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Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter
Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes etterlevelse av
regelverket innen en bransje eller et fagtema kontrolleres. Tilsynet er koordinert tidsog innholdsmessig. Mattilsynet får inn nyttig informasjon om tilstanden på området
gjennom tilsynsprosjektene. Det gis opplæring til inspektørene om gjennomføring av
tilsynet og eventuell virkemiddelbruk. Tilsynet i et prosjekt kan være både
inspeksjoner, revisjoner og prøvetaking.
Et tilsynsprosjekt kan bruke ulike virkemidler for å stimulere virksomhetene til
etterlevelse av regelverket. Dette kan for eksempel være gjennom
informasjonsarbeid og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre
myndigheter.
Prosjektene kan være nasjonale, gjelde for hele landet og involvere alle eller de
fleste av Mattilsynets distriktskontorer. De kan også være regionale/lokale og
gjennomføres da i begrensede deler av landet.
De nasjonale tilsynsprosjektene styres av Tilsynsavdelingen ved Mattilsynets
hovedkontor. Planleggingen og gjennomføringen av prosjektene er som hovedregel
delegert til et regionkontor med regiondirektøren som prosjektansvarlig.
Regiondirektøren utpeker en prosjektleder som oppretter en prosjektgruppe.
Prosjektgruppen har det daglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

Figur 1 Hest i matfatet
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1 Sammendrag
Tilsyn med dyrevelferd er et hovedfokus for Mattilsynet, og det ble derfor besluttet at
det skulle gjennomføres et nasjonalt tilsynsprosjekt i 2014 med tema velferd for
hest. Tilsynsprosjektet gikk ut på å gjennomføre tilsyn i et utvalg av hestehold i alle
Mattilsynets distrikt. Hvert distriktskontor skulle gjennomføre tilsyn i 15 hestehold, og
dette utgjorde totalt ca. 750 hestehold. Det ble utarbeidet en felles liste med 14
punkter som skulle undersøkes i forbindelse med tilsynsbesøkene. Et fellestrekk ved
disse punktene var at de ble vurdert til å ha betydning for hesters velferd, eksempler
på dette var beite/uteforhold, mosjon, sosiale behov, fôr og vann, brannsikkerhet og
bygningstekniske forhold i staller. I tillegg kontrollerte inspektørene om hestene
hadde pass og helsekort.
Hestehold finnes i mange ulike varianter fra små garasjestaller til store hestesenter,
og det vil være stor forskjell på hvilke utfordringer de ulike stallene har. I dette
prosjektet ønsket vi å få et inntrykk av ulike typer hestehold i Norge, og dette skulle
inspektørene ta hensyn til ved utvelgelsen av staller. Det har derfor blitt gjennomført
inspeksjoner i et vidt spekter av hestehold – eksempler på dette er hestesenter,
trenerstaller, vanlige staller (små og store) og utegang.
Tilsynet har vært risikobasert. Det vil si at inspektørene har gjennomført
inspeksjonene på steder der sannsynligheten for å avdekke regelverksbrudd var
størst. En del av hesteholdene var plukket ut på bakgrunn av mottatte
bekymringsmeldinger.
Det ble totalt gjennomført 776 inspeksjoner i perioden 1.mars – 31.oktober 2014. På
bakgrunn av at vi ikke har en fullstendig oversikt over hesteholdene i Norge, vet vi
ikke hvor stor andel av hesteholdene som har blitt inspisert i dette prosjektet.
Resultatene fra inspeksjonene viste at 40% av hesteholdene ikke hadde noen avvik.
24 % av hesteholdene hadde kun ett avvik, og 11 % av hesteholdene hadde flere
enn 4 avvik totalt. Ved 47 % av inspeksjonene ble det varslet vedtak om forbedring
av forholdene, og i 25 % av inspeksjonene ble det påpekt plikt (veiledet om
regelverket).
Det var kravpunktene «Helsekort» (26 %), «Hestepass» (22 % ),
«Bygning/innredning av stall»( 22 %), og «Brannsikring» (15 %,) som utmerket seg
med flest avvik. Krav til mosjon og lysforhold hadde færrest avvik.
Det er 12 hesteeiere (1,5 %) som har fått vedtak om avliving eller avvikling av
hesteholdet sitt. I ca halvparten av disse sakene var det viktigste avviket dårlig
hovstell, det vil si lange ustelte høver og/eller forfangenhet. Ustelte høver kan fort bli
svært smertefullt for hestene, og dersom skaden er så stor at den ikke kan rettes
opp er det ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig å la hesten leve lenger.
Andre forhold hvor inspektøren har fattet vedtak om avliving er manglende evne og
vilje til å gi hestene nødvendig fôr og dårlig eller manglende stall eller leskur der eier
ikke evner å rette opp forholdene. Omplassering var vurdert og ikke aktuelt i disse
sakene.
På bakgrunn av tilsynet har vært risikobasert, så er ikke resultatene i denne
rapporten nødvendigvis fullt ut representativt for velferdsstatusen i det norske
hesteholdet. Vi kan allikevel konkludere med at resultatene fra dette prosjektet
peker mot at de fleste norske hestene har en ganske god dyrevelferd. Flere punkter
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som har stor betydning for dyrevelferden hadde få avvik, og dette vurderer vi som
positivt.
Tidligere regionale prosjekter som har vært gjennomført i Mattilsynet viser at det kan
være indikasjon på at det er de samme punktene som gjentar seg med flest avvik.
Kravene hestepass og helsekort har ikke direkte sammenheng med dyrevelferden til
hestene, men er viktig når det gjelder dyrehelse og mattrygghet. Vi vurderer at det
er for stor andel av hestehold som ikke etterlever kravet .
Resultatene har vist at vi ikke kan utelukke at Mattilsynet gjør ulike vurderinger i de
forskjellige regionene, og dette vil vi følge opp internt i organisasjonen.

2 Bakgrunn og gjennomføring
2.1

Bakgrunn

Antallet hester i Norge har økt mye de siste 20 årene. I takt med dette har hold av
hest endret seg fra tidligere å være et bruks/arbeidsdyr til å bli et mer
sports/ kjæledyr. Flertallet av hestene benyttes til hobby, rekreasjon eller i ulike
typer konkurranser. Det er en kun en liten andel av disse hestene som holdes på
gårdsbruk, og det har blitt mer vanlig med hester i mer urbane strøk.
Hestehold krever generelt mye ressurser og kompetanse, noe som stiller høye krav
til hesteeierne. Det har blitt enklere å skaffe seg hest, og vi ser en økende trend at
hester gis bort gratis på internett. Det er stor variasjon på hvilke forutsetninger de
ulike hesteeierne har for å ivareta dyrevelferden til en hest på en tilfredsstillende
måte.
Det har de siste årene vært en økning i bekymringsmeldinger til Mattilsynets
distriktskontorer angående utilfredsstillende hestehold. Det har vært oppslag i media
om hestehold med mangelfulle dyrevelferdsmessige forhold, og det har vært
eksempler på at Mattilsynet ikke har håndtert disse på en tilfredsstillende måte.
Mattilsynet har de siste årene gjennomført noen regionale prosjekt med fokus på
hestehold, og resultatene av disse har avdekket at en god del av hesteholdene ikke
har etterlevet kravene i regelverket. Det har derfor vært ønskelig å få en mer
helhetlig oversikt på landsbasis.
Tilsyn med dyrevelferd er et hovedfokus for Mattilsynet, og det ble derfor besluttet at
det skulle gjennomføres et nasjonalt tilsynsprosjekt i 2014 med tema velferd for
hest.

2.2

Målsetning

Resultatmål:






Prosjektgruppa skal lage en kravpunktmal med veileder.
Prosjektgruppa skal holde en opplæringssamling for inspektører i Mattilsynet
som skal utføre tilsynene.
Mattilsynet skal utføre omlag 750 tilsyn i hestehold, fordelt på alle typer
hestehold og i alle Mattilsynets distriktskontorer.
Prosjektgruppa skal sammenstille resultatene fra tidligere regionale
prosjekter om hestehold.
Prosjektgruppa skal skrive en sluttrapport og en evalueringsrapport.
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Effektmål:
 Bevisstgjøre hesteeiere på sitt ansvar for god dyrevelferd.
 Bedre dyrevelferden i hestehold.
 Mer enhetlig tilsynspraksis blant Mattilsynets inspektører.
 Korrekt og effektiv virkemiddelbruk.
 Synliggjøre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd.

