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Horingsuatat hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasningeri
dyrevernioven og dyrehelsepersonelloven.
—

Havforskningsinstituttets kommentarer i denne sammenheng gjelder bare finansieringen, men
vi har også noen generelle bemerkninger.
5. Lov om dyrevern
Lovens formål er å hindre at dyr kommer i fare for å lide unødig, og loven nedfeller en plikt
for alle til å behandle dyr på en god måte og ta hensyn til dyrets instinkt og naturlige behov.
Loven skiller ikke mellom dyrenes anvendelse (kjæledyr, husdyr eller jakt/fangst) selv om
toleransegrensene for hva som aksepteres av lidelse er vesentlig forskjellig. Dette er en
forskjell som er nødvendig dersom for eksempel jakt eller fangst skal være mulig. Loven
skiller heller ikke mellom dyregrupper selv om dyrs evne til å føle smerte eller ubehag
varierer enormt. Det er et problem at loven i utgangspunktet ble skrevet for å ivareta pattedyrs
og fuglers velferd i en husdyrsituasjon. Loven praktiseres imidlertid ut fra standarden for
varmblodige husdyr også når det gjelder andre dyregrupper uten en tilstrekkelig
differensiering i forhold til dyrets behov eller sanseutvikling.
Vi synes at ny

§

30a: “Avgift og gebyr” er dekkende.

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
Vi finner det beklagelig at fiskehelsebiologer fortsatt ikke har rett til rekvirering av
reseptpliktige legemidler til akvatiske dyr.
Vi synes ellers at pkt 6.2: “Forsalg til bestemmelse” er dekkende.
7. Lov om husdyravl
Igjen vil vi påpeke at loven er skrevet for å ivareta avl innen konvensjonell avi når det gjelder
hold av varmblodige husdyr (pattedyr og fugl). Vi har i dag omfattende avlsprogrammer når
det gjelder fisk. Det vil være naturlig at Fiskeridepartementet fører tilsyn i saker som gjelder
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oppdrett av fisk eller skalidyr.
Pkt 7.2: “Utkast til bestemmelse” synes vi er dekkende.
8. Administrative og økonomiske bestemmelser.
Havforskningsinstituttet ser det som svært positivt at det legges opp til å utarbeide et enhelilig
system for finansieringen av Mattilsynet.
9. Tekniske lovtilpasninger som følge av omorganiseringen av matforvaltningen.
Det kan igjen være vanskelig å se rekkevidden av f eks

§

34 dersom denne skal anvendes på

andre dyr enn konvensjonelle husdyr.
vennlig hilsen

Ole J. Torrissen
Forskningsdirektør
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