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Høring — forslag om endring av dyrevernioven — tilsynsmodell og virkemidler

Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i
alle typer medier. Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for en samlet presse i
etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Vi er ikke formelle høringsinstanser til
forslaget om endring av dyrevernloven, men tillater oss å komme med en samlet
høringsuttalelse, da forslaget berører pressejuridiske spørsmål.

Vi mener det i utgangspunktet er positivt at departementet legger opp til en åpnere
linje når det gjelder spørsmålet om informasjon om dyrevernsaker i utkastets-§ 25 a),
og at presseetikkens normer er vektlagt en sentral betydning i avveiningen av hvilke
opplysninger som kan utgis til mediene.

Departementets forslag er etter vår oppfatning imidlertid fortsatt ikke i tråd med de
generelle prinsippene om offentlighet i rettspleien. Opplysninger om fysiske
personers straffbare forhold tilhører ikke privatlivets fred, jf. NOU 1999:27 “Ytrings-
frihed bør finde Sted’ side 127. Straffeforfølgning foregår i det offentlige rom og er
offentlige handlinger. Personvernhensynet får derfor etter vår mening for stor plass
når det ønskes holdt hemmelig for allmennheten hvem som pågripes, siktes og
tiltales. Slike straffeprosessuelle skritt er offentlige handlinger — ofte initiert av
allmenne hensyn — og er et uttrykk for samfunnets organiserte forfølgelse av
kriminalitet. Som Ytringsfrihetskommisjonen skriver på side 127:

“Allmennhetens krav på mest mulig korrekt informasjon — også om hvem dette
konkret gjelder — er derfor åpenbart, både fordi kriminaliteten angår oss alle og
fordi offentlighet er nødvendig om allmennheten skal kunne utøve sin kontroll-
funksjon.”

I tråd med de generelle prinsippene om offentlighet i rettspleien mener vi derfor at
opplysninger om brudd på dyrevernlovgivningen i henhold til utkastets § 25 a) som
hovedregel skal gis i ikke-anonymisert form.
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