2.3

Organisering

Prosjekteier:
Styringsgruppe:
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk
Regiondirektør Karina Kaupang
Jarle Bergsjø, RK OAØ
Regiondirektør Karina Kaupang
Tor Olav Aas, DK Ytre Østfold
Lars-Erik Rondestveit, DK Ytre Østfold
Julie Enebo Grimstad, RK BVT
Jostein Rise, DK Nord-Østerdalen
Eva Otterstad, RK OAØ
Baard Birkeland, HK
Erik Nordby Karlsen, RK OAØ (til 1/1-2014)
Siw Ulvehøj, RK OAØ (fra 1/1-2014)

Referansegruppe internt: Torunn Knævelsrud
Referansegruppe eksternt: Cecilie Meijdel

2.4




2.5

Regelverksgrunnlag
Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd
Forskrift 2.6.2005 nr. 505 om velferd for hest
Forskrift 28.4.2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr i hestefamilien

Gjennomføring

I 2014 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt, Velferd i Hestehold, der
inspektører i Mattilsynet skulle føre tilsyn med 15 hestehold ved hvert distriktskontor.
Prosjektgruppa laget en felles sjekkliste (kravpunktmal) med 14 kontrollpunkter som
skulle sjekkes på hvert tilsyn. Det ble også laget en omfattende veileder, som
utdypet hva som skulle tillegges vekt på de ulike punktene. Mattilsynets inspektører
utførte tilsyn i 776 hestehold fordelt over hele landet.
Punktene som skulle undersøkes var først og fremst forhold som har betydning for
dyrevelferden som beite/uteforhold, sosiale behov, fôr og vann, bygningstekniske
forhold i stallene, brannsikring, samt tilsyn og stell (hovpleie). I tillegg kontrollerte vi
også om hestene hadde pass og helsekort.
Det ble arrangert en felles opplæring av inspektørene, hvor kravpunktene og
veilederen ble detaljert gjennomgått. Bakgrunnen for dette var å legge til rette for
enhetlige vurderinger i alle deler av landet.
Distriktskontorene skulle selv plukke ut tilsynsobjektene som skulle inkluderes i
dette prosjektet.
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Tilsynsobjektene skulle ikke plukkes ut som et tilfeldig utvalg, men på bakgrunn av
følgende kriterier:
1) Utvalget skulle være risikobasert. Det vil si at de skulle velge hestehold med
størst sannsynlighet for regelverksbrudd. Kriterier for denne vurderingen var blant
annet historikken til stallen og eventuelle bekymringsmeldinger fra eksterne
aktører.
2) De 15 inspeksjonene skulle plukkes ut, slik at de fordelte seg på ulike kategorier
hestehold. Dette innebærer blant annet godkjenningspliktige hestehold,
meldepliktige hestehold, små hestehold, og hest på utegang. Årsaken til dette var at
man ønsket å få med et representativt utvalg av alle produksjonsformer som er
vanlige ved hold av hest.
Inspeksjonene skulle gjennomføres som uvarslede tilsyn. Perioden hvor
inspeksjonene ble gjennomført var i tidsrommet 1.mars til 31.oktober 2014.

Figur 2 Fôring med høy utendørs

2.6

Virkemiddelbruk

Kjernen i Mattilsynets tilsynsarbeid innebærer å kontrollere at tilsynsobjektene
etterlever regelverket, og å reagere dersom det avdekkes brudd på regelverket.
Mattilsynet har en rekke virkemidler til disposisjon for å sikre regelverksetterlevelse.
Mattilsynet har som målsetting å være tydelig i sin bruk av virkemidler når
regelbrudd avdekkes. Det er også viktig at Mattilsynet har en enhetlig bruk av
virkemidler. Mattilsynet har derfor utarbeidet en retningslinje for virkemiddelbruk ved
tilsyn, og denne skal brukes ved tilsyn i alle typer dyrehold.
Mattilsynet skal ha en aktiv virkemiddelbruk og ikke vegre seg for å varsle og fatte
vedtak. Ved valg av virkemiddel skal det tas hensyn til type regelverksbrudd og
tidligere erfaringer med virksomheten. Mattilsynet skal ikke reagere strengere enn
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det vi mener er nødvendig for at reglene skal bli fulgt. Nedenfor følger en
beskrivelse av de vanligste virkemidlene Mattilsynet benytter:


Påpekning av plikt er rettslig sett å anse som en veiledning om regelverket,
men fungerer i praksis også som en advarsel til tilsynsobjektet. For at
påpekning av plikt skal kunne benyttes må tre vilkår være tilstede:
Førstegangsovertredelse, bagatellmessige forhold, klart og entydig
regelverkskrav.



Vedtak - Hovedregelen ved avvik er at det fattes vedtak. Et vedtak skal som
hovedregel forhåndsvarsles (varsel om vedtak). Det betyr at virksomheten
får informasjon om at vedtak vil bli fattet og gis mulighet til å uttale seg om
forholdet innen en gitt frist. Ved å fatte et vedtak setter Mattilsynet som
myndighet krav til at virksomheten innretter seg etter regelverket og utbedrer
forholdene.



Hastevedtak er det samme som vedtak uten forhåndsvarsel. Hastevedtak
skal fattes i de tilfellene der tiltak må iverksettes umiddelbart. Med andre ord
hvor det kan være tale om akutte dyrevelferdsmessige forhold som krever
øyeblikkelig handling.

3 Resultater
3.1.

Tilsyn utført

Totalt ble det utført 776 tilsyn i prosjektet. Dette resultatet var noe høyere enn
målsetningen på 750 tilsyn. Regionene i Mattilsynet har ikke likt antall distrikter –
derfor var det ikke like mange hestehold som ble inspisert i hver region.
Fordelingen av de 776 tilsynene på Mattilsynet sine 8 regioner ble slik (diagram 1 og
2):

Diagram 1: Antall tilsyn fordelt på
regioner i Mattilsynet
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I prosent fordeler dette seg slik:

Diagram 2: Antall tilsyn fordelt på region i
prosent av totalt antall tilsyn
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3.2
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Hvor mange «ikke tilfredsstillende» på hvert kravpunkt

«Ikke tilfredsstillende» er den konklusjonen vi setter på funn som vi mener strider
mot kravene i regelverket, og dette er det samme som avvik.
Det var kravpunktene «Helsekort» (204, dvs 26 %), «Hestepass⃰» (169, dvs 27 %),
«Bygning/innredning av stall» (174, dvs 22 %), og «Brannsikring» (117, dvs 15 %)
som utmerket seg med flest «ikke tilfredsstillende», hhv., Se tabell 3.
Mosjonskravet fikk færrest «ikke tilfredsstillende» med 10 (1,3 %).
Kompetansekravet og kravet til dagslys er også to kravpunkt som fikk få «Ikke
tilfredsstillende», 16 (ca. 2 %).
På bakgrunn av at tilsynsperioden var fra 1. mars til 31. oktober, er det sannsynlig at
man ville ha oppdaget flere regelverksbrudd på luftegårder og utearealer dersom
tilsynsperioden hadde omfattet flere av vintermånedene. Årsaken til dette er at
Mattilsynet har erfaring fra tidligere som tilsier at det er en del utfordringer knyttet til
gjørmete og vått underlag på uteområdene enkelte steder i landet i vintermånedene.

