrimming ikke tillatt etter 

dyrevelferdsloven.

Avl som fremmer 

lav aggresjon, god 

helse og fravær 

av misdannelser.

Aktivt internasjonalt 

samarbeid for å skape 

nødvendige rammer for 

avlsarbeidet på fjørfe, samt 

påvirke de internasjonale 

avlsorganisasjonene.

LMD MT (internasj. 

Gruppe), 

næringen

Samarbeid 

med 

Sverige/Finl

and? 

avventer

1 Brev fra LMD til næringen, der 

det uttrykkes støtte i arbeidet. 

Avlsopplegget ble vurdert i 

samband med 2006/5387. Må 

avklares om MTs oppgave 

dermed er avsluttet.

9.6.8 

Høns 

slaktekyll.

Redusere 

dyretettheten i 

flokkene.

Vurdere hvor stor reduksjon 

og revidere forskrift.

LMD MT - R-avdelingen 

TOVIK. 

Implementering av 

nye EU-krav

Ferdig 1 Nytt direktiv om slaktekylling 

implementert 2013. Maks 

tetthet økt med 2 kg, men 

avhengig av deltakelse i 

velferdsprogram og 

tråputeskår.

9.6.9 

Kalkun, 

and og 

gås

Bedre velferd Vurdere 

tetthetsbegrensningene i 

kalkunproduksjonen.

LMD MT Ferdig i 

første 

omgang

1 Tetthet fastsatt i forskrift om 

hold av høns og kalkun. Nytt 

arbeid igangsatt 2015 etter 

bestilling fra LMD. VKM-

rapport bestilt. 

Forskriftsregulere hold av and 

og gås.

LMD MT 3 Omfattes av forskrift om 

velferd for produksjonsdyr 

2006 (EU-direktiv) Behov for 

mer artsspesifikk regulering

I kommende forskrift: Vurdere 

krav om tilgang til badevann.

MT 3

9.6.10 

Pelsdyr

Bedre velferd MT - R-avdelingen 

v/KARYE

Ferdig Ny forskrift om hold av pelsdyr 

2011. Forbud mot hold av 

pelsdyr trer i kraft 2025

Sikre at rev holdes i 

driftssystemer som gir større 

mulighet for bevegelse og til å 

utvikle normal adferd.

LMD MT - NaSS 10 år 2 Delvis oppfylt gjennom ny 

forskrift om hold av pelsdyr 

2011 Forbud mot hold av 

pelsdyr fra 2025

Påby at avlstiltak skal fremme 

tillitsfulle dyr og ikke arvelige 

defekter.

LMD MT Ferdig 2 Ny forskrift om hold av pelsdyr 

2011. Forbud mot hold av 

pelsdyr trer i kraft 2025

Vurdere alternative 

avlivingsmetoder for mink.

LMD MT Ferdig 2 Krav til avlivning av mink tatt 

inn i ny forskrift om hold av 

pelsdyr 2011 og deretter  

avlivning av dyr 2013 (EU-

krav) Forbud mot hold av 

pelsdyr trer i kraft 2025

Vurdere avvikling av 

pelsdyrhold hvis det ikke 

oppnås vesentlige 

avlsmessige forbedringer når 

det gjelder dyrenes mentale 

helsetilstand i løpet av en 

tiårsperiode.

LMD MT 10 år Ferdig 2 Høringssvar til LMDs 

stortingsmelding om 

pelsdyrnæringens fremtid 

2015. Forbud mot hold av 

pelsdyr trer i kraft 2025

Innføre mer dyrevennlig 

livdyrutstilling eller forbud hvis 

ikke mulig.

LMD MT Ferdig 1 Forbud fastsatt i forrige 

forskrift om hold av pelsdyr

9.6.11 

Hest

Bedre velferd Vurdere behovet for en ny 

forskrift om hestehold med 

krav til forsvarlig oppstalling, 

fôring, daglig mosjon og uteliv 

m.m.

LMD MT v/ NaSS Ferdig. 1 Forskrift fastsatt våren 2005.
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Vektlegge kunnskap om 

hesters adferdsmessige 

behov i sitt opplegg med 

lisensiering av trenere/ryttere.

LMD MT/hestesport-

organisasjonene

Ferdig 1 Brev fra LMD til næringen. 

Styrke kontrollen med bruk av 

tvangsmidler

LMD MT v/ NaSS/ 

hestesport-

organisasjonene

Ferdig 2 Inngår i 

hestesportsorganisasjonenes 

konkurranseregelverk

Be hestesporten om å 

utarbeide veiledning for bruk 

av ulike korreksjons- og 

hjelpemidler under temming 

og trening.

