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Utprøving av den elektriske klaven NoFence   

 

Departementet er gjort kjent med at Mattilsynet har stoppet bruken av den elektriske klaven 

NoFence til geiter. Vi har også blitt kjent med at Mattilsynet i et notat 23. juni 

(https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Landbruk%20og%20mat/N

o%20fence%20klaver%20-%20brev%20fr%C3%A5%20Mattilsynet.pdf) har trukket 

følgende tre konklusjoner vedrørende bruk av NoFence: 

 

"1. Mattilsynet vurderer at «NoFence» pr i dag ikke er tilstrekkelig utprøvd og dokumentert i 

forhold til dyrevelferdsloven. Bruk av elektriske klaver til geit er ikke tillatt, utenom i regi 

av et godkjent dyreforsøk. 

2. Produsenten av «NoFence» gis pålegg om å informere de 78 deltakerne i pilotprosjektet 

om Mattilsynets vurdering og konklusjon. 

3. Dersom lokalt Mattilsyn ved tilsyn påviser at elektrisk klave likevel brukes i strid med 

regelverket, skal dette følges opp." 

 

Departementet mener det er viktig at myndighetene legger til rette for teknologiutvikling i 

Norge, og at det vil være positivt dersom et nytt produkt kan bidra til bedre utnyttelse av 

beiteressursene. Samtidig er det en forutsetning at hensynet til dyrevelferd blir ivaretatt. 

 

Departementet konstaterer at Mattilsynet foreløpig ikke finner det dokumentert om NoFence 

er dyrevelferdsmessig egnet. 

 

Vi ber imidlertid om en nærmere forklaring på hvorfor Mattilsynet mener at utprøving i 

pilotprosjektet ikke kan fortsette, så lenge Mattilsynet ikke har konkludert i spørsmålet om 

klaven er egnet ut fra hensynet til dyrevelferd eller ikke. 
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Side 2 

 

Videre ber vi om en forklaring på hvorfor Mattilsynet mener at slik utprøving for å 

tilfredsstille dokumentasjonskravet etter dyrevelferdsloven § 8 annet ledd, skal regnes som et 

dyreforsøk og omfattes av forskrift om forsøk med dyr. 

 

Vi er kjent med at Mattilsynet nylig har mottatt en ny rapport fra NoFence og at denne er til 

vurdering.  

 

Dersom Mattilsynet kommer til at det fortsatt er behov for ytterligere dokumentasjon før det 

eventuelt kan åpnes for ordinær markedsføring og omsetning av NoFence, forutsetter vi at 

Mattilsynet veileder virksomheten om hvilke forhold som fortsatt må utprøves og at 

Mattilsynet legger til rette for at videre utprøving kan skje i Norge på en måte som sikrer 

nødvendig dokumentasjon. 

 

Vi ber om svar på våre spørsmål og tilbakemelding om hvordan Mattilsynet vil legge til rette 

for videre utprøving hvis det vurderes som nødvendig.  

 

Svar må være oss i hende innen 16. september 2016. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gunnar Hagen (e.f.) 

ekspedisjonssjef Kristin Nummedal 

 avdelingsdirektør 

  

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 


	Med hilsen
	Gunnar Hagen (e.f.)