⃰ På bakgrunn av forhold ved vår saksbehandlingssystem har det oppstått en mangel i forberedelsene
til 50 av våre tilsyn. Dette kravpunktet ble dermed ikke inkludert på lista over kravpunkter som
inspektøren skulle vurdere under tilsynet. Resultatet viser derfor en høyere prosentandel på avvik på
hestepass på tross av lavere antall avvik.
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Diagram 3 Oversikt over antall avvik på de enkelte kravpunkter
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Diagram 4 Oversikt over prosentandel «ikke-tilfredsstillende» på de enkelte
kravpunkt

Diagram 4: Tilsyn med "Ikke tilfredsstillende" i
prosent av totalt antall tilsyn fordelt på
kravpunkt
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Når vi setter opp et diagram som viser hvor stor prosent av tilsynene som ikke
hadde avvik på noen velferdspunkter i forhold til tilsyn der avvikene var flere, blir
tallene slik:
Diagram 5 – Andel tilsyn med avvik per tilsyn

Andel tilsyn med avvik (ikke
tilfredsstillende) pr. tilsyn
4%

3 %2 %

12 %

55 %
24 %

Ingen avvik (null ikke tilfr)

En ikke tilfr

To ikke tilfr

Tre ikke tilfr

Fire ikke tilfr

Flere enn fire ikke tilfr

I dette diagrammet har vi bare tatt med kravpunkter som direkte dreier seg om
velferd, det vil si at vi har tatt ut kravpunktene om helsekort, hestepass og tillatelse.
Diagrammet viser at det ikke ble registrert noen avvik på velferdsparametre i 55 %
av hesteholdene. Videre viser diagrammet at andel tilsyn med kun ett avvik var
24%.
Det er viktig å merke seg at disse tallene ikke inneholder informasjon om
alvorlighetsgraden på avvikene. Det vil ikke være slik at man automatisk kan trekke
konklusjon om at et hestehold med kun ett avvik har bedre dyrevelferd enn et
hestehold med flere små avvik. Det kan i enkelte tilfeller være mer alvorlig med ett
stort avvik enn flere små.
På tross av denne usikkerheten vurderer vi at vårt prosjekt viser at de fleste norske
hestehold har akseptabel dyrevelferd. Bakgrunnen for dette er at vi har valgt ut
hesteholdene etter en risikovurdering, og at over halvparten av disse ikke hadde
noen velferdsmessige avvik. Det er grunn til å anta at et gjennomsnittlig hestehold
vil ha en lavere sannsynlighet for regelverksbrudd enn hesteholdene i vårt
tilsynsprosjekt.
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3.3

Varsel om vedtak

47 % av tilsynene førte til ett eller flere varsel om vedtak. Antallet varsler i ett tilsyn
varierte fra 1 til 9 varsler, og ett tilsyn hadde hele 11 varsler.

3.4

Vedtak uten forhåndsvarsel

Inspektørene brukte hastevedtak i 5 % av alle tilsynene, og denne typen oppfølging
finnes blant alle kravpunktene.
I 11 av tilfellene ble det fattet vedtak uten forhåndsvarsel, på grunn av at
dyrevelferden ikke var tilfredsstillende. Dette virkemiddelet ble benyttet fordi det var
nødvendig å rette opp forholdene raskt.

3.5

Påpekning av plikt

I dette prosjektet brukte vi «Påpekning av plikt» i 193 tilsyn, det er i 25 % av
tilsynene.

3.6

Særskilt observasjon

Særskilt observasjon har inspektøren brukt der inspektøren har konkludert med
«ingen merknad» og har hatt behov for å skrive noe tekst.

3.7

Avliving

Det er 12 hesteeiere som har fått vedtak om avliving eller avvikling av hesteholdet
sitt. I ca halvparten av disse sakene var det viktigste avviket dårlig hovstell, det vil si
lange ustelte høver og/eller forfangenhet. Ustelte høver kan fort bli svært smertefullt
for hestene, og dersom skaden er så stor at den ikke kan rettes opp er det ikke
dyrevelferdsmessig forsvarlig å la hesten leve lenger.
Andre forhold hvor inspektøren har fattet vedtak om avliving er manglende evne og
vilje til å gi hestene nødvendig fôr og dårlig eller manglende stall eller leskur der eier
ikke evner å rette opp forholdene. Omplassering var vurdert og ikke aktuelt i disse
sakene.
3.8
Tvangsmulkt
Det ble varslet vedtak om tvangsmulkt i 19 tilsyn. Eksempler på tilfeller der
tvangsmulkt ble benyttet var ved manglende pass, manglende helsekort, mangler
ved brannsikring og ved mangler på bygning og innredning.
3.9
Anmeldelse
Ingen av inspeksjonene har resultert i politianmeldelse.
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Diagrammet under viser antall tilsyn som har ett eller flere forvaltningsmessige
oppfølginger. Merk at ett tilsyn kan ha ført til en eller flere typer oppfølginger:

Diagram 6: Forvaltningsmessig oppfølging:
Antall tilsyn med ett eller flere oppfølginger
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Påpekning Særskilte
av plikt
observasj
oner

Antall

193

37

Varsel om
vedtak

371

Vedtak

271

Vedtak
Politiuten
anmeldels
forhåndsv
e
arsel
43
0

I prosent blir dette:

Diagram 7: Forvaltningsmessig oppfølging, prosent
tilsyn som har de forskjellige oppfølgingene
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Påpekning
av plikt

Særskilte
observasjoner

Varsel om
vedtak

Vedtak

Vedtak uten
forhåndsvarsel

Politianmeldelse
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3.10

De enkelte kravpunkter

3.10.1 Kravpunkt 1 - Generelt – tilrettelegging i forhold til hestenes behov,
sosial kontakt.
Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 4.
Vi ønsket å vurdere hestens sosiale miljø, blant annet om hesten stod mye alene.
Hesten er et flokkdyr, og sosial kontakt med artsfrender er en vesentlig faktor for
hestens velferd.
I § 4 i forskriften er det et krav at man ved alt hold og bruk av hest skal ta hensyn til
hestens atferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov. Det er videre et krav at det
skal legges til rette for at hest kan holdes i grupper der beite inngår. I veileder til
forskriften står det utdypet at det må tas hensyn til at hester er flokkdyr med behov
for sosialt samvær med artsfrender.
I Danmark og Sverige er det forbudt å holde føll og unghester alene. I denne
perioden vil alenehold sannsynligvis være mest skadelig for hesten. Selv om det
ikke eksisterer noe forbud mot å holde hester alene i Norge, ønsket vi å få fokus på
hvor viktig sosial kontakt er for hesters velferd i dette prosjektet. Vi vurderer at
kravene i regelverket kan tolkes slik at hesteeier har et ansvar for å ivareta hesters
behov for sosial kontakt, og vi ville derfor at hesteeiere i forbindelse med
inspeksjonene skulle gjøre rede for hvilke tiltak de gjennomfører for å tilrettelegge
for at hestenes behov for sosial kontakt ble ivaretatt i løpet av året.
Vi satte som et minstekrav at hester som står alene og ikke blir brukt i vinterhalvåret,
skal gå på beite med andre hester om sommeren.
Det ble registrert avvik på dette punktet på 28 tilsyn. Dette utgjør kun 3,6 % av
tilsynene. Dette kan tyde på at hester i all hovedsak får oppfylt sitt behov for sosial
kontakt med andre hester i norske hestehold. Dette er et overraskende resultat på
bakgrunn av at oppstalling av hester enkeltvis i flere sammenhenger tidligere, blant
annet fra Rådet for dyreetikk, har blitt trukket fram som en velferdsutfordring i
dagens hestehold.

3.10.2 Mosjon
Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 22.
Hensikten med dette kravpunktet var å undersøke om kravet til mosjon av hest blir
ivaretatt i norske hestehold. Vi mener at mosjon er en faktor som er av stor
betydning for hesters velferd.
Hester har behov for mosjon bl.a. for å utøve naturlig adferd. Fra naturens side
beveger hester seg over store områder i forbindelse med fôropptak, og mosjon har
positiv effekt på hestens fysikk og psyke. Det er viktig at hesten har tilgang på
luftegård eller beite der det er mulighet for matsøk.
Forskriften krever at alle hester skal sikres mulighet for daglig mosjon og uteliv i
egnet luftegård eller på beite. Hester som står oppstallet i boks skal ha daglig
trening, eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst 2 timer per dag. Veilederen
antyder at en minimum størrelse på en brukbar luftegård er 10 x 30 m
Av 776 tilsyn var det bare 10 tilsyn hvor inspektøren vurderte at mosjonen var «ikke
tilfredsstillende». Dette er kun 1,3 % av totalantallet tilsyn. Eksempler på
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avviksobservasjoner var hester som stod inne over lang tid eller som var bundet opp
ute.
Disse resultatene viser at mulighet for mosjon blir oppfylt i de aller fleste hestehold
som ble inspisert i dette prosjektet. Vi vurderer at dette er veldig positive funn.

