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HØRING AV UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM VELFERD FOR HEST OG 

HUND I KONKURRANSER 

 

 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) viser til Mattilsynets høringsbrev, og vil med dette komme 

med kommentar til foreslått endring i § 5. 

 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at ammende dyr ikke skal stilles ut. Dyr har en lovfestet 

egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker, og dyrevelferdsloven vil 

dermed sette begrensinger for mulighetene til å stille ut ammende dyr. Utstilling er en arena 

for noen menneskers hobby, dyrene har hverken behov eller glede av dette. Især ikke 

lakterende dyr. I tillegg blir diende spedyr skadelidende av at mordyret er fraværende.  

Utstilling er ikke en egnet metode for utvelgelse av avlsdyr om man ønsker avlsfremgang. 

Utstilling kan derfor ikke forsvares med at det er til nytte for rasen eller arten. På utstilling 

lever fortsatt ideen om at man skal selektere avlsdyr basert på tanken om ren rase og et 

rasetypisk utseende, ofte på bekostning av helse, mentalitet og funksjon. Seleksjonen 

foregår ofte uten omtanke for dyrevelferden hos avkommene, uten å ta i bruk genetisk 

kompetanse og dagens teknologi. Ved avl i små lukkede populasjoner eller avl i en 

populasjon med svært begrenset genetisk materiale må forskrifter utformes på en måte som 

framtvinger bruk av dagens verktøy og dagens vitenskap. Avlsarbeidet bør svare på lovens 

ordlyd om at dyr skal avles med god funksjon og helse og estimerte avlsverdier for sykdom, 

mental funksjon og fysisk funksjon bør være tilgjengelig for kjøper av avkommet og for 

Mattilsynet slik at det blir mulig å drive effektivt tilsyn med avl. 

  



 

 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at utstilling bidrar til å opprettholde uetisk avl basert på 

tanken om ren rase heller enn sunne dyr og er samtidig en hemsko for effektivt og moderne 

tilsyn med avlen. 

 

Vi oppfordrer departementet til å sørge for at regelverksutviklingen skal være tro mot 

dyrene og at lovverket vårt forvaltes basert på vitenskap og uavhengig av ideen om 

rasehygiene.    

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Åshild Roaldset 

Daglig leder, 

Dyrebeskyttelsen Norge  

 

   

    

 

 

 

 

 

 