LMD MT v/ NaSS 

/hestesport-

organisasjonene

01.04.2006 - 1 Rapport levert (årstall?). 

Inngår også i 

hestesportsorganisasjonenes 

konkurranseregelverk

Utvide dagens ordning med 

tilstedeværelse av 

stevneveterinær ved 

totalisatorløp til også å gjelde 

større ridekonkurranser.

LMD Lovgruppen MT 

v/R-avdelingen og 

T-avdelingen

Ferdig 2 Brev til LMD om 

stevneveterinærtjenesten 

sendt 27.11.06. Vurdering av 

opplegget for 

stevneveterinærtjenesten 

pågår fortsatt. MT ønsker å 

overføre mer ansvar til 

organisasjonene, i tråd med 

ny dvl. Ny forskrift om velferd 

for hest og hund i 

konkurranser 2021.

Prioritere arbeidet med å 

hindre bruk av doping i 

hestesporten.

LMD MT/hestesport-

organisasjonene - 

BJSTA

Ferdig 1 Ny forskrift gjelder fra 

01.01.08. Sporten har 

reglement, som MT skal 

vurdere. Tatt inn i ny forskrift 

om velferd for hest og hund i 

konkurranser 2021.

9.6.12 

Hund

Bedre velferd Anmode 

interesseorganisasjonene om 

å utarbeide anbefalinger for 

hold av ulike brukstyper/typer 

hundehold.

LMD MT/interesse-

organisasjonene

Ferdig 1 Brosjyre om hund generelt er 

utarbeidet og distribuert. 

Oppdatert i 2014. LMD har i 

brev av 09.08.05 støttet MTs 

vurdering om å la oppdraget 

vedr. ulike brukstyper ligge. 

Veileder om utendørs hold av 

hund 2003 og tilsynsveileder 

for hold av hund 2014. 

Utarbeide forskrift om spesielt 

dyrehold hvor det stilles krav 

om ID-merking, krav til miljø, 

stell og tilsyn.

LMD MT Nytt arbeid 

ID-merking 

av hund 

igangsatt

3 Regnes ikke som relevant. 

Hatt møte med justisdep, som 

har samme hjemmel i 

hundeloven. Meget høy andel 

frivillig merking av hund i 

Dyreidentitet MT leverer 

utkast til forskrift om ID-

merking av hund innen 

01.09.22. Hjemmel dvl, ml og 

hundelov

Utarbeide regelverk som skal 

hindre doping av hund brukt i 

konkurranser samt sterkere 

beskyttelse av hunder som 

deltar i fysisk svært krevende 

konkurranser.

LMD MT (BJSTA) 

/interesse-

organisasjonene

Ferdig 1 Avventer foreløpig erfaringer 

med ny dopingforskrift for 

hest, jfr. møte med LMD og 

FKD 12.01.06. Ny forskrift om 

velferd for hest og hund i 

konkurranser 2021.

Innføre forbud mot el-dressur, 

med visse unntak.

LMD MT - ESENG Ferdig 2

Forskrift hund 2008
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Anmode interesseorganisasjo-

nene om å arbeide målrettet 

nasjonalt og internasjonalt for 

å motvirke avl som disponerer 

for sjukdom og skade.

LMD MT/interesse-

organisasjonene

Ferdig 1 Brev fra MT til 

organisasjonene prioritet 1. 

Brev sendt NKK 26.08.05, 

svar mottatt 20.12.05.

Forskriftsregulere avlen 

dersom andre tiltak ikke gir 

effekt.

LMD MT 3

Ikke egnet for regulering. MT 

arbeider med informasjon 

sammen med NKK og andre 

interessenter. MT jobber med 

forskriftsutast for avl av hund 

for oversending LMD høsten 

2022.

9.6.13 

Katt

Bedre velferd Anmode interesseorganisasjo-

nene om å utarbeide 

anbefalinger for hold av katt.

LMD MT/interesse-

organisasjonene

Ferdig 1 Brosjyre om katt utarbeidet og 

distribuert. Oppdatert 2014. 

Tilsynsveilder 2014

Innføre krav om ID-merking. LMD MT - R-avdelingen 01.09.2006 - 

frist utsatt 

pga ny dvl

2 Anbefalt til LMD å ikke innføre 

krav om ID-merking av katt 

2010

Innføre ekstra kontrolltiltak for 

å redusere bestander av 

bortkomne og forvillede katter.