3.10.3 Luftegårder, beiter, utearealer
Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 16.
Det er et krav i forskriften at stallanlegg skal ha tilgang til egnede og mange nok
luftegårder slik at alle hestene kan slippes ut minst to timer hver dag.
På dette kravpunktet skulle inspektøren ha fokus på utforming av luftegårder i
forbindelse med vanlig stalldrift, det vil si størrelse, egnet underlag, fare for skader
mm. Prosjektgruppen mener at både tilgang på luftegårder og utformingen av
luftegårdene har stor betydning for hesters velferd. Utearealene må ha størrelse og
utforming som gir hestene mulighet for mosjon, også i høyt tempo. Forholdene bør
legges til rette slik at flere hester kan gå sammen. Underlaget må være egnet for
hest uten for mye stein, og være fritt for gjenstander som hestene kan skade seg på.
Utearealet må også tåle den aktuelle belastningen uten å bli tråkket for mye opp,
særlig når det er vått.
I 10,6 % av hesteholdene som har hatt tilsyn fant inspektøren avvik. Eksempler på
avvik var for små luftegårder, gjørmete underlag, dårlig vedlikehold av gjerdet og
risiko for skade på grunn av skarpe gjenstander.

Figur 3 Sølete underlag i
luftegård

Sølete og fuktige luftegårder var helt klart det vanligste avviket. Hester synes
vanligvis det er ubehagelig med gjørmete underlag, og de prøver å unngå slikt
underlag dersom de har mulighet til det. Et permanent fuktig underlag kan føre til
hudbetennelser og hovskader fordi huden og hoven aldri får tørket opp. Å holde en
luftegård i god stand i løpet av høst og vinter i vårt klima er vanskelig og krever ofte
kostbare tiltak som støpte underlag, bruk av grov flis, drenering etc.
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Det er imidlertid viktig for dyrevelferden at dyra har gode uteareal. Det er veldig
positivt at resultatene fra dette prosjektet viste at nesten 90 % av de inspiserte
hesteholdene var uten avvik på luftegårder og uteareal.

Figur 4 Ikke tørt underlag i leskur

3.10.4 Fôringsplass og liggeplass i forbindelse med utegang og leskur
Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 25.
Driftsformer med utegang kan være veldig positivt for å ivareta hesters velferd. En
slik driftsform kan føre til at hester får utøve mest mulig naturlig atferd. Det kan
trekkes fram i denne sammenhengen - mulighet for fri bevegelse, at hestene får
vært mye ute i alle årstider, og at de kan leve i en gruppe med andre hester.
Det er viktig å presisere at utegang er en driftsform som krever mye ressurser. Det
stiller blant annet store krav til at man må ha et uteområde som er egnet til formålet.
Uteområdet må være tilstrekkelig stort og ha et underlag som kan drenere vekk
vann. Det er ikke akseptabelt med et uteområde som er gjørmete store deler av
året.
Vi ønsket å fokusere både på fôringsplassen og liggeplassen i forbindelse med
inspeksjon av disse hesteholdene. Begge disse områdene vil det være naturlig for
hestene å oppsøke hyppig, og områdene vil derfor være spesielt utsatt for
tråkkbelastning. Tidligere erfaring med utegang har vist at det kan bli spesielt
gjørmete og vått på disse områdene. Vi vurderer derfor at dette er et kritisk punkt i
forhold til å ivareta god helse, godt renhold og god velferd.
I forskriften er det derfor et krav om at grunnen under fôringsplasser og andre
belastede områder skal være hardgjort og drenert. Fôringsplassen skal også holdes
fri for gjødsel. Videre bør fôringsplassen være overbygget med tak dersom fôret blir
liggende utover et døgn. Dette er viktig for at fôret skal sikres god hygienisk kvalitet.
Det er videre krav i forskriften om at hest på utegang skal ha tilgang til liggeplass
som gir tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør. Minimumskravet for
utformingen av liggeplass er 3 vindtette vegger og tak. Liggeplassen skal være
dekket av halm eller lignende materiale som holder underlaget tørt. Liggeplassen
skal være drenert, og vann må ikke kunne renne inn fra områdene rundt.
Liggeplassen skal være stor nok til at alle hestene kan ligge samtidig og utformet
slik at alle hestene får adgang.
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I 9,3 % av alle inspiserte hestehold vurderte inspektøren at fôringsplass eller
liggeplass ute ikke var tilfredsstillende i forhold til de ovennevnte kravene i
forskriften.

Figur 5 Fôring uten fast underlag og med ustabilt tak

Eksempler på avvik fra rapportene var ulike typer mangler ved leskur eller mangel
på leskur, fuktig liggeplass, ikke overbygget fôringsplass og gjørmete fôringsplasser.
I utgangspunktet fremstår ikke dette resultatet som urovekkende høyt. Men det er
viktig å presisere at resultatene ikke gir oss oversikt over hvor mange av
hesteholdene som hadde utedrift vinterstid, det vil si hvor mange av hesteholdene
som ikke bruker stall i det hele tatt vinterstid. Vi kan derfor ikke si sikkert hvor
mange prosent av dem som hadde reell utedrift som hadde avvik på dette punket.

Figur 6 Ikke egnet luftegård med farlige gjenstander
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Figur 7 Sølete underlag i luftegård

3.10.5 Fôr og vann
Hjemmel § 21 i Forskrift om velferd for hest.
Bakgrunnen for at vi ønsket å ha dette kravpunktet med er at fôr og vann er helt
avgjørende for god dyrevelferd. Det er krav i forskriften om at hester skal ha tilgang
på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk
kvalitet. I retningslinjene til forskriften er det beskrevet at hester bør ha kontinuerlig
tilgang på drikkevann. Hester må som et minimum få drikke seg utørste minst to
ganger per dag, men oftere når temperatur, bruk, amming eller andre forhold tilsier
at behovet er forøket. Snø er ikke tilstrekkelig som drikkevann.
Kravene i forskriften vedrørende fôr er at hester skal ha tilstrekkelig mengde fôr med
god kvalitet og tilfredsstillende næringsinnhold. Ved løsdrift skal alle hester kunne
ete samtidig dersom de ikke har fri tilgang på fôr eller det fôres individuelt. Det skal
være mulighet for individuell fôring. Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelig
grovfôr.
Tilfredsstillende fôring er avhengig av en rekke faktorer, blant annet rase,
aktivitetsnivå, alder, og fysiologisk status. Det er derfor svært viktig å kontinuerlig
følge med på holdet til hver enkelt hest og ha kunnskap om hva som vurderes som
normalt hold.
Det er videre viktig at man fôrer med grovfôr med god
kvalitet og med kjent næringsinnhold.
I 7,6 % av alle tilsynene, dvs. 60 hestehold, vurderte
inspektøren at forholdene rundt fôr og vann ikke var
tilfredsstillende. Dette vil si at det var avvik på enten fôr
eller vann, eller begge deler. Avvik kunne for eksempel
være for liten tilgang på vann ute, for dårlig fôrkvalitet og
feil fôring. Andre avvik var dårlig sikring av kraftfôr, for
lite fôr og tynne hester (se figur 8).
Figur 8. Tynn hest

Prosjektgruppa vurderer at vann og fôr er helt basale behov for hester, og vi mener
at dette er et område man bør ha fokus på i fremtiden selv om resultatene isolert
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sett ikke viser veldig høy prosentandel hestehold med avvik på dette punktet. Det er
en økning i antall personer som skaffer seg hest, særlig i urbane strøk, og disse har
svært varierende kunnskap om hester. Riktig fôring krever mye kompetanse og
erfaring. Det vil kunne få store konsekvenser for det enkelte dyr i løpet av relativt
kort tid dersom det er utilfredsstillende forhold knyttet til fôr og vann.
Det var stort sprik mellom alvorlighetsgraden på avvikene, og ingen rapporter hadde
avvik som hadde fått så alvorlige konsekvenser for dyra at vi kunne kalle det en
dyretragedie.

