
 

Til departementets arbeid med stortingsmelding om dyrevelferd 

Norske tropefuglforeningers Landsforbund (NTL) er en paraplyorganisasjon for tropefuglklubbene i 

Norge. NTL er en paraply organisasjon for 11 klubber i Norge, med til sammen ca 450 medlemmer. Vi 

holder foredrag om hold av fugler, sykdommer, dyrevelferd etc. for våre medlemmer, samt 

arrangerer utstillinger og utgir bladet Norsk Tropefugl hobby 4 ganger pr år. Vi har også et samarbeid 

med myndighetene (Miljødirektoratet) knyttet til ringmerking og registrering av norskoppdrettede 

fugler. 

NTL ønsker delta i dette arbeidet som departementet nå har satt i gang. Vi ønsker bidra med vår 

faglige kompetanse og erfaringer om hold av stuefugler, tropefugler og hobbydyrehold generelt.  

Har i mange år hatt godt samarbeid med myndighetene rundt dyrehold, vært med på å utarbeide 
mattilsynet sine brosjyrer for Papegøyer, Finkefugler, Undulater. NTL har et nært samarbeid med 
Miljødirektoratet i arbeid med CITES-forskriftene og merking av fugler, herunder også for tilfredsstille 
kravene i CITES-forskriftene. Vi har i flere tiår solgt sømløs ringer og splitt ringer for ID-merking av 
fugler. Vi har pr i dag register over oppdrettere som har kjøpt ringer siden 1985 fra NTL, men jobber 
med å utvikle registeret slik at solgte fugler også er registrert på dem som eier fuglene til enhver tid.  
  
De aller fleste fugleholder ansvarlige og opptatt av sine fugler velferd. Kunnskap om fasiliteter, 

oppdrett og ernæring har økt betydelig de senere år. Vi er opptatt av at våre medlemmer følger de 

regler som gjelder til enhver tid, og bidrar til å formidle informasjon om dette. Vi ser det som 

hensiktsmessig at regler om dyrevelferd gjennomgås, og så langt som mulig inntas i et felles 

regelverk som er enkelt å forholde seg til. Fragmentert regelverk bidrar til at det er vanskeligere å 

skaffe seg oversikt over hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. Det er ofte spørsmål til oss om 

for eksempel fugleinfluensa og regler ved sykdomsutbrudd. Mange sliter med å finne krav og 

forskrifter rundt dette, samt tolke dem korrekt. 

Regulering er viktig, men hobbydyrehold må likevel ikke overreguleres. For rigid regelverk som ikke 

er godt nok forankret i en praktisk virkelighet, kan medføre at respekten for reglene undergraves.  

Når det er sagt, ønsker NTL bedre regulering av virksomheter og private, store fugleholdere som 

jevnlig selger fugler. Her bør man se hen til regelverket til dyrebutikkene. Netthandel bør gis særskilt 

oppmerksomhet, da denne delen av omsetningen må antas å ta over for det tradisjonelle 

dyrebutikksalget.  

NTL vil avslutningsvis også spille inn den store velferdsmessige betydningen hobbyfuglehold har for 

mange mennesker. Fugler betyr like mye for folk flest som for eksempel hunder. Man bør derfor i 

arbeidet også ha med seg dette aspektet i arbeidet fremover. 

Vi ønsker å bidra med vår kunnskap i arbeidet med Stortingsmeldingen, samt spre informasjon via 

våre nettsteder, møter og medlemsblad, for å fremme god dyrevelferd. Vi ønsker å bli involvert i det 

videre arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen  

Morten Haug 
Leder  
Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 
 



  

 

 

 

 