LMD/HOD MT- interesse-

organisasjonene

Løpende - 

en 

uløstproble

mstilling.

2 Ingen spesifikke tiltak. 

Løpende dialog med aktuelle 

interessenter.

9.6.14 

Andre 

familie- og 

hobbydyr

Bedre velferd Innføre forskrift med 

positivliste over arter av 

eksotiske  pattedyr, fugler, 

herptiler og eventuelle andre 

dyrearter som er tillatt holdt 

som familiedyr.

LMD MT i samarbeid 

med faginstanser 

og foreninger

Ferdig 3 Fugler er ikke omfattet av 

forbudet i forskrift om 

eksotiske dyr. Oppdraget er 

avgrenset til herpetiler. Utkast 

til forskriftsendring til LMD 

2013. LMD ønsket ikke 

forskriften Ny forskrift om 

eksotiske dyr med positivliste 

for herptiler 2017

Andre 

familie- og 

hobbydyr

Innføre krav om at det i 

forbindelse med godkjenning 

av zooforretninger gis pålegg 

om å ikke selge dyr uten at 

det gis skriftlig informasjon til 

kjøper om den aktuelle 

dyreartens atferd, 

grunnleggende behov og krav 

til stell.

LMD MT-BJSTA ferdig 2 Endringer i forskrift om 

ervervsmessig omsetning av 

dyr gjelder fra 27.12.2006 

Forskrift om omsetning og 

midlertidig hold av dyr 2015

Anmode 

interesseorganisasjonene om 

å utarbeide anbefalinger for 

hold.

LMD MT Ferdig. 1 Brosjyrer om i alt 17 

forskjellige familie- og 

hobbydyr er utarbeidet og 

distribuert i samarbeid med 

interessentene. Oppdatert 

2014

9.6.15 Dyr 

til forkning 

og 

undervisn.

Redusert bruk av 

dyr til forskning og 

bedre velferd for 

de som brukes.

Bidra til opprettelsen av en 

plattform for alternativer til 

bruk av dyr i forskning.

LMD/FKD MT Ferdig. 1 Permanent plattform 

NORECOPA etablert 

10.10.2007. Sekretariatet lagt 

til VI.

Etablere et forsknings- og 

utviklingsfond for forsøksdyr, 

etter svensk modell.

LMD/FKD MT Ferdig 1 Utredning om etablering av 

forsknings- og utviklingsfond 

sendt LMD høsten 2006.
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Forsterke tilsynet med bruk av 

forsøksdyr i Norge.

LMD/FKD MT v R-

avdelingen/T-

avdelingen/Forsøk

sdyr-utvalget/

Ferdig 

01.07.2015

2  En prosjektgruppe nedsatt for 

revisjon av 

forsøkadyrforskriften 2006. 

Ble lagt på is pga nytt direktiv 

om forsøksdyr fra EU, som  

implementeres i ny forskrift 

om forsøk med dyr. Trer i kraft 

på nasjonalt grunnlag 

01.07.2015 i påvente av inn i 

EØS-avtalen. godkjenning av 

søknader og tilsyn overføres 

samtidig fra FDU til MT.

Sette måltall for en ønsket 

utvikling av bruken av dyr og 

fisk i forskning som bl.a. tar 

høyde for volumutviklingen av 

de ulike arter av dyr brukt i 

forsøk.

FKD/LMD MT v NasS / 

Forsøksdyr-

utvalget

Oppdraget 

frafalt.

2 Oppdraget frafalt i møte med 

LMD og FKD, 12.01.2006

Vurdere bruk av økonomiske 

virkemidler dersom måltallene 

ikke nås innen rimelig tid.

FKD/LMD MT Frafalt 3 Oppdraget frafalt i møte med 

LMD og FKD, 12.01.2006

Vurdere om forsøksdyrforskr. 

bør gjennomgås på nytt jf. 

krav til oppstalling i forb. med 

nytt regelverk fra Europarådet.

FKD/LMD MT Ferdig 

01.07.2015

3 Inngår i ny forskrift om forsøk 

med dyr.

9.6.16 Dyr 

i 

dyreparke

r

Utarbeide plan for dyreholdet 

inkl. reproduksjon 

(dyreparkene skal ha slik 

plan)

LMD/FKD MT - v T-

avdelingen

1 Brev fra LMD/FKD til 

dyreparkene 18.06.2004. Fått 

svar fra Vassfaret. MTs rolle 

er å kontrollere at slik plan 

finnes og at den følges. 

