Tap av beitedyr
Mattilsynet sin rolle og ansvar

Hovedmål og organisering av Mattilsynet

Direktorat.
Består av 3 nivå , nasjonalt, regionalt og lokalt.
Med få unntak foretas alt operativt tilsyn av lokalt
Nivå; DISTRIKTSKONTORENE.
Oppgavene og især de «politiske» styres fra
eierdepartementene LMD, Helse og Fiskeri.

Mattilsynets hovedmål
Mattilsynet skal arbeide for å oppnå:
 Helsemessig trygg mat
 Friske planter, fisk og dyr
 Etisk forsvarlig hold av fisk og dyr
 Miljøvennlig produksjon
 God kvalitet og redelig produksjon og omsetning
 Internt mål: En fremtidsrettet og effektiv
organisasjon
 Innenfor rammene av disse målene skal
Mattilsynet også bidra til verdiskapning på
matområdet

Tap av dyr på beite

Totalt finnes det 2,2 millioner husdyr på
utmarksbeite i Norge av ulike slag (storfe, geit,
hest og sau), av disse er i underkant av 2
millioner sau
De siste årene har omkring 125.000 sau blitt tapt på
utmarksbeite årlig, og store deler av dette tapet er
til ukjente årsaker. Omkring 30 % av totaltapene
blir hvert år erstattet som tapt til fredet rovvilt,
mens omkring 45 % blir omsøkt som tapt pga
rovvilt. Det er bare en liten andel av dette som er
verifisert ved kadaverfunn.

MATTILSYNETS OPPDRAG - BESTILLING
Planlagte arbeidsoppgaver gjennom
Budsjettdisponeringsskriv BDS. Forholdsvis detaljert.
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
HISTORIKK:
• 2007 - 2008 - MT undersøkelse 619produeenter.
• 2009 Store beitetap
• 2010 Dyrevelferd på beite/ beitetap prioritert.
• 2011 Informasjon om beiterestriksjoner 3 år med tap over
20%
• 2012 Videreføring av arbeid med tapsreduserende tiltak.

Regional ROS - risikoreduserende tiltak 2012

• Følge opp velferdskampanjen
•
•
•
•
•
•
•
•

Synliggjøre konsekvenser av vedtatt rovviltpolitikk
God kommunikasjon med dyreholdere
Samarbeid med andre forvaltningsenheter
God informasjon om parasittbehandling
Handlekraftig forvaltning, jfr ny veileder («beiteveileder»)
Enhetlig og sterk oppfølgning regionalt og nasjonalt
Påvirke til at midler avsettes til omstilling
Gjerder mot trafikkert vei mv

Regelverk

Dyrevelferdslova :
§ 3. Generelt om behandling av dyr
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.
§ 12. Avliving
Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på
dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
§ 23. Dyrs levemiljø
Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og
individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile
og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet
og trivsel.
§ 24. b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr
skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig

Forskrift om velferd for småfe

§ 4. Generelle krav
Småfe skal behandles forsvarlig og omsorgsfullt, og det skal tas hensyn til dyrenes
mentale og fysiologiske behov. Småfe skal beskyttes mot fare for unødig lidelse.
§ 23. Avliving av småfe i dyrehold
Bedøving og avliving av småfe skal utføres av person kyndig i avliving, jf. § 5.
Håndtering i forkant av bedøving skal skje forsvarlig og omsorgsfullt.
Småfe skal bedøves ved bruk av egnet boltpistol eller fritt prosjektil. Små lam og kje
kan bedøves med slag mot hode.
Når dyret er bedøvet, skal avblødning påbegynnes umiddelbart. Etter at blodkarene er
gjennomskåret, skal det ikke foretas slaktebehandling før avblødningen er ferdig.
I nødstilfelle skal dyrene bedøves og avlives best mulig i samsvar med
bestemmelsene i denne paragrafen.
§ 26. Forebyggende tiltak
Dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, beskyttes mot
rovdyrangrep, helsefare, underernæring, trafikkskader m.m.

Mattilsynet si rolle

Mattilsynet skal sikre at regelverket vert etterlevd.
Mattilsynet har kun mynde overfor dyreeigar.
Dyreeigar har ansvaret for velferd for beitedyra.
Mattilsynet kan ikkje meine noko om storleik av
rovdyrbestandar eller forvaltning av desse. Dette
er eit ansvar som politikarar og
rovviltforvaltninga må ta.
Beiterestriksjoner kan nyttes ved oppståtte
hendelser i 2012!

