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HØRINGSUTTALELSE  - FORSLAG TIL  LOV OM BRUK AV LEVENDE
BIOLOGISK MATERIALE  FRA DYR  VED MEDISINSK BEHANDLING AV
MENNESKER

Mattilsynet har mottatt forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk
behandling av mennesker (xenotransplantasjon) til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Mattilsynet har særlig vurdert forhold omkring dyrevern og dyrehelsepersonell i relasjon til det
foreliggende forslag.

Vi konkluderer med at dyrevernhensyn synes godt ivaretatt i lovforslagets §§ 19-22 og utførlig
redegjort for i forarbeidene. Vi merker oss spesielt hjemmelen for å fastsette nærmere regler om
oppdrett, hold, behandling, transport og avlivning av dyr som brukes eller skal brukes i
xenotransplantasjon, samt regler om hva slags dyr som kan brukes til xenotransplantasjon og
hvilke opplysninger som skal dokumenteres i dyrejournalen.

Derimot savner vi en vurdering av lovforslagets grensesnitt mot lov 2001-06-15-75 om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell i forarbeidene. Vi vil spesielt  gjøre oppmerksom på § 18 om
medisinsk behandling av dyr  og bruk av bestemte metoder m.m. Paragrafen slår blant annet fast at
"Bare den som er veterinær kan..... iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse.... (og) bruke
reseptpliktige legemidler til behandling av dyr.

Bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at dyrehelsepersonell kan nytte
medhjelper jf. § 15. Dyreeier kan etter instruksjon fra dyrehelsepersonell foreta medisinsk
behandling av  egne  dyr med legemidler som kun er beregnet brukt av dyrehelsepersonell. "

Mattilsynet vil foreslå at lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell blir inkludert i
lovforslagets § 19 på linje med dyrevernloven.
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