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HØRING AV UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM VELFERD FOR HEST OG 
HUND I KONKURRANSER 
 
Mattilsynet har laget et utkast til en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. 
Forslaget sendes på høring på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Utkastet til ny forskrift 
følger vedlagt. 
 
Den nye forskriften skal bidra til god velferd for hester og hunder som trenes til og brukes i 
konkurranser. Forskriften skal samle, oppdatere og fylle ut det gjeldende regelverket på området. 
De materielle bestemmelsene i den gjeldende dopingforskriften for hest videreføres i all hovedsak i 
den nye forskriften.  
 
Forslaget omfatter blant annet nye regler om bruk av utstyr på konkurransedyr, om dyrenes tilstand 
og om identifisering av dyrene. Forslaget omfatter også nye forbud mot for harde konkurranser og 
mot konkurranser som svekker respekten for dyr eller er etisk forkastelige.  
 
Arrangørenes plikt til å ha reglement foreslås utvidet fra å gjelde bare doping til å omfatte alle 
forhold av betydning for dyrevelferden. Ifølge forslaget skal arrangørene sørge for forsvarlige 
konkurranseområder, avlyse eller utsette konkurranser dersom været eller andre ytre forhold tilsier 
det, og utnevne en dyrevelferdsansvarlig ved alle konkurranser.  
 
Det er også nytt at forskriften skal gjelde hunder, og at trening til konkurranser likestilles med 
konkurranser i mange av bestemmelsene. 
 
Vi ønsker å høre fire ulike løsninger for organisering av stevneveterinærtjenesten og 
antidopingarbeidet. Disse omfatter både løsninger med offentlig stevneveterinær ansatt i 
Mattilsynet, løsninger med stevneveterinær som ikke er offentlig ansatt og løsninger der 
dopingkontroll enten utføres av stevneveterinæren eller en annen uhildet tredjepart. Vi ber spesielt 
om innspill på dette i høringen. 

Bakgrunn 
I 2007 fastsatte Landbruks- og matdepartementet gjeldende forskrift om forbud mot doping av 
hest. 1. januar 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Den legger tydelig vekt på at ansvaret 
for god dyrevelferd i forbindelse med trening og bruk av dyr i konkurranser ligger hos dem som 
trener og bruker dyrene, og hos arrangørene. 
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Forslaget vi nå legger fram, er resultatet av et langvarig arbeid. Vi peker særlig på diskusjonen om 
hvorvidt stevneveterinæren ved trav- og galoppløp med totalisatorspill bør være offentlig eller 
privat. Det har også vært reist spørsmål ved om antidopingarbeidet bør ivaretas av en uavhengig 
tredjepart. Disse spørsmålene ber vi nå spesielt om innspill på gjennom høring av fire ulike 
modeller for organisering av arbeidet.  
 
Vi har også sett behovet for å forskriftsregulere bruk av hund i konkurranser. Det er særlig 
erfaringer fra de lange sledehundløpene som har vist dette. 
 
Underveis i arbeidet med det nye regelverket har vi fått gode innspill fra Det Norske Travselskap, 
Norges Rytterforbund, Norsk Jockeyklub, Norsk Hestesenter, Norges Hundekjørerforbund, Norsk 
Kennel Klub, Den norske veterinærforening, Dyrevernalliansen og Stevneveterinærgruppen. 

Gjeldende rett  

Dyrevelferdsloven 
Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd gjelder alle forhold som påvirker velferd hos eller respekt 
for dyr. Dette omfatter også bruk av dyr i konkurranser og trening til konkurranser. De generelle 
bestemmelsene om for eksempel kompetanse og tilsyn med og stell av dyr gjelder også i 
forbindelse med trening og konkurranser. Dyrevelferdsloven gir Mattilsynet hjemmel til å føre tilsyn 
med og fatte enkeltvedtak overfor slik aktivitet. 
 
Dyrevelferdsloven § 26 har særbestemmelser om trening og konkurranser. I tillegg regulerer 
paragrafen bruk av dyr til framvisning og underholdning, men det går vi ikke nærmere inn på her. 
 