9.6.17 

Sirkusdyr

Innskrenke 

antallet arter som 

tillates fremvist

Etablere positivliste i forskrift. LMD/FKD MT - R-avdelingen Ferdig Tdli

ger

e 2, 

nå 

3

Møte med næringen holdt 

høsten 2006. Risikoanalyse 

fra VKM 2008. Ny forskrift om  

fremvisning av dyr var på 

høring i 2010. Tilleggs-

bestemmelser om elefanter 

på høring i 2013. Arbeidet 

med forskrift om  dyr i sirkus 

og dyreparker pågår fortsatt 

Forskrift om fremvisning av 

dyr 2016.Bedre velferd Fortsatt kontroll med at 

transporten av sirkusdyr 

oppfyller vilkårene i 

transportforskriften.

LMD/FKD MT Løpende 1 Løpende. 

9.6.18 

Framvisn. 

for andre 

formål

Mer 

hensiktsmessig 

regelverk

Oppheve det generelle 

forbudet mot framvisning og 

erstatte dette med en forskrift 

som definerer nærmere 

dyrevelferdsmessige krav til 

slike fremvisningssituasjoner.

LMD/FKD Lovgruppen / MT Ferdig 1 Hjemmel for forskrift i ny 

dyrevernlov. Risikovurdering 

fra VKM 2008. Ny forskrift om  

fremvisning av dyr var på 

høring i 2010. Forskrift om 

midlertidig fremvisning 2012. 

Tilleggs-bestemmelser om 

elefanter på høring i 2013. 

Forskrift om fremvisning av 

dyr 2016

Stille krav til at den som er 

ansvarlig for dyrene ved 

framvisning har nødvendig 

kunnskap om gjeldende 

dyreart.

LMD MT Ferdig 3  Se over
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9.6.19 Vilt-

levende 

dyr

Dyrevernlovens 

intensjoner 

innarbeidet i 

virksomhet som 

berører 

viltlevende dyr.

Ta initiativ overfor andre 

aktuelle myndigheter med 

sikte på en nærmere 

gjennomgang av utfordringer 

med utgangspunkt i 

dyrevernlovens 

ansvarsområde.

LMD/FKD MT - TOKNE / 

Lovgruppen. 

Videre oppfølging 

ved T- og R-

avdelingene

Fortsatt 

behov for 

identifisering 

av overlapp 

og 

berøringsflat

er.

1 Møte holdt 29.08.2007 med 

DN for generell drøfting av 

berøringspunkter. Identifiserte 

problemstillinger, men ingen 

systematisk oppfølging. 

Påpeker berøringsflater i 

høringssvar til forskrifter 

under viltloven. Møte med 

Mdir 2014 om merking av vilt. 

Tett dialog med DN/Mdir om 

fremmede arter under 

naturmangfoldloven Deltatt i 

innspillsmøte høst 2021 om 

ny viltlov.

Innføre et totalforbud mot bruk 

av piggtråd som 

gjerdemateriale i 

husdyrgjerder

LMD Lovgruppen Ferdig 1 Ny dyrevelferdslov

Innføre krav om at 

fangstmetoder og -redskap 

skal være godkjent ut fra 

dyrevernhensyn, og vil bli 

utredet i forbindelse med 

gjennomgang av 

dyrevernloven.

LMD/FKD Lovgruppen Ferdig 1 Ny dyrevelferdslov

Gjennomgå rammene for bruk 

av fang og slipp med tanke på 

innskjerping. - Fang og slipp 

forbys kommersielt.

LMD/FKD MT/ Lovgruppen Ferdig 1 Ny dyrevelferdslov. VKM-

rapport 2010. Levert 

anbefaling til FKD 2010. Men 

utfordringen pågår, også for 

havfiske

9.6.20 

Oppdrett 

av nye 

arter

Velferd for nye 

arter i opdrett.

Vurdere artenes egnethet mot 

nytteverdi av produktet. Bruke 

erfaring fra andre arter.

FKD/LMD Ferdig 1 Forskrift om velferd for 

produksjonsdyr 2006. Denne 

inneholder blant annet krav 

om at nye arter skal være 

tilpasset fangenskap og 

produksjonssyst. DVL 2010 

krever at dyr bare skal holdes 

hvis de kan tilpasse seg på en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig 

måte.

1= oppdrag påbegynnes 2003-2004, 2= oppdrag påbegynnes 2005-2006, 3= oppdrag påbegynnes 2007-2008
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