3.10.6 Tilsyn og stell
Hjemmel § 17 i forskrift om velferd hos hest.
Vi ønsket å fokusere på hovpleie på dette kravpunktet. I forskriften er det er krav at
hester skal få hovpleie etter behov. Vi vurderer at mangelfull hovpleie og/eller feil
ved skoing vil kunne føre til stor lidelse for hester.
Stadig flere hesteiere velger i dag å la hesten gå uten sko hele året. Hoven kan ha
stor fordel av å være uten sko, men da må bruken tilpasses underlaget. For aktive
brukshester vil imidlertid slitasjen på hoven i de fleste tilfeller være av en slik
karakter at hesten bør skos av dyrevelferdsmessige hensyn.
Høvenes slitasje påvirkes av underlag, hornkvalitet, beinstilling og hvor mye hesten
er i bevegelse. Mange hester har ujevn slitasje av høvene og trenger regelmessig
beskjæring for å unngå feilbelastning på ledd og ligamenter. Høvene skal ikke bli for
lange, for høye eller asymmetriske. Det er viktig at hester kun beskjæres og skos av
kvalifisert personell fordi en feil påsatt sko kan føre til betydelige skader og mye
smerter.
Mattilsynet har fått inn en del bekymringsmeldinger knyttet til hovpleie på hest, og vi
har fått inntrykk av at det utføres en del hovbehandling av personell som ikke har
tilstrekkelig kompetanse. Det er viktig å presisere at i henhold til dyrevelferdsloven §
6 har hesteeiere ansvar for at personer som skal beskjære eller sko hestene deres
har tilstrekkelig kompetanse til dette. Hesteeiere bør derfor forsikre seg om dette
ved å stille spørsmål vedrørende hvilken utdanning, kunnskap og erfaring
vedkommende som utfører hovpleien har.
Det ble funnet avvik i 48 hestehold, altså 6,1 % av inspeksjonene på dette punktet.
De fleste avvikene dreide seg om feilstilte/forvokste høver og mangelfullt hovstell.
I 5 medførte det (og andre avvik) til enten avliving eller avvikling av hesteholdet. Vi
vurderer det som positivt at det kan fremstå som om hovpleien var tilfredstillende i
94% av hesteholdene, men resultatene viser at det ofte er alvorlige
dyrevelferdsmessige konsekvenser ved mangelfull hovpleie. Vi vurderer at det er
viktig å øke bevisstheten til hesteeiere vedrørende viktigheten av å benytte
personell med tilstrekkelig kompetanse til å utføre hovpleie.

3.10.7 Bygning, rom og innredning
Hjemmel § 7 i Forskrift om velferd for hest
På dette kravpunktet ønsket vi å ha fokus på stallbygningen og risiko for skade på
hester. Mange hester tilbringer mye tid i stallen, og det er derfor viktig for hesters
velferd at utformingen av stallen er på en slik måte at faren for skade er redusert til
et minimum.
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I forskriften er det er krav om at stallen skal være utformet og innredet slik at
hestene ikke kommer i fare for å påføres eller påføre seg selv skade. Det er videre
krav om at materialer som brukes i stallen og innredning som hester kommer i
kontakt med, ikke skal være skadelige for hestene og skal kunne reingjøres og
desinfiseres på en praktisk måte.
Det er krav om at takhøyden alle steder skal være stor nok til at hestene med god
margin skal kunne stå i naturlig stilling, og til å sikre tilstrekkelig luftvolum.
De ovennevnte punktene fra forskriften er lite konkrete, og det krever bruk av skjønn
for å vurdere om løsningene er tilfredsstillende. I tillegg ble forskrift om velferd for
hest vedtatt først i 2005, og det eksisterer en rekke staller som er eldre enn
dette. Disse stallene har blitt bygget i en tid hvor det kun var bygningsmessige krav
til hestesenter. Det er en rekke eksempler på at gamle husdyrrom ble omgjort til
staller, og takhøyden kunne da ofte bli lavere enn det som er kravet for oppstalling
av hest i den nye forskriften.
Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer til forskriften. Disse retningslinjene skal bidra
til en harmonisert tolkning og gjennomføring av bestemmelsene i forskriften.
Kravene i retningslinjen skal fortrinnsvis oppfylles for nybygg, og er veiledende for
bestående staller og det skjønn som må utøves i det enkelte tilfelle. Det er
beskrevet at de anbefalte størrelsene som er angitt i retningslinjen er minimumstall.
Videre er det beskrevet at større arealer i mange tilfeller vil kunne gi mer
hensiktsmessige innredningsløsninger og bedre trivsel, helse og tilvekst for dyrene.
Det er viktig for å ivareta naturlige behov hos hestene at de bygningsmessige
forholdene harmoniserer med størrelsen på dyrene, slik at hestene kan innta en
naturlig stilling med hodet og nakken, og at det er plass til at de kan strekke seg ut i
boksen. Hester er skvetne dyr, og det bør være såpass god margin på takhøyder og
dørbredder at hestene ikke kommer i fare for å skade seg i situasjoner hvor de
utfører brå bevegelser.
Det vises videre til at man må foreta en individuell vurdering av hestene ved avvik
fra disse målene.
På dette kravpunktet var det registrert avvik fra regelverket ved 22 % av
inspeksjonene. Eksempler på avvik var mangelfull skjerming av vindu, manglende
vaskeplass, risiko for hesten å skade seg (eksempelvis dårlig vedlikeholdte
skillevegger) og usikret oppbevaring av kraftfôr.
Det var få observasjoner om mangelfull ventilasjon. Dette kan ikke automatisk tolkes
som om at alle de inspiserte stallene har god ventilasjon. En av årsakene til dette
kan være at det er mest sannsynlig at flest inspeksjoner har blitt gjennomført på
dagtid når hestene er ute, og det har blitt luftet i stallen. I tillegg er det verdt å nevne
at det særlig er vinterstid man har de største utfordringene knyttet til ventilasjon.
Prosjektperioden var 1.mars-31.oktober for dette prosjektet.
Det var også få observasjoner om for smale/trange stallganger, oppholdsrom, og
dører i rapportene.
Resultatet viser at vi har funnet mangler som representerer en økt risiko for skade
for hestene i ca 1 av 4 stallbygninger i denne undersøkelsen. Vi vil påpeke at det er
sprik mellom alvorlighetsgraden på disse avvikene, men vi vil konkludere med at det
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er grunn til å holde fokus på sikkerhet i stallbygningen ved framtidig tilsyn med
hestehold.

3.10.8 Lys
Hjemmel § 10 i Forskrift om velferd for hest.
Vi ønsket å undersøke hestenes tilgang på dagslys, fordi naturlig lys har betydning
for normale hormonsvingninger gjennom døgnet og året. I forskriften er det krav om
at hester skal være sikret tilstrekkelig tilgang på dagslys. Det skal også være
mulighet for kunstig belysning inne. Hest skal ikke utsettes for permanent kunstig
lys. Lyskildene skal plasseres slik at de ikke er til ubehag for hestene, og slik at de
ikke kan skade seg på dem.
I retningslinjen er det vist til at kjellerrom under bakkenivå bør unngås, da slike rom
ofte har liten veggflate der det er mulighet for vindu. Kravet til dagslys i stallen kan
lempes på ved driftsopplegg der hestene normalt oppholder seg utendørs når det er
dagslys. Det forutsettes imidlertid at det er tilstrekkelig tilgang på dagslys for hester
som sporadisk må stå inne hele dagen. Helt fravær av dagslys i stallen aksepteres
ikke.
Resultatene på dette punktet viste at kun ved 2 % av tilsynene vurderte inspektøren
at det var avvik. Eksempler på avvik var både for lite tilgang på dagslys, og
mangelfull kunstig belysning. Vi vurderer det som positivt at det var så få avvik på
dette punktet, og dette vil bidra til å sikre god velferd for hestene.