§ 26. Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser  
       Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser 
samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:  
a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,  
b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten 

dyrevelferdsmessig uforsvarlig,  
c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, og  
d) ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker 
       Kongen kan gi nærmere forskrifter om trening, fremvisning og konkurranser mv., herunder 
stille krav om særskilt tillatelse eller forby ulike former for slik aktivitet, forby bruk av visse dyrearter 
og forby visse former for midler og behandling.  
       Kongen kan gjøre unntak fra første ledd.  
  
Begrepet «trening» betyr vanligvis øvelser eller aktivitet for å utvikle prestasjonsevner eller 
ferdigheter. Alminnelig fysisk aktivitet, mosjon og lek er ikke «trening». Ifølge lovforarbeidene 
omfatter begrepet både fysisk trening og dressur. § 26 gjelder all slags trening uansett formål. 
 
Kravene til trening av dyr gjelder for det første personer som utfører eller står direkte ansvarlig for 
treningen. Dette kan være dyreeieren, eller for eksempel en travtrener eller hundetrener som 
planlegger og overvåker treningen. Det kan også være en rytter eller kusk som gjennomfører selve 
treningen. For det andre gjelder kravene for de som eventuelt arrangerer trening. Dette kan for 
eksempel være en forening som arrangerer dressurkurs. 
 
Begrepet «konkurranse» betyr vanligvis aktivitet hvor noen kjemper om å være best. Men begrepet 
dekker også aktiviteter der formålet er å vurdere dyret etter en standard – f.eks. utstilling – eller bli 
kvalifisert til andre konkurranser – f.eks. prøveløp. Konkurransen kan gjelde ulike evner og 
egenskaper hos dyret, som hurtighet, utholdenhet, styrke, lydighet, ferdigheter eller utseende. 
Aktiviteten må være organisert til en viss grad for å regnes som «konkurranse» etter § 26. 
Hverdagslig tevling i forbindelse med lek og fysisk aktivitet omfattes ikke. 
 
Kravene gjelder for det første personer som deltar i konkurransen sammen med dyret, for 
eksempel travkusken, eller som på annen måte har det direkte ansvaret for at dyret deltar. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
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For det andre gjelder kravene for de som arrangerer konkurranser. Dette kan for eksempel være 
en rideklubb som arrangerer en konkurranse i sprangridning, eller en raseklubb som arrangerer 
eksteriørutstilling for hunder. 
 
De fleste arrangører er tilknyttet organisasjoner som fastsetter reglement og andre rammer for 
konkurransene. Organisasjonene har stor innvirkning på arrangementene og omfattes av begrepet 
«arrangør» i § 26. Kravene gjelder dermed også organisasjonene og hvordan de utvikler og 
håndhever reglementer. 
 
De ansvarlige skal oppfylle kravene i § 26 første ledd bokstavene a, b, c og d. 
 
Bokstav a gjelder dyrets skikkethet. De ansvarlige skal påse at dyrene er i så god form og har slike 
ferdigheter at de tåler treningen eller konkurransen uten å bli utmattet eller skadet. 
 
Bokstav b gjelder doping. Begrepet «doping» benyttes ikke, men bestemmelsen innebærer at det 
er forbudt å medisinere eller på annen måte behandle dyr før trening og konkurranse, trene dyr 
som har fått behandling, og konkurrere med dyr som har fått behandling. Vilkåret er at aktiviteten 
kan bli dyrevelferdsmessig uforsvarlig på grunn av behandlingen. Dette omfatter for eksempel bruk 
av smertestillende midler for å maskere effekten av skader eller andre smertefulle tilstander. 
 
Bokstav c gjelder andre handlinger i forbindelse med treningen eller konkurransen. De ansvarlige 
skal påse at det ikke utføres aktiviteter, brukes utstyr eller anvendes metoder som er ment å 
skremme eller skade dyrene, eller påføre dem unødig påkjenning eller belastning. Dette innebærer 
ifølge lovforarbeidene forbud mot unødig bruk av elektrisk strøm i dressur. Et annet eksempel kan 
være bruk av pisk på en måte som gjør vondt for dyret. 
 
Bokstav d gjelder kamper mellom dyr, og kamper mellom dyr og mennesker. Med kamper menes i 
denne sammenhengen voldelige aktiviteter med dyr eller der dyrene angriper hverandre eller 
mennesker. Kjente eksempler er hundekamp, hanekamp og tyrefekting. Kampforbudet gjelder 
både treningskamper og «reelle» kamper. Ifølge lovforarbeidene er det ikke relevant om det er 
penger og publikum involvert. 
 
