
nr

DET KONGELIGE
Mottatt:

JUSTIS -  OG POLITIDEPARTEMENT

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Deres ref.

200500942-/MBB
Vår ref. Dato

200503904  UA HAA/ ew 28.09.2005

Høring - regulering av skinn fra hund og katt

nEihrlatr=  itaie

5 v0 `l`l y%

29 stel ZLJj

51

Justisdepartementet viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 24. juni 2005.

Justisdepartementet har i liten grad gått inn på lovutkastets enkeltbestemmelser eller
vurdert nærmere sakens materielle spørsmål eller det konkrete forskriftsutkastet.

Vi har likevel følgende merknader:

1. Av hensyn til lovverkets struktur og oversiktelighet vil Justisdepartementet frarå at
det gis en egen lov som gjelder skinn og skinnprodukter fra hunder og katter. En
egen lov, spesielt om dette, for å vareta forbrukerhensyn og eventuelt også
dyrevernhensyn bidrar til å skape et fragmentert og uoversiktlig lovverk. Et såpass
snevert tema som regler om import og merking etc. som gjelder skinn og
skinnprodukter fra hunder og katter er det naturlig å forvente regulert i forskrifter
gitt i medhold av mer generell lovgivning, enn i en egen lov.

I den utstrekning lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.
ikke måtte gi tilstrekkelig hjemmel for forskriftsregler som varetar det man ønsker
oppnådd (et spørsmål vi ikke har vurdert nærmere), anbefaler vi at det i lov 20.
desember 1974 nr. 73 om dyrevern blir innført en forskriftshjemmel som gir adgang
til å vareta også dyrevernhensynene slik man ønsker. En forskrift som gjelder skinn
og skinnprodukter fra hunder og katter kan deretter eventuelt gis med hjemmel i
begge lovene.

2. Forholdet til Svalbard

Justisdepartementet har tidligere kommentert saken under
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departementsforeleggelsen, og vi viser derfor til vår uttalelse 6. juni 2005.

Som nevnt under punkt 1, vil Justisdepartementet frarå at det gis en egen lov som
gjelder skinn og skinnprodukter for hunder og katter. Vi vil likevel påpeke den
rettslige forskjell som ligger i valget mellom disse alternativene for Svalbards del.

Utkastet til lov inneholder i § 2 en hjemmel for Kongen til å gi loven anvendelse på
Svalbard. En tilsvarende mulighet finnes ikke i forskriftsalternativet. Hjemmelsloven
for denne gjelder pr. i dag ikke på øygruppen, hvilket innebærer at en lovendring er
nødvendig dersom man skal kunne gjøre reglene i forskriften gjeldende her.

Vi gjør derfor Landbruks- og matdepartementet oppmerksom på at man ved
forskriftsalternativet ikke får et regelverk for omsetning av skinn og skinnprodukter
fra hunder og katter på Svalbard.

3. Foreleggelse for underliggende/tilknyttede organer

Justisdepartementet har forelagt saken for Politidirektoratet, som igjen har forelagt
den for Økokrim og enkelte politidistrikter. Politidirektoratet mv. støtter forslaget

1. om en egen lov, jf. vedlagte uttalelser. Som det fremgår ovenfor under punkt 1, er
Justisdepartementet ikke enig i dette. For eksempel kan de dyrevernhensyn
Politidirektoratet påpeker like gjerne oppnås ved å innføre forskriftshjemler i tråd
med punkt 1 ovenfor.

Vi er  enig med politimesteren i Sør-Trøndelag at det vil være nødvendig med større
detaljregulering og presisjon av beviskrav,  noe en forskrift vil kunne vareta.

Hjemmel og forskrift må gjelde så vel lovforslagets forbud om innførsel, produksjon
og omsetning av skinn og skinnprodukter, som krav til merking av disse.

Justisdepartementet er enig i forslaget fra Økokrim om å heve strafferammen til
bøter eller fengsel inntil seks måneder, noe som blant annet gir mulighet til
straffeprosessuell pågripelse.

Med hilsen

Harald Aass G
seniorrådgiver

Toril Jtp

Side 2