3.10.9 Brannsikring
Hjemmel § 12 i forskrift om velferd for hest.
Vi ønsket å undersøke forholdene knyttet til brannsikring, fordi brann i en stall kan
føre til mye lidelse for dyrene. I forskriften finnes det en rekke krav på dette området.
Kravene er utarbeidet med fokus på forebygging, rask evakuering og mulighet for
slukking av brann i tidlig fase. Branner kan utvikle seg raskt. Det er derfor viktig at
brannslukningsutstyr, vannslange eller tilstrekkelig med brannslukningsapparat, er
lett tilgjengelig i stallen.
Det er også viktig at rømningsveier ikke er sperret, og at de er tilgjengelig for bruk til
enhver tid. Den utgangen som hestene vanligvis bruker og derfor er vant til, vil i
mange tilfeller være den mest effektive rømningsveien.
Alle stallrom med flere enn 10 hester skal i tillegg ha et tilfredsstillende system for
varsling av brann.
Det ble registrert at 14,9 % av hesteholdene ble vurdert som «ikke tilfredsstillende»
når det gjelder brannsikring. Eksempler på avvik var manglende
brannvarslingssystem i store hestehold, manglende elektrisk kontroll og manglende
brannslukningsutstyr i både små og store hestehold.

3.10.10

Hestepass

Hjemmel – Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien § 1.
Dette kravpunktet har ikke betydning for dyrevelferden. Kravet har imidlertid stor
betydning for å ivareta god folke-/dyrehelse ved å sikre sporbarhet på kjøttet.
Mattilsynet har erfaring med at mange hesteeiere ikke har etterlevd kravet selv om
kravet har eksistert i lang tid. Vi ønsket derfor å sette fokus på dette i forbindelse
med inspeksjoner i hestehold over hele landet.
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Resultatet var at 27 % av alle hestehold manglet pass. Vi vurderer at dette er et
høyt tall, og dessverre i samsvar med erfaringene vi har fra tidligere.

3.10.11

Helsekort

Hjemmel – Forskrift om velferd for hest § 6.
Det er et krav i forskriften at alle hester skal ha helsekort. Helsekort er nødvendig
dersom hesten skal slaktes fordi vi skal ha en oversikt over legemiddelbruk slik at
maten blir trygg. Det er også viktig å kunne dokumentere sykdomsbehandling av
hesten i forbindelse med kjøp, salg og deltakelse i konkurranser. Vi ønsket å
fokusere på dette punktet på grunnlag av at dyrevelferden vil være tett forbundet
med dyrehelsemessige forhold.
Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort er tilgjengelig for veterinær ved
medisinsk behandling, og skal selv føre egenbehandling inn på helsekortet.
Inspektørene fant avvik på dette punktet i 27 % av besøkte hestehold. Vi vurderer at
dette avviket er høyt, og at dette er et punkt som burde være relativt enkelt for
hesteeier å ivareta.

3.10.12

Tillatelse til omsetning, hestesenter, treningsstall etc.

Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 28.
Det er krav om at man må melde fra til Mattilsynet om dyreholdet sitt dersom man
har mer enn 10 hester.
Det kreves særskilt tillatelse/godkjenning fra Mattilsynet til å omsette mer enn 6
hester i året, eller til å drive hestesenter, treningsstall eller hestepensjonat.
Vi inkluderte dette kravpunktet i prosjektet, på bakgrunn av at vi fikk innspill fra
næringen om at de hadde erfaring med at det var en del mangler knyttet til dette.
Det er blant annet en del av hesteholdene som har fått en tidsbegrenset tillatelse
som ikke søker om ny tillatelse når godkjenningsperioden har utløpt.
Det ble registrert «ikke tilfredsstillende» i 5,4 % av tilsynene på dette punktet. Dette
betyr at i 42 av hesteholdene som var godkjenningspliktige manglet det
godkjenning.
Dette resultatet viser at nesten alle de besøkte hesteholdene ikke har avvik på dette
punktet, og det fremstår som bra. Vi må imidlertid påpeke at dette resultatet gjelder
samlet sett for alle de inspiserte hesteholdene, og vi har ikke oversikt over hvor stor
andel av de registreringspliktige hesteholdene som har avvik på dette punktet. Det
er grunn til å anta at dette tallet ville blitt vesentlig høyere.

3.10.13

Renhold og strø

Hjemmel Forskrift om velferd for hest § 20.
Vi vurderer at godt renhold og bruk av strø er viktige faktorer for å sikre god
dyrevelferd hos hester. Det er krav i forskriften om at det skal være godt renhold i
stallen, og at utgjødsling skal skje hver dag. Strø skal brukes i nødvendig
utstrekning for å holde hestene rene og tørre, isolere mot varmetap, og beskytte mot
utvikling av sår og skader forårsaket av underlaget.
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Det ble funnet avvik på dette punktet i 3,8 % av tilsynene. Vi vurderer det som
positivt at over 95 % av hesteholdene i dette prosjektet ble vurdert som
tilfredsstillende.

3.10.14

Kompetanse

Hjemmel § 5 i Forskrift om velferd for hest
Bakgrunnen for at vi tok med dette kravpunktet var at vi vurderer at kompetanse hos
hesteholder har avgjørende betydning for å ivareta dyrevelferden til hestene. Det er
krav i forskriften om at hesteholder skal ha nødvendig kunnskap om hest.
Med nødvendig kompetanse menes kompetanse til å kunne innfri formålet om god
helse og trivsel hos dyrene. I praksis vil dette si at vedkommende må ha praktisk
evne til å sikre velferd for husdyra i det daglige dyrestellet, og ha evne til å se, forstå
og handle i forhold til dyras behov.
Vi vurderer at dette innebærer at hesteholder skal ha nødvendig og oppdatert
kunnskap om hestenes mentale og fysiologiske behov, om den produksjonsformen
de har, og om dyrevelferdsregelverket. Hesteholder skal også ha nødvendige
ferdigheter i håndtering og stell av dyr, og kjenne til viktige tegn på mangelfull
dyrevelferd.
Hesteholder skal sørge for at dyrene til enhver tid stelles av et tilstrekkelig antall
personer med nødvendige kunnskaper og ferdigheter.
I kravpunktveilederen ble det utdypet at dette kravpunktet burde vurderes som siste
punkt på inspeksjonen fordi det er naturlig at tilstanden i hesteholdet vil gjenspeile
kompetansen til hesteholder.
Det ble registrert avvik på kompetanse ved kun 2,4 % av tilsynene. Dette er et punkt
som det kan være krevende å gjøre en god vurdering av uten å foreta mer utførlige
undersøkelser i hesteholdene. Våre resultater er hovedsakelig basert på det som er
observert på inspeksjonstidspunktet. Det er også en kompliserende faktor at det
oppstalles mange hester med ulike eiere i flere av stallene. Dermed kan
kompetansen hos den enkelte hesteeiere være mangelfull, selv om eier av stallen
har god kompetanse.
På tross av dette vurderer vi det som positivt at det ble registrert så få avvik på dette
punktet. Dette tyder på at inspektørene har vurdert at det er tilfredsstillende
kompetanse i ca. 98 % av de inspiserte hesteholdene.

Figur 9 Tynn og dårlig muskelsatt hest med tydelige ribben
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4 Vurdering av resultater
4.1 Vurdering av avvik og virkemiddelbruk
I 47 % av tilsynene varslet inspektøren ett eller flere vedtak om pålegg. Det betyr at
det var regelverksbrudd av en slik art at Mattilsynet vurderte det som nødvendig å
rette opp forholdene med et pålegg i nesten halvparten av hesteholdene.
I dette prosjektet gjennomførte vi risikobasert tilsyn. Det vil si at vi har gjennomført
inspeksjoner i hestehold hvor sannsynligheten for og konsekvensen av
regelverksbrudd er høyere enn i et gjennomsnittlig hestehold.
Det er hestepass, helsekort, stallbygning, og brannsikring som utpeker seg ved å ha
høyest andel registrerte avvik. Hestepass og helsekort er parametere som isolert
sett ikke nødvendigvis har betydning for hestenes velferd. Kravene har imidlertid
stor betydning for å ivareta god folke/dyrehelse ved å sikre sporbarhet på kjøttet.
Mattilsynet har erfaring med at mange hesteeiere ikke har etterlevd kravet, selv om
kravet har eksistert i lang tid.
Vi vurderer at kravpunktene stallbygning og brannsikring er parametere som
har stor betydning for hesters velferd. I dyrevelferdsregelverket er det et viktig
prinsipp at man skal beskytte dyrene mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger. Dette betyr at man som hesteeier har et ansvar for å forebygge ulykke
og dermed lidelse for dyrene.
Det er flere kravpunkter som utpeker seg ved å ha få avvik, noe vi vurderer som
positivt. Blant disse er eksempelvis mosjon, lys, renhold/strø, tilsyn/stell og
kompetanse. Disse vurderer vi som essensielle faktorer for hesters velferd.
Når vi vurderte tallene fra prosjektet, ser vi at andel tilsyn med ett eller flere «ikke
tilfredsstillende» varierte mellom de ulik regionene i Mattilsynet. Andel avvik på de
forskjellige kravpunktene varierte også. Disse resultatene må følges opp internt i
Mattilsynet, og det må gjøres en grundig vurdering av hvorfor det er forskjeller på
antallet registrerte regelverksbrudd mellom regionene.

