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Vedrsrende foreleggelse av to alternativer for regulering av skim fra hund og 
katt 

Fiskeri- og kystdepartementet viser ti1 deres brev av 24. mai 2005 vedrarrende 
foreleggelse av to alternativer for regulering av skinn fra hund og katt. 

Spsrsmiilet om ii regulere innfarsel, produksjon og omsetning av skinn fra hund og 
katt, har tidligere versert mellom de berarrte departementer og kulminerte ved 
regjeringens behandling av r-notat. Vi legger ti1 grunn at naerv~rende forslag utgjsr 
oppfslgningen av konklusjonen pii r-notatet. V&re synspunkter tar pii denne bakgrunn 
v a e  kjent. 

Etter vir oppfatning fremstir en merkeordning som det mest hensiktsmessige. N&r det 
gjelder lovforslaget vil vi piipeke at det er uheldig at dette sendes pi% hsring uten at det 
er foretatt en vurdering av forholdet ti1 WTO. LMD viser ti1 at dette vil bli gjort i 
forbindelse med proposisjonen, men det vil bare vzre bersrte departementer som fiir 
anledning ti1 5 kommentere denne og ikke arvrige hsringsinstanser. Samtidig synes en 
slik holdning 5 innebme en forhiindsvurdering av spsrsmiilet og en forutsetning om at 
dette ikke vil utgjsre noe hinder. I motsatt fall fremstir det som merkelig 5 utsette dette 
grunnleggende spsrsmiilet ti1 siste fase av arbeidet. Dette er derfor en svakhet selv om 
det skulle vzre mulig A utlede en slik fremgangsmiite av regjeringens behandling av r- 
notatet. 

Niir det gjelder konkrete merknader vil vi vise ti1 at lovutkastets formiilsbestemmelse 
samt $$j 4 og 5, viser ti1 at produktene m i  vzre produsert p i  en dyrevernmessig og 
etisk forvarlig mite. Vilkiret om dyrevernmessig forsvarlig produksjon er vi enige i. 
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Derimot bsr henvisningen ti1 etisk forsvarlig mBte tas ut da dette er for vagt og 
skjsnnsmessig. Innholdet av et slikt vilkBr vil vm-e uklart og etterlater et preg av et 
"smak og behag"-vilkiir. Dette synes ikke egnet i denne sammenheng. Det avgjsrende 
er dyrevernmessig forsvarlig produksjon. PB side 11 i hsringsnotatet er dette for mrig 
gjennomfsrt ved at det bare vises ti1 det siste og ikke etisk forsvarlig produksjon. 

Hva som er dyrevernmessig forsvarlig bsr ogsii baseres pii internasjonalt anerkjente 
standarder slik at ikke Norge opererer med nasjonale standarder som kan skille seg fra 
disse. Slike standarder er forelspig ikke utviklet, og vi vil ststte initiativer for utvikling 
av slike i regi av WTO/EU. 

Med hilsen 
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