Hva gjør du
når dyr lider?

Fakta
Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre
forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-,
fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk
og dyr.
Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven og arbeider for at alle dyr skal få
dekket sine grunnleggende behov. Mattilsynet gir veiledning, pålegger
nødvendige tiltak, og kan også ta dyr i forvaring eller avvikle dyrehold.
Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal hjelpe til i det
lokale tilsynsarbeidet med dyrevelferd, som lekmenn.
Mattilsynet gjennomfører årlig ca. 10.000 dyrevelferdsinspeksjoner
i produksjons- og kjæledyrhold og andre virksomheter som driver med dyr
(for eksempel dyrebutikker og dyrehager).
Du finner mer informasjon om ansvarsområder og arbeidsoppgaver på
Mattilsynets nettsider.

Hvorfor skal du kontakte Mattilsynet?
Mattilsynet skal sikre dyrenes velferd og har myndighet til å gripe inn i saker
hvor dyr lider.
• Tips fra publikum er den viktigste årsaken til at Mattilsynet hindrer
dyretragedier.
• Dersom du kontakter Mattilsynet, bidrar du til at færre dyr lider.
• Alle som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig
svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, har plikt til å varsle Mattilsynet eller
politiet. Denne plikten fremkommer i dyrevelferdsloven.
Mattilsynet og dyrevernnemndene følger opp meldinger om dyr som lider
Vi går i gjennom alle bekymringsmeldinger fra publikum. Det blir gjort en
vurdering av om dyret blir utsatt for unødvendig lidelse. Ved alvorlig brudd på
dyrevelferdsloven kan dyreholder bli fratatt dyrene, og forholdet kan bli politianmeldt. I noen tilfeller får dyreholder forbud om hold av dyr i fremtiden.

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte
ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare
for unødige påkjenninger og belastninger. Dyrevelferdsloven § 3

Når skal du kontakte Mattilsynet og dyrevernnemdene?
I situasjoner der du ser eller hører om:
• dyr som ikke får nødvendig tilsyn og stell
• dyr som ikke får vann og fôr
• vold mot dyr
• dyr som åpenbart er avmagret
• dyr som er skadd og/eller syke
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Bry deg om
dyrenes velferd

!

Du kan melde fra på www.mattilsynet.no
Velg menypunktet «Varsle oss» som ligger øverst på forsiden.
Du trenger ikke oppgi navnet ditt. Det er viktig at du gir tilstrekkelig
informasjon, både slik at vi forstår hva som er problemet, og hvilket
dyrehold meldingen dreier seg om. Dette er særlig viktig hvis du
velger å være anonym, fordi vi da ikke kan kontakte deg for mer
nøyaktig informasjon hvis vi trenger det.

Du kan også kontakte Mattilsynet
på felles telefon 22 40 00 00.

For nærmere informasjon og veiledning, ta kontakt med Mattilsynet
på tlf. 22 40 00 00.
Besøk vårt nettsted www.mattilsynet.no for informasjon fra Mattilsynet.

www.mattilsynet.no