Annet ledd gir hjemmel til å forskriftsfeste særbestemmelser om det som er regulert i første ledd. 
Det er blant annet hjemmel til å kreve at arrangørorganisasjoner utvikler og håndhever reglement 
med et nærmere bestemt innhold. 
 
Tredje ledd gir hjemmel til å forskriftsfeste unntak fra første ledd. I lovforarbeidene nevnes unntak 
fra kampforbudet for tjenestehunder som et eksempel. Landbruks- og matdepartementet har fått 
delegert myndighet til å fastsette forskrifter etter både annet og tredje ledd. 

Dyrehelsepersonelloven 
Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell regulerer virksomheten til 
veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere. Dyrehelsepersonell som undersøker og behandler 
dyr før eller under trening og konkurranser, skal oppfylle forsvarlighetskravet, opplysningsplikten 
og andre generelle krav i loven. Det er ikke lovfestet særskilte krav til dyrehelsepersonellets arbeid 
i forbindelse med trening og konkurranser. 
 
Dyrehelsepersonelloven § 23 stiller krav om utøvelse av forsvarlig virksomhet og gir hjemmel til å 
fastsette forskrifter om hva som er og ikke er forsvarlig virksomhet. Ifølge § 12 nummer 1 skal 
dyrehelsepersonell arbeide for god dyrevelferd. § 23 gir altså hjemmel til å forskriftsfeste hvordan 
virksomheten skal utføres for å fremme dette formålet på en forsvarlig måte, også i forbindelse 
med trening og konkurranser med dyr. Det kan for eksempel fastsettes krav om hvilke 
opplysninger dyrehelsepersonell skal innhente fra og gi til dyreholderen ved behandling av dyr før 
konkurranser. 

Forskrifter om trening og konkurranser med dyr 
Trening av dyr er nærmere regulert i  
• forskrift 14. mars 2008 nr. 256 om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-75
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-03-14-256
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Forskriften om trening av hund presiserer hovedregelen om forbud mot bruk av strøm og gir unntak 
bare når kvalifiserte instruktører lærer hunder av med å jage sau og klovvilt.  Unntaket åpner ikke 
for bruk av strøm for å trene dyr til konkurranse. Dette spesielle formålet foreslår vi ikke å ta inn i 
den nye forskriften. 
 
Bruk av dyr i konkurranse er nærmere regulert i  
• forskrift 1. mars 2007 nr. 231 om forbud mot doping av hest 
• forskrift 1. oktober 1982 nr. 3900 om stevneveterinær ved trav- og galoppløp 
• forskrift 16. februar 1987 nr. 3898 for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og 

ridestevner 
 
Dopingforskriften gjelder konkurranser og prestasjonsprøver for hest. Den gjelder ikke alminnelig 
trening. Forskriften har følgende hovedpunkter: 
• opplysningsplikt 
• behandlingsforbud 
• deltakelsesforbud 
• reglementsplikt 
 
Ifølge dopingforskriften § 3 skal det utveksles informasjon når en hest skal behandles før en 
prestasjonsprøve eller konkurranse. Dyreholderen skal informere dyrehelsepersonell og andre 
behandlere om planer for å delta før hesten behandles med legemidler eller andre relevante 
metoder. Kravet presiserer dyreholderens plikt til å påse at dyr ikke dopes, og er hjemlet i 
dyrevelferdsloven § 26. Dyrehelsepersonell skal informere dyreholdere om behandlingens 
rettsvirkninger etter dopingregelverket. Dyrehelsepersonellets opplysningsplikt er en presisering av 
kravet om forsvarlig virksomhet og er hjemlet i dyrehelsepersonelloven § 23. 
 
Arrangører skal ifølge dopingforskriften § 3 varsle Mattilsynet om alvorlige brudd på forskriften. 
Kravet presiserer arrangørenes plikt til å påse at dopingforbudet overholdes og er hjemlet i 
dyrevelferdsloven § 26. 
 
«Doping» er et upresist begrep. I forskriften er dopingforbudet presisert som to ulike forbud. Det 
ene er et forbud mot å behandle hester som skal delta i prestasjonsprøver eller konkurranser. Det 
andre er et forbud mot å delta med hester som er behandlet. 
 