Er det forskjeller mellom små og store hestehold, treningsstaller og
hestesenter?
Med datagrunnlaget vi har fra denne undersøkelsen kan vi ikke sortere de ulike
typer hestehold på en måte som gir oss sikre tall. Vi har ikke mulighet til å si noe om
fordeling av avvik på de enkelte typer hestehold, for eksempel kan vi ikke si at
hestehold med få hester har færre avvik enn store hestehold. Men i en
spørreundersøkelse blant inspektørene som var med på prosjektet, svarte 38% av
inspektørene at det var mest avvik i små hestehold, 2 % svarte det var mest avvik i
store hestehold, og 62% svarte at det ikke var noen sammenheng mellom størrelse
på hestehold når det gjaldt avviksfunn. Dette må vi kunne tolke slik at den viktigste
faktoren for om det er godt hestehold er de som steller hestene. Stor eller liten stall
har ikke så stor betydning.
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4.2 Sammenstilling av rapporter fra tidligere hesteprosjekter
Det har tidligere vært flere regionale prosjekter i Mattilsynet med tema velferd for
hest. Det er vanskelig å gjøre en helt klar sammenligning av resultatene fra de
tidligere prosjektene og dette prosjektet i 2014 fordi vi ikke har helt sammenlignbare
tall fra de forskjellige prosjektene.
Tendensene er likevel helt klare, og de viser at det er de samme avvikene som har
blitt observert i alle prosjektene.

4.2.1 Regionalt prosjekt i region Hedmark og Oppland
I 2009/2010 gjennomførte region Hedmark og Oppland et regionalt prosjekt med
tilsyn i hestehold. Bakgrunnen for tilsynsprosjektet var nye bestemmelser om
hestevelferd og økt antall hestehold. Målet var å få en bedre oversikt over hestehold
i regionen samt å utføre et risikobasert tilsyn i minst 5 % av alle hestehold, spesielt
de med utegang vinterstid.
Regionen laget en utførlig sjekkliste og utførte tilsyn i 114 hestehold. Siden
forskriften som regulerer hestehold var den samme da som nå, var det mange av de
samme kravpunktene ved prosjektet til Hedmark og Oppland som prosjektet vårt i
2014.
Regionen fant ett eller flere avvik i 80 % av hesteholdene som hadde fått besøk. De
fleste merknader angikk pass (30 %) og vesentlige innredningsdetaljer angående
bygning/rom (25 %). Mangler ved ly og liggeplass for hester på utegang om vinteren
ble påvist i 16% av de inspiserte hesteholdene, mens det var mangler ved fôring og
vanning i 11 % av tilsynene.
I 29 % av hesteholdene varslet inspektøren vedtak, eller fattet vedtak uten
forhåndsvarsel. Det ble også bemerket i rapporten fra prosjektet i HO at det var
indikasjon på mangler vedrørende fôring og stell i en del hestehold, og at enkelte
hestehold hadde hester med mangelfull hovpleie, eller høver som var beskåret på
en ikke fagmessig måte.
Det ble også i prosjektet i HO registrert at det finnes et marked for hester som gis
bort. Dette syntes å være et nytt fenomen som antagelig har sammenheng med de
krav som stilles ved dokumentasjon av opprinnelse og medisinbruk når hester skal
slaktes; pass, og helsekort. Slike hester havner derfor i stedet av og til hos
personer med manglende kompetanse for å drive et dyrevelferdsmessig
tilfredsstillende dyrehold.
Sammenliknet med resultatene fra vårt prosjekt i 2014, ser vi at færre hestehold fikk
ett eller flere varsel om vedtak i Hedmark/Oppland-prosjektet (29 %) enn i 2014, da
var tallet nesten 50 %. Da er forutsetningen at varsel om vedtak er oppfølgingen ved
avvik (ikke tilfredsstillende).
Prosjektet til Hedmark og Oppland førte til bedre oversikt over hesteholdet, og
regionen uttrykte et ønske om et sentralt hesteregister.
Sammenligner vi prosjektet i HO 2010 med prosjektet nå i 2014 må vi kunne si at
påviste mangler ved hesteholdene er sammenfallende.
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4.2.2 Regionalt prosjekt i region Buskerud, Vestfold og Telemark
I 2007 gjennomførte region Buskerud, Vestfold og Telemark et regionalt prosjekt
med nettverksgruppe dyrevern som prosjektgruppe. Bakgrunnen for prosjektet var
nytt regelverk, mangelfull oversikt over hesteholdene, og indikasjon på at det var
flere hestehold med utilfredsstillende standard. Mye av prosjektet gikk ut på å skaffe
seg oversikt over registrerte hestehold, og det er ikke i prosjektrapporten klare
resultater på hva som ble funnet. Det antydes allikevel at det er mange gamle
bokser/spilt i eldre låver og at det er mye uvitenhet angående krav til leskur,
fôringsplasser og grunnforhold i luftegårder. Det finnes ingen statistikk fra dette
prosjektet fordi det fagsystemet vi bruker til registreringer i dag, ikke var innført i
2007
Et tematilsyn i region Buskerud, Vestfold og Telemark i 2012 resulterte i 162 utførte
tilsyn. Inspektørene risikovurderte virksomhetene de førte tilsyn med. I 101 tilsyn
konkluderte inspektøren med at et eller flere kravpunkt ikke var tilfredsstillende (62
%).
Som oppfølging av disse tilsynene, brukte inspektøren 24 påpekning av plikt, 85
varslede vedtak (33 ble vedtak) og 8 uvarslede vedtak.
Fordelingen av avvik var ikke oppgitt.

4.2.3 Regionalt prosjekt i region Hordaland og Sogn og Fjordane
I 2011 og 2012 gjennomførte region Hordaland og Sogn og Fjordane et regionalt
prosjekt med tilsyn i hestehold.
Det ble utført 139 tilsyn. I rapporten er totalantall avvik på det enkelte kravpunkt
registrert, og resultatene er veldig sammenfallende med de vi fant i 2014.
Det var avvik i 57 tilsyn angående mangler med pass/helsekort,
Det var avvik i 85 tilsyn når det gjaldt bygning/rom/innredning, eksempler: lav
takhøyde, smale dører, dårlig vedlikehold av bokser, utstående spiker som hestene
kunne skade seg på, usikker oppbevaring av fôr.
I 25 tilsyn var det avvik vedrørende brannsikring, og i 40 tilsyn var det avvik på
uteområder, dårlig drenert, opptråkka og gjørmete.
I dette prosjektet fra Hordaland og Sogn og Fjordane var det, i likhet med vårt
prosjekt og tematilsynet fra Buskerud, Vestfold og Telemark, flest avvik på
hestepass og bygning/rom, deretter uteområdet.
Det ser ut som om forholdene i de forskjellige hesteholdene ikke har forandret seg
nevneverdig, og at det er nødvendig med stadig oppfølgende tilsyn framover.

