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Høring – forslag til nye regler om endring av animaliehygieneforskriften 

(2021/135053) 

 

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å komme med noen generelle kommentarer i forbindelse 

med høringen. 

 

Det er positivt at det åpnes for at også andre dyr enn oppdrettsvilt kan avlives på gården, 

men vi mener det burde være større mulighet for slik slakting enn den unntaksordningen 

som skisseres i forskriftsutkastet.  

 

Dyrebeskyttelsen Norge mener transport av levende dyr til slakt eller annet formål må 

unngås så langt som mulig. Med dagens teknologi kan ikke langtransport av levende dyr 

forsvares, og bør erstattes av frakt av kjøtt. Både lokale (for eksempel på gården) og mobile 

slakterier må etableres med sikte på å unngå behov for transport av levende dyr.  

 

Forbrukertrenden i dag går blant annet i retning av kortreist mat og god dyrevelferd. 

Slakting på gården mener vi vil oppfylle forbrukernes ønske.  

 

Nylig uttalte Nortura at all griseslakting på Østlandet skal foregå i Tønsberg. Denne 

beslutningen vil i mange tilfeller medføre lenger reisevei, blant annet for gris fra Innlandet. 

Vi er spesielt bekymret for transportavstander som gjør at sjåføren må hvile etter 4,5 timers 

kjøretid. Dyrebeskyttelsen Norge mener all oppholdstid på transportbil mens bilen står stille 

vil medføre økt risiko for slåssing mellom grisene. Denne «ståtiden» kommer i tillegg til at 

slaktegriser fra forskjellige binger, og dermed uten etablert rangordning, står sammen på 

bilen, noe som i seg selv medfører slåssing.  

 

Dette er kun et eksempel på hvordan transport til slakterier vil kunne være negativ for 

dyrevelferden. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer til økt bruk av slakting ved 

gården/opprinnelsesenheten for bedre dyrevelferd. 

 

Riktig avliving er vesentlig for å forhindre stress, smerte og lidelse hos dyr. Etter 

dyrevelferdsloven § 12 skal avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skje 

på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Dyrebeskyttelsen Norge mener derfor at ved 

slakting utenfor slakteri må dette foretas av personer med høy faglig kompetanse på 

dyrevelferd og slakteprosessen. Det bør være en sertifiseringsordning for personer som skal 

utføre slakting.   



 

 

 

Når det gjelder transport og oppbevaring av levende muslinger og andre vannlevende dyr, 

må dyrevelferden ivaretas. Vi ber om at transport- og oppbevaringstiden skal være kortest 

mulig og ved en temperatur som sikrer god dyrevelferd.  
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