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MATTILSYNET ENDRER FORSLAGET OM KONKURRANSEDYRFORSKRIFT ETTER HØRINGEN
Vi viser til høringen av forslaget om forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Alle
høringssvarene er nå sammenstilt og vurdert, og vi har endret utkastet til forskrift i tråd med mange
av innspillene. Vurderingene og endringene framgår av sammenstillingen og forskriftsutkastet som
er vedlagt.
Forslaget ble i høringen særlig kritisert av hundesporten for å være mest tilpasset hestesport og for
å regulere hundesporten på måter som ikke passer det gjeldende og fungerende systemet. Vi har
tatt kritikken til følge og endret forslaget på følgende vesentlige punkter:
• Det stilles ikke krav om stevneveterinær ved jaktprøver.
• Hvilke hundeløp som skal kontrolleres av stevneveterinærer, er ikke bare betinget av lengden
på løpet, men også av antallet hunder i spannene og deltakere i konkurransen.
• Forskriften forbyr ikke som sådan hundesport som innebærer at hunder angriper og biter
markører (IPO).
• Kravene til konkurranseområdet er presisert slik at de passer for jaktprøver, hundeløp og
annen sport som foregår i naturen.
• Flere av kravene om nødvendige bestemmelser i reglementene åpner i større grad for ulike
løsninger som passer for ulike konkurranseformer og –tradisjoner.
Vi fikk også mange innspill om dopingkontrollen. Det er flere måter å organisere denne kontrollen
på, og vi ønsker at arrangørene selv finner gode løsninger som sikrer et forsvarlig antidopingarbeid. Vi foreslår derfor å endre forskriften slik at det åpnes for ulike løsninger for dette i
reglementene.
Høringsutkastet inneholdt 4 alternative paragrafer om kontrollpersonell og stevneveterinær.
Høringsinstansene foretrekker ulike alternativer og kombinasjoner av alternativene. Vi har kommet
fram til et forslag som er noe mindre detaljert, men som fortsatt krever dyrevelferdskontrollører i
alle konkurranser og stevneveterinærer i de høyintensive konkurransene. Vi foreslår at
arrangørsiden i større grad skal stå fritt til å organisere både dyrevelferdskontrollørene og
stevneveterinærene.
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Vi foreslår å avvikle den offentlige stevneveterinærordningen. Etter vår oppfatning bør det ikke
være en offentlig oppgave å føre tilsyn med hvert arrangement innen visse høyintensive
konkurranseformer. Det bør i alle fall ikke være et forskriftskrav at disse konkurransene
kontrolleres av stevneveterinærer fra Mattilsynet.
Dersom Landbruks- og matdepartementet ønsker å fortsette med offentlig stevneveterinær, ønsker
vi å få oppgaven tildelt administrativt som andre oppgaver. Vi vil da regulere denne spesielle
tilsynsoppgaven i en egen instruks.
Vi ber om at det endrede forslaget fastsettes som forskrift.

Med hilsen

Torunn Knævelsrud
Seksjonssjef dyrevelferd

Vedlegg:
• høringssammenstilling
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