Forbudet i § 4 mot deltakelse med behandlet hest er det sentrale kravet i forskriften. Forbudet 
gjelder dersom behandlingen gjør deltakelsen dyrevelferdsmessig uforsvarlig. Dersom det avgis 
positiv dopingprøve, regnes deltakelsen som uforsvarlig uansett hvor lang tid som har gått siden 
behandlingen. Nærmere regler om hvilke legemidler og andre behandlingsmetoder som medfører 
deltakelsesforbud, og om varigheten av forbudene (karenstider), skal fastsettes av arrangørene i 
reglementet etter dopingforskriften § 7. 
 
Forbudet i § 5 mot å behandle hester som skal delta, er betinget av brudd på § 4. Ulovlig 
deltakelse gjør også den forutgående behandlingen ulovlig dersom 
• behandleren visste eller burde ha visst at hesten skulle delta 
• behandlingen ikke var påbudt 
• behandleren ikke har gitt informasjon om rettsvirkninger og frarådet deltakelse  
 
Ifølge § 7 har arrangører plikt til å ha og håndheve et reglement om doping. Det Norske 
Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter er 
arrangørorganisasjoner og skal påse at de lokale arrangørene oppfyller reglementsplikten. I § 7 
tredje ledd er det fastsatt en liste over det som skal reguleres i reglementet.  
 
Å ta ut og håndtere dopingprøver er håndheving av reglementet og dermed arrangørenes ansvar 
etter § 7. Dette stemmer ikke overens med stevneveterinærforskriften, som beskriver dette som 
stevneveterinærens oppgave. 
 
Stevneveterinærforskriften gjelder trav- og galoppløp med pengespill, eller nærmere bestemt «når 
selskap med totalisatorbevilling arrangerer løp», jf. § 1. Ved slike løp skal det være 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1982-10-01-3900
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-02-16-3898
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-02-16-3898
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stevneveterinær til stede. Det framgår ikke klart av forskriften, men stevneveterinæren 
representerer Mattilsynet og fører tilsyn for Mattilsynet.  
 
Stevneveterinærer ved ridestevner eller trav- og galoppløp uten totalisatorspill er ikke omfattet av 
forskriften. De representerer heller ikke Mattilsynet. 
 
Stevneveterinærforskriften ble opprinnelig gitt som instruks for stevneveterinærene og har fortsatt 
form som en instruks. Den er ikke i tråd med moderne utforming av forskrifter, i verken form eller 
innhold.  Forskriften gir stevneveterinæren plikt til å føre tilsyn og gi pålegg om startforbud og 
andre tiltak.  
 
At aktørene har plikt til å følge stevneveterinærens pålegg, er underforstått. Forskriften retter 
imidlertid ingen krav om god dyrevelferd til aktørene. Dette kan fremstå som å være i strid med 
ansvarsfordelingen som følger av dyrevelferdsloven § 26, og kan gi en feilaktig oppfatning om at 
det som stevneveterinæren ikke oppdager eller ikke slår ned på, er lovlig eller «akseptabelt i 
kampens hete». 
 
Ifølge forskriften skal stevneveterinæren 
• avlyse løp eller påby tiltak ved helt spesielle vær- og baneforhold 
• identifisere hester 
• mønstre hestene før start 
• gi hester startforbud 
• gi førstehjelp 
• ta ut dopingprøve 
 
Ifølge § 9 kan stevneveterinærens avgjørelser ikke påklages. Dette stemmer ikke med den 
alminnelige retten til å klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28. 
 
Stevneveterinærassistentforskriften gjelder for totalisatorløp og ridestevner. Hensikten med 
forskriften er å sikre at assistentene kan instrueres av stevneveterinæren. Ifølge § 5 er 
assistentenes primære arbeidsoppgave å hjelpe til med å ta ut dopingprøver. Det er ulogisk å ha 
krav om stevneveterinærassistenter ved stevner der det ikke er offentlig krav om stevneveterinær. I 
dag har Antidoping Norge ansvaret for dopingprøvetakingen ved ridestevner og bruker bare sitt 
eget personell. 
 
