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HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 25.
APRIL 2003 nr. 614 OM FORBUD MOT Å STILLE UT HUNDER SOM HAR
FÅTT ØRE OG/ELLER HALE KUPERT
På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet på høring utkast til forskrift om
endring av forskrift 25. april 2003 nr. 614 om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller
hale kupert.
Hovedinnhold i endringsutkastet
Endringene i utkastet angår virkeområdet til forskriften. Det foreslås at hunder som av
veterinærmedisinske årsaker har kupert hale, skal kunne stilles ut. Vilkåret er at de følges av en
veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. Det foreslås videre at hunder med utenlandsk
eierskap som er lovlig kupert i sitt hjemland, skal kunne delta på internasjonale utstillinger i Norge

Bakgrunn for utkastet
Forskrift 25. april 2003 nr. 614 om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert
gir utstillingsforbud også dersom hunder av kuperingsrase har fått halen kupert av medisinsk
grunn. Forskriften har ingen dispensasjonshjemmel. Da forbudet mot halekupering av hund ble
innført i Norge for over 20 år siden, var det vanlig å kupere halen på hunder av visse raser. Skillet
mellom kuperings- og ikke-kuperingsraser ble i utgangspunktet gjort for å forhindre uthuling av
regelverket i en tid hvor man innen noen raser hadde erfaringer med at kupering ble uriktig
kamuflert som medisinsk betinget. Flere europeiske land har etter hvert innført et lignende forbud,
og motivasjonen for ulovlig kupering har sunket betraktelig. Det oppleves nå av mange som
urimelig at det kun er ikke-kuperingsraser som kan stilles ut og konkurrere hvis halen er kupert av
medisinsk grunn. Norsk Kennel Klub opplyser at de aller fleste av deres medlemmer i dag
aksepterer fullt ut kuperingsforbudet. Det kan nå vurderes som en større trussel for dyrevelferden
at eiere forsøker å redde haler som burde vært kupert, for at hunden ikke skal bli forhindret i å
delta på aktiviteter og dermed miste mye av sin reelle og opplevde verdi. Hunder risikerer derfor å
bli utsatt for unødig lidelse ved at halen ikke blir kupert eller hunden kan bli avlivet. Kuperte
hunder, uten tidligere utstillingsresultater, har også liten avls- og salgsverdi og blir derfor lettere gitt
bort til mindre egnede eiere.
Da forbudet mot kupering ble innført var det lite aktuelt å stille ut utenlandsk eide hunder i Norge
på grunn av det strenge innførselsregelverket. Siden den gang har det blitt mye enklere å reise
med hund til Norge fra både Europa og verden for øvrig. Dette fører til at det nå er høyst aktuelt for
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utenlandske oppdrettere å stille ut sine hunder i Norge. Hunder med utenlandsk eierskap som er
lovlig kupert i sitt hjemland, har imidlertid ikke mulighet til å delta på internasjonale utstillinger i
Norge. Dette oppfattes i dag som urimelig og betyr i praksis at det er vanskelig å arrangere
internasjonale hundeutstillinger i Norge.

Gjeldende regelverk
Formålet med forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert er å
fremme etterlevelse av kuperingsforbudet gjennom å gjøre markedet for hale- eller ørekuperte
hunder mindre attraktivt. Forskriften gjelder alle arrangementer som er en del av et avlsarbeid og
arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller presentasjon. Med
kuperingsrase menes en rase som etter sedvane kuperes i land hvor dette tillates.

Nærmere om forskriftsendringene
§ 2 Virkeområde
Mattilsynet foreslår å gjøre forandringer i forskriftens virkeområde.
Vi foreslår at hunder som av veterinærmedisinske årsaker har kupert hale, skal kunne stilles ut.
Vilkåret er at de følges av en veterinærattest med begrunnelse for inngrepet og inngrepets omfang.
Med inngrepets omfang menes at veterinær skal bekrefte at amputasjonsstedet er forenelig med
skaden på halen. Mattilsynet har kontaktet noen smådyrklinikker og fått opplyst at omfanget av
slike skader er lite.
Mattilsynet foreslår at hunder med utenlandsk eierskap som er lovlig kupert i sitt hjemland, skal
kunne delta på internasjonale utstillinger. Slike utstillinger arrangeres sjelden i Norge, og
Mattilsynet mener risikoen for å påvirke norske hundeholdere til å kupere er liten. Det er fremdeles
ikke ønskelig at norskeide hunder som er kupert i utlandet eller ulovlig kupert i Norge, får mulighet
til å delta på slike arrangementer.
Mattilsynet foreslår å fjerne følgende setning fra virkeområdet:
” 2. hunder som før 1. januar 2000 har fått særskilt unntak fra forbud mot utstilling etter
daværende forskrift av 10. februar 1994 nr. 122.”
Mattilsynet anser det ikke nødvendig å videreføre denne bestemmelsen da det er gått over 12 år
siden et slikt “særskilt unntak” evt. ble gitt. Sannsynligvis er det ikke lenger aktuelt for disse
hundene å delta på slike arrangement i dag, og vi antar at de evt. vil falle inn under
endringsforslagets punkt 1.
Ved å foreta disse forandringene i virkeområde, ser Mattilsynet ikke behov for å foreslå en
dispensasjonshjemmel da det ikke er ønskelig å åpne for dispensasjoner fra utstillingsforbudet av
andre grunner.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Hensikten med endringsutkastet er å regulere regelverket for utstilling av kuperte hunder mer i
samsvar med dagens situasjon. Utkastet vil ikke ha konsekvenser hverken når det gjelder
administrasjon eller økonomi i forhold til dagens regelverk. Utkastet vil imidlertid være positivt for
Norsk Kennel Klub som arrangør av internasjonale utstillinger, for utenlandske eiere av
kuperingsraser og for eiere med hunder som har fått kupert halen av medisinsk grunn. Mattilsynet
mener utkastet ikke vil føre til mer kupering av hunder da kuperingsforbudet i dag er allment
akseptert. Utkastet kan muligens tvert i mot føre til bedret dyrevelferd ved at terskelen for å kupere
hunder som trenger dette av medisinske årsaker senkes. Dermed senkes også risikoen for at slike
hunder utsettes for unødig lidelse ved å gå med en hale som burde vært kupert, eller at hunden blir
avlivet eller gitt bort til mindre egnede eiere.
En dispensasjonshjemmel ville ført til en større byrde i form av merarbeid både for Mattilsynet som
skal behandle dispensasjonssøknader og for søker.
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Høringsfrist
Vi ber om at høringssvarene merkes med saksnummer 2008/91346 og sendes til Mattilsynet,
Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller som e-post til
postmottak@mattilsynet.no innen xxx 2012.
Med hilsen

Torunn Knævelsrud
Seksjonssjef dyrevelferd og fiskehelse

Vedlegg:

Utkast til forskrift om endring av forskrift om forbud mot å stille ut hund som har fått
øre og/eller hale kupert
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