4.3 Resultatmål for prosjektet
4.3.1 Prosjektet skal lage en kravpunktmal og en veileder
Vi utarbeidet en kravpunktmal på 14 kravpunkter som dekket alle de viktigste
velferdsparagrafene i forskrift om hold av hest. I tillegg la vi inn kravpunkt om
hestepass og helsekort. Vi laget en omfattende veileder som inneholdt praktiske
eksempler og forslag til oppfølging av avvik. Denne veilederen gikk vi igjennom på
opplæringssamlingene i forkant av tilsynsperioden. Meningen med veilederen var å
gi inspektøren gode argumenter til bruk i rapporten samt forslag til vedtakstekster
ved forskjellige typer avvik.
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4.3.2 De ansatte i MT som skal utføre tilsynene, skal få tilbud om
opplæringssamling
Prosjektgruppen holdt en opplæringssamling i forkant av tilsynsperioden.
Opplæringssamlingen på video fungerte bra, bortsett fra at noen distriktskontor ikke
klarte å koble seg på møtet. Vi holdt derfor et ekstra møte for de som ikke klarte å
koble seg på første gang. I tillegg til presentasjoner fra prosjektgruppa, var det
faglige innspill fra representant fra regelverksavdelingen på Hovedkontoret (Torunn
Knævelsrud) og fra fagperson på hestehold fra Veterinærinstituttet (Cecilie Mejdell).

4.3.3 Produksjonen skal være 750 tilsyn i hestehold
Inspektørene skulle fordele tilsynene på alle typer hestehold, og alle Mattilsynets
distriktskontor skulle utføre tilsyn. Vi skulle risikovurdere utvalget av hesteholdene
så langt det lot seg gjøre.
Vi registrerte 776 tilsynsrapporter i prosjektet. I utgangspunktet skulle alle
distriktskontorene utføre 15 tilsyn. Noen få distriktskontor klarte ikke så mange, og
noen klarte litt flere enn 15.

4.3.4 Prosjektgruppen skal sammenstille resultatene fra tidligere regionale
prosjekter om hest og vurdere disse mot dette prosjektet
Se punkt 4.2.

4.3.5 Prosjektgruppen skal lage en sluttrapport og en evalueringsrapport
Vi har skrevet en sluttrapport for prosjektet (dette dokumentet).
Evalueringsrapporten kommer om kort tid.

4.4 Effektmål for prosjektet
4.4.1 Vi skal bevisstgjøre hesteeiere om sitt ansvar for god dyrevelferd
I løpet av prosjektperioden har 776 hestehold blitt besøkt av Mattilsynet. Hesteeiere
har blitt bevisstgjort sitt ansvar for god dyrevelferd gjennom disse besøkene. Det
har blitt gitt mye veiledning og råd til hesteeiere om hva som kreves for at et
hestehold skal være godt nok. Mange hesteholdere har fått varsel om vedtak
og/eller påpekning av plikt om å bedre forholdene for hestene.
Prosjektet har ført til økt fokus på hestevelferd, på bakgrunn av det har vært flere
oppslag i media både i forkant og underveis i prosjektet. Vi vurderer at hesteeiere
som ikke har fått tilsyn, med stor sannsynlighet har fått økt bevissthet om god
hestevelferd fordi de har hørt om prosjektet via medier, og at dette har vært et tema
i hestemiljøene.

4.4.2 Vi skal bedre dyrevelferden i hestehold
Mange av forholdene som inspektørene fulgte opp med varsel om vedtak, ordnet
dyreeier opp i før det ble nødvendig å fatte vedtak. Dette er positivt og viser at
oppfølgingen vår har effekt.
Det var i forbindelsen med oppstart av prosjektet mye mediedekning i lokale medier.
Vi vurderer at dette økte bevisstheten om at regelverket stiller omfattende krav til
hold av hest, både når det gjelder bygninger, uteområder og stell. Vi vurderer at økt
fokus på dyrevelferd i hestehold øker sannsynligheten for gode holdninger i
hestemiljøene.

4.4.3 Vi skal få en bedre enhetlig tilsynspraksis blant Mattilsynets
inspektører samt korrekt og effektiv virkemiddelbruk
Prosjektgruppen utarbeidet en omfattende veileder til kravpunktmalen. Den
inneholdt praktiske eksempler på avvik, og eksempler på virkemiddelbruk.
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Bakgrunnen for dette var å heve kompetansen i Mattilsynet på hold av hest, og å
legge til rette for enhetlig bruk av virkemidler.
Resultatene fra prosjektet har vist noen ulikheter innad og mellom regionene. Dette
kan skyldes forhold i regionene eller ulike vurderinger som er gjort fra Mattilsynets
side. Årsakene til dette vil bli fulgt opp i organisasjonen. Målet er at vi skal ha en
enhetlig praksis på tilsynsområdet.

4.4.4 Vi skal synliggjøre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
Det har spesielt ved starten av tilsynsperioden, vært stor interesse fra media som
førte til mange oppslag om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd.

Figur 10 Islandshest ute i
det fri

5 Konklusjon
Resultatene fra prosjektet viste at 55 % av hesteholdene ikke hadde noen
registrerte avvik på dyrevelferdsmessige forhold. Videre var det 24 % av
hesteholdene som kun hadde ett avvik som dreide seg om dyrevelferd. Tallene sier
ingenting om hvor store disse avvikene er – det kan være både små og alvorlige
avvik. I denne beregningen har vi sett bort fra helsekort og hestepass, siden vi
vurderer at disse punktene ikke har betydning for dyrevelferden.
Hesteholdene som var involvert i dette prosjektet var plukket ut på bakgrunn av en
risikovurdering. På bakgrunn av at vi har vært på inspeksjon i et utvalg hestehold,
som vi vurderer har lavere regelverksetterlevelse enn gjennomsnittet vil vi
konkludere med at det virker sannsynlig at hesteholdet generelt i Norge har en
høyere velferdsmessig standard enn dette. Prosjektgruppa konkluderer med at dette
er positivt, og at det fremstår som om den norske hesten i hovedsak har god
dyrevelferd.
Vi har ikke oversikt over hvordan antall avvik fordeler seg på de ulike typene
hestehold, men flertallet av inspektørene har inntrykk av at antall hester i et
hestehold ikke har betydning for hvordan dyrevelferden ivaretas.
Vi vil videre trekke frem at det er positivt at flere kravpunkter som vi vurderer som
viktige for å ivareta hesters velferd utpeker seg med få avvik. Eksempler på dette er
mosjon, kompetanse, tilsyn/stell, luftegårder og renhold/strø.
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Mattilsynet har gjennomført en del regionale prosjekter tidligere, og selv om vi ikke
har data som kan sammenliknes direkte og dermed gi et statistisk korrekt resultat,
så ser vi en tendens til at det er de samme avvikene som utmerker seg med høyest
prosentandel i dette prosjektet. Det kan tyde på at effekten av de tidligere
prosjektene ikke har ført til varige forbedringer i hesteholdene.
Det er høyest andel avvik på hestepass og helsekort. Dette er krav som vi mener
det burde være lett for hesteeiere å etterleve. Vi vil også presisere viktigheten av å
kunne dokumentere sykdomsbehandling av hestene i forbindelse med kjøp, salg og
deltakelse i konkurranse. Det kan tyde på at det er holdningene knyttet til
nødvendigheten av disse kravene som kan utgjøre noe av problemet.
Prosjektgruppa mener at det er nødvendig at både hesteeiere,
hesteorganisasjonene, privatpraktiserende veterinærer og Mattilsynet har fokus på
dette i framtiden.
Kravpunktene stallbygning og brannsikring var blant de punktene som hadde høyest
avvik. Vi vurderer at disse kravpunktene er parametere som har stor betydning for
hesters velferd. I dyrevelferdsregelverket er det et viktig prinsipp at man skal
beskytte dyrene mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det betyr at
man som hesteeier har et ansvar for å forebygge ulykke og dermed lidelse for
dyrene. Prosjektgruppa vil konkludere med at det fremstår som nødvendig å ha
fokus på disse to forholdene i forbindelse med inspeksjoner i hestehold i framtiden.
Det er viktig å påpeke at noen av kravpunktene som det relativt sett er få avvik på,
kan gi store konsekvenser for dyrevelferden til enkeltdyr. Vi vil her trekke fram fôr og
vann, og tilsyn/stell. Det er derfor viktig å fremheve at det krever både mye
kompetanse og ressurser å holde hest på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
Dette prosjektet har vist noen ulikheter innad og mellom regioner. Vi vil følge dette
opp i organisasjonen, og sørge for å undersøke eventuelle årsaker til dette.
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