
1

St.meld. nr. 12 (2002-03)
Om dyrehold og dyrevelferd

Pressekonferanse fredag 13. desember 2002
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Hvorfor?

• Nesten 35 år 
siden vårt 
dyrehold sist ble 
vurdert

• Store endringer i 
holdninger til og 
syn på dyr

• Økte kunnskaper 
om dyrs atferd –
etologi
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Etisk plattform

1. Dyr har egenverdi
- omsorg og respekt
- naturlige behov
- aktivt forebygge sjukdom, skade og smerte

2. Dyreeiere skal ha kunnskap om dyrets atferdsbehov
3. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet
4. Funksjonsfriske dyr – forutsetningen for all avl
5. Før nye tekniske løsninger tas i bruk, skal det 

sannsynliggjøres at de ikke medfører redusert dyrevelferd
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Overordnet mål

Sunne dyr i gode miljøer
• Utformingen av miljøet skal møte dyrenes 

atferdsmessige behov
• Dyr skal ikke påføres unødige belastninger

Genetikk + miljø = velferd + helse
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Strategier for å sikre sunne dyr i gode miljøer 

Kompetente dyreeiere
Kunnskapsutvikling og –
formidling
Hensiktmessig regelverk 
og kompetent tilsyn
Innsyn og 
forbrukerkommunikasjon
Påvirke internasjonale 
rammer for dyrevelferd
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Mål og tiltak – enkeltarter

Storfe
Løsdrift for alt storfe innen 20 år
Forbud mot bygging av båsfjøs (2004)
Krav til liggeunderlag og liggeplasser (2005)
Krav til uteliv

Svin
Løsdrift for alle griser innen 10 år
Forbud mot kastrering (1. januar 2009)
Forbud mot knavring (nesering)
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Mål og tiltak - enkeltarter

Høns - eggproduksjon
Stimulere til forsknings- og 
utviklingsarbeid for 
løsdriftssystemer
Krav om løsdrift når 
hensiktsmessige systemer er utviklet

Pelsdyr
Vesentlig forbedring av velferden 
for pelsdyr innen 10 år
• driftssystemer
• avl
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Mål og tiltak – enkeltarter
Småfe

Redusert tap på beite
• Forskriftsregulering av småfeholdet
• Aktiv bruk av landbrukspolitiske virkemidler for å 

stimulere til flytting av beitedyr ut av de viktigstes 
leveområdene for rovdyr

Tamrein
Bedre tilpasning til beitegrunnlaget
Redusere tapene ved beitekriser
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Mål og tiltak – enkeltarter

Oppdrettsfisk
Økt kunnskap om velferdskrav for fisk i 
oppdrett
Produksjonsregulering – sulting som 
virkemiddel
Redusere forekomst av misdannelser
Redusere dødelighet under transport
Bedre bedøvingsmetoder ved slakting
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Mål og tiltak - enkeltarter

Familiedyr
Lage forskrift om spesielt hundehold 
(trekkhunder etc.)
Krav om ID-merking av katter
Utarbeide positivliste over eksotiske dyr 
som kan holdes som familiedyr

Framvisning av dyr
Forskriftsfeste krav til hold av dyr i 
dyreparker
Utarbeide positivliste over arter som kan 
framvises på sirkus
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Mål og tiltak – flere dyrearter

Vurdering av avl og bioteknologi 
med tanke på dyrenes helse og 
velferd
Krav om brannvarslingsanlegg  
innen fem år
Gjennomgang av 
transportregelverket
Stimulere til nye og bedre metoder 
for bedøving og slakting
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MMI-undersøkelse, november 2002
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