ID-merking av hest og hund 
Krav til ID-merking og identifikasjonspapirer for hest er regulert i forskrift 28. april 2010 om 
identifikasjon av hestedyr. Ifølge forskriften skal alle hester ha et identifikasjonsdokument og være 
merket med en metode som sikrer en entydig forbindelse mellom identifikasjonsdokumentet og 
hesten. ID-opplysningene skal være lagt inn i en database etter nærmere angitte regler. 
 
Krav om ID-merking av hund gjelder bare ved inn- og utførsel. Dette er regulert i forskrift 19. mai 
2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften). 

Svensk regelverk 
Den svenske djurskyddslagen fra 1988 har et generelt forbud i § 17 mot å trene dyr til og bruke dyr 
i konkurranser (”tävling”) dersom dette utsetter dyrene for lidelse. Forbudet er nærmere presisert i 
en forskrift av 12. desember 2013. Forskriften gjelder alle dyr og er rettet mot både dyreholdere og 
arrangører. Det stilles krav om offentlig stevneveterinær ved konkurranser med høy eller middels 
risiko. Forskriften klassifiserer ulike konkurranseformer etter risiko. 
 
Dyreholderne skal  
• sørge for at dyrene er skikket 
• stille passende prestasjonskrav 
• bruke forsvarlig utstyr, hjelpemidler og metoder 
• bidra til et rent og ordentlig konkurranseområde 
• la stevneveterinæren («ban- och tävlingsveterinär») kontrollere dyret og ta ut dopingprøve 
• følge stevneveterinærens pålegg 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-28-631
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-28-631
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-05-19-542
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-05-19-542
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm
http://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe447015be/1386930474560/2013-043.pdf
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Arrangørene skal 
• unngå skadelige konkurranseformer 
• sørge for et trygt, rent og ordentlig konkurranseområde 
• sørge for førstehjelpstjeneste og syketransport 
• sørge for god oppstalling og smittehygiene 
• legge til rette for stevneveterinær og prøveuttak 
 
Forskriften har egne regler om dyr som brukes som rekvisitter ved trening av eller konkurranser 
med andre dyr.  
 
Djurskyddslagen § 18 er et forbud mot doping av dyr ved trening og konkurranser. Forbudet er 
nærmere presisert for hest og hund i tävlingsforskriften kapittel 7 § 1 og vedlegg 2. Forskriften gir 
et absolutt forbud mot trening og konkurranse etter bruk av veksthormoner og nervesnitting. Videre 
er det fastsatt karenstider etter bruk av visse kategorier legemidler og virkestoffer, injeksjon av 
leddvæske og bruk av akupunktur eller andre, bestemte metoder. 
 
Arrangørenes reglementer 
Det norske travselskap (DNT), Norsk Jockeyklub (NJ), Norges rytterforbund (NRYF) og Norges 
hundekjørerforbund (NHF) har egne reglementer om antidoping, identifisering, dyrevelferd og 
selvdømmeretten. NRYF og NHF har egne regler om stevneveterinær: 
• reglement for travsporten  
• reglement for galoppsporten 
• reglement for ryttersporten 
• antidopingreglement og annet reglement for sledehundsporten 
 
Norsk Kennel Klub (NKK) har  
• etiske retningslinjer for hold og trening av hund  
• regler for utstillinger og prøver  
• antidopingreglement 
• NKKs egne lover som blant annet omfatter selvdømmerett 
 
Generelle merknader til forslaget om ny konkurransedyrforskrift 

Hva er nytt i forslaget? 
Vi foreslår en ny forskrift som erstatter dopingforskriften, stevneveterinærforskriften og 
stevneveterinærassistentforskriften. Forslaget viderefører mange av bestemmelsene i disse 
forskriftene, men ikke alle. For å få en helhetlig forskrift foreslår vi også å gjenta og presisere 
relevante bestemmelser fra dyrevelferdsloven og dyrehelsepersonelloven. Vi foreslår at både hund 
og hest omfattes av forskriften. 
 
Vi foreslår flere nye bestemmelser: 
• forskriftsregler om trening av hest 
• forskriftsregler om trening og konkurranser for hund  
• krav til bruk av utstyr 
• forbud mot syke og skadde dyr i trening og konkurranser   
• forbud mot utrente dyr i konkurranser 
• påbud om å merke dyr som skal brukes i konkurranser 
• forbud mot for harde konkurranser 
• forbud mot konkurranser som er etisk forkastelige eller respektløse overfor dyr 
• krav om forsvarlige konkurranseområder 
• påbud om å avlyse eller utsette konkurranser dersom været eller andre ytre forhold tilsier det 
• krav om reglement som ivaretar dyrevelferden og sikrer selvdømmeretten 
• påbud om dyrevelferdsansvarlig kontrollpersonell 
• påbud om stevneveterinær også ved andre høyrisiko-konkurranser enn totalisatorløp med hest 
• påbud om stevneveterinær ved lange hundeløp 
 

http://www.travsport.no/Lover--Reglement/
http://www.ovrevoll.no/Reglement/
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/
http://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/
http://www.sleddog.no/om-forbundet/lover-og-regler/
http://viewer.zmags.com/publication/786c5223#/786c5223/1
https://www.nkk.no/knapper/regelverk-article35632-982.html
https://www.nkk.no/getfile.php/13289318-1508329351/Dokumenter/Aktiviteter/NKKsantidopingreglement_010114_utenvedlegg3.pdf
https://www.nkk.no/nkks-lover/category937.html
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Vi foreslår å oppheve: 
• arrangørenes særskilte dokumentasjonsplikt 
• arrangørorganisasjonenes plikt til å samordne reglementene og legge dem fram for Mattilsynet 
• bestemmelsen om at stevneveterinærens beslutninger ikke kan påklages 
• mange detaljerte bestemmelser om stevneveterinærens oppgaver 

Forskriftens formål og virkeområde 
Dyr som brukes i og trenes til konkurranser, blir utsatt for store og små belastninger. Både trening 
og konkurranser går i mange sammenhenger ut på å presse dyret til å prestere maksimalt. Mange 
dyr kan påvirkes til å prestere over evne. Dette kan være skadelig for dem. Trening og 
konkurranser utgjør derfor en relativt stor fare for unødige belastninger for dyrene. 
 
Vi mener derfor det er behov for å forskriftsregulere trening og konkurranser med dyr. 
Dyrevelferdsloven § 26 er generell, men mangler krav som er viktige for dyrevelferden i 
konkurranser. Dette gjelder for eksempel krav til konkurranseområdet. På den annen side er det en 
grense for hvor detaljert en forskrift kan være på dette mangfoldige området. Det er derfor viktig å 
forskriftsfeste en plikt for arrangørene til å ha og håndheve sine egne reglement. 
 
Det er viktig å ivareta både velferden og respekten for konkurransedyrene. Forskriften må sikre at 
aktivitetene ikke går ut over det som er dyrevelferdsmessig forsvarlig, eller strider mot det som er 
etisk akseptabelt. Folk er oppfinnsomme og kan gå langt for å få oppmerksomhet og tjene penger. 
Forskriften skal sette tydelige grenser for hva som kan aksepteres på dette området. 
 
Flere dyrearter blir brukt i konkurranser i Norge. Konkurranser for hester og hunder er de mest 
vanlige, og dyrene kan bli utsatt for harde belastninger med store krav til både utholdenhet og fart. 
Vi mener derfor at forskriften kan begrenses til disse to dyreartene. Konkurranser for andre dyr blir 
dermed fortsatt bare regulert i dyrevelferdsloven. Dette gjelder for eksempel kappkjøring med 
tamrein, hoppekonkurranser for kaniner og utstillinger for katter.  
 
De mest vanlige og kjente konkurranseformene for hest er travløp, galoppløp og sprangridning. 
Ryttersporten har også grener som dressur, feltritt, distanseritt, voltige, kjøring og 
gangartskonkurranser for islandshest. Det arrangeres også kåringer og hesteutstillinger med 
elementer av konkurranse. 
 
Den mest kjente hundesporten i Norge er nok lange sledehundeløp som Finnmarksløpet og 
Femundløpet. Disse løpene er flere hundre kilometer lange og pågår over mange dager. Men det 
arrangeres også hundeløp i såkalt nordisk stil. Der står føreren på ski og er festet til hunden(e) 
med en strikk. Løpene er kortere, ikke mer enn 30 km. Av annen hundesport kan vi nevne agility, 
jakthundprøver og konkurranser i lydighet. Hundeutstillinger har også elementer av konkurranse. 
 
Konkurranser og trening til konkurranser henger sammen. Begge deler reguleres likt i 
dyrevelferdsloven § 26 og bør derfor dekkes av forskriften. 
 
Det er mange som er involverte i treninger og konkurranser for dyr. Forskriften bør gjelde alle som 
bidrar til at dyr blir trent til og brukt i konkurranser. Den bør også gjelde veterinærer og andre som 
behandler hester og hunder. Visse bestemmelser vil bare være relevante for visse aktører. 

Krav til dyreholdere, trenere og andre brukere  
Det kan være mange grunner til at ulike personer, organisasjoner og virksomheter driver med 
konkurransedyr. Det kan være en grunnleggende begeistring og interesse for dyr og dyrs evner og 
ferdigheter. Det kan være en fasinasjon for og en følelse av å høre til i et miljø, en kultur eller 
tradisjon. Mange har også yrket sitt knyttet mer eller mindre til aktivitetene. Premiepenger eller 
prestisje kan være sterke faktorer som motiverer de som deltar. Dyr som vinner mye, kan ha stor 
økonomisk verdi for eierne. 
 
Et sentralt krav er at dyrene ikke skal drives for hardt eller påføres frykt eller skade. Dette kravet 
retter seg mot både de som trener dyr, og de som bruker dyr i konkurranse. Dyreholdere, trenere, 
kusker, jockeyer, ryttere, hundekjørere og andre som deltar i treningen og bruken av dyrene, er 
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ansvarlige for å holde igjen av hensyn til dyrene. De har også ansvaret for at utstyret er egnet og 
brukes riktig ut fra hensynet til dyrevelferden. 
 
Et annet krav er at det enkelte dyret skal være egnet til aktiviteten. Forhold som helse, kondisjon, 
rase og alder kan gjøre at dyret ikke er i stand til å gjennomføre treningen eller konkurransen uten 
å bli påført unødige belastninger. Dyreholderen har ansvar for å vurdere om dyret er egnet. 
 
Doping av dyr i sport og idrett er ulovlig ut fra hensynet til dyrevelferden. Dyrene skal ikke dopes 
eller være dopet på trening eller i konkurranser. Det er viktig at dyreholderne ikke ber veterinærer 
eller andre behandlere om ulovlig behandling, og at de lar være å trene og delta i konkurranser 
med dyr som har fått behandling. Forskriften må gi dyreholderne klare vilkår for forbud og unntak 
fra forbudet. Doping er også forbudt ut fra hensynet til «fair play». Dette hensynet reguleres ikke av 
dyrevelferdsloven og er derfor ikke et element i denne forskriften. Hensynet til «fair play» må 
organisasjonene selv ivareta gjennom sine reglement.  
 
I konkurranser er det mange dyr som opptrer samtidig. For å kunne håndheve regelverket riktig 
overfor hvert dyr, må dyrene kunne identifiseres og skilles fra hverandre. Dyreholderne må derfor 
ha plikt til å merke dyrene sine. I dag finnes det offentlige krav om merking og identitetspapirer for 
alle hester. For hund gjelder slike krav bare i forbindelse med inn- og utførsel. Svært mange 
hunder er ID-merket på frivillig basis eller fordi Norsk Kennel Klub krever det i forbindelse med 
registrering og for deltagelse i konkurranser. 

Krav til veterinærer og andre behandlere 
Veterinærer og andre behandlere er sentrale i arbeidet med å forbygge doping. Hvis behandlerne 
passer på å la være å behandle dyr som skal starte i konkurranser, og informerer om følgene av 
behandling som blir utført, vil vi unngå mange brudd på dopingreglementet. Forskriften må derfor 
fortsatt gi behandlerne klare vilkår for forbud mot behandling og unntak fra forbudet. Det må også 
stilles klare krav til behandlernes informasjonsplikt overfor dyreholderne. 
 
Det må også stilles krav om veterinær kontroll av konkurranser. Vi kommer tilbake til dette 
nedenfor. 

Krav til arrangører og arrangørorganisasjoner 
De som arrangerer konkurranser med dyr, tilhører som regel et miljø eller en organisasjon med 
kultur og tradisjoner innen sporten. Men det er viktig at forskriften også gjelder de mer uavhengige 
arrangørene og konkurranser som foregår i mindre organiserte former. Det bør ikke få utvikle seg 
konkurransemiljøer hvor dyrevelferden ikke tas tilstrekkelig alvorlig.  
 
Travløp og galoppløp arrangeres gjerne som veddeløp av virksomheter med løyve til å arrangere 
slike løp, såkalte totalisatorløp. I disse løpene kan det stå om mye penger og prestisje for 
deltakerne, og ikke minst for spillerne. Det er derfor nødvendig å stille særskilte krav til arrangører 
av slike konkurranser. 
 
Også i de lange hundeløpene står det om pengepremier og prestisje. Dette er i tillegg 
konkurranser som stiller ekstreme krav til dyrenes kondisjon. Også jaktprøver på høyt nivå stiller 
store krav til dyrenes kondisjon. 
 
Innen ryttersporten er det stor variasjon fra de enkleste konkurransene med bare symbolske 
premier, til krevende klasser med stor prestisje. Noen konkurransetyper kan medføre stor 
belastning på hestene, som lange distanseritt og høye klasser i feltritt og kjøring. Det er også stor 
variasjon mellom deltakerne hva gjelder kunnskap og profesjonalitet. Det er derfor viktig å ha et 
regelverk også for slike konkurranser for å sikre god velferd for konkurransehestene. 
 
Arrangørene har ansvaret for at konkurransene ikke legger opp til unødige belastninger på dyrene. 
For å ivareta dette på best mulig måte bør arrangørene være pålagt å ha en dyrevelferdsansvarlig 
person og annet kontrollpersonell under konkurransene, og i noen tilfeller stevneveterinær. Disse 
må ha myndighet til å føre kontroll med dyrevelferden og håndheve reglementet. 
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Konkurransene må ligge innenfor rimelighetens grenser for hva dyrene kan prestere. Dette gjelder 
for det første hvilke øvelser og aktiviteter konkurransen består av. For det andre gjelder det hvor 
omfattende konkurransen er, særlig hvor lange eller langvarige løpene er. Krav til kvalifikasjoner ut 
fra f.eks. alder og tidligere prestasjoner kan dessuten sørge for at bare de best forberedte dyrene 
får delta i de mer krevende konkurransene. 
 
Arrangørene har ansvaret for at konkurransen foregår i et forsvarlig område. Dette gjelder både 
innendørs og utendørs, og både på arenaer og ute i naturen. For det første bør arrangørene ha 
plikt til å sikre konkurranseområdet mot farer for skader og unødige belastninger. For det andre bør 
arrangørene ha plikt til å sikre dyrene gode oppstallingsforhold og muligheter for å få godt stell i 
konkurranseområdet.  
 
Arrangørene har ansvaret for at konkurransene ikke foregår under for dårlige forhold. Arrangørene 
bør ha plikt til å avlyse eller utsette konkurranser under visse omstendigheter. Dette kan gjelde for 
eksempel været, føret og temperaturen. Det kan også være uforsvarlig å konkurrere på grunn av 
baneforhold, ødeleggelser i anlegget eller andre uheldige forhold i konkurranseområdet. 
 
Det er tradisjon for private reglementer og selvdømmerett innen sporten. Dette gjelder både 
hestesport og hundesport. Det er altså for så vidt ikke noe nytt at myndighetene overlater til 
arrangørene å regulere detaljene i de enkelte konkurranseformene. Det nye er at forskriften legger 
føringer for hva arrangørene skal regulere.  
 
Reglementene bør utfylle eller være strengere enn forskriften. Forskriften bør kreve at enkelte 
punkt i reglementene er mer konkrete enn forskriften. 
 
I de fleste tilfellene fastsettes reglementene sentralt av arrangørenes organisasjoner. Forskriften 
bør imidlertid presisere at det er den enkelte arrangøren som har ansvaret for at konkurransen er 
regulert. 
 
Det er ikke nok å ha et reglement. Forskriften bør også kreve at arrangørene håndhever 
reglementene. Arrangørorganisasjonen bør også ha plikt til å føre tilsyn med at arrangørene følger 
organisasjonens reglement. Det bør også kreves et visst system for å utrede, dømme og 
sanksjonere brudd på reglementet. Dette gjelder særlig i dopingsaker. 
 
Reglementet er privat. Mattilsynet vil ha hjemmel til å kreve endringer i reglementene hvis de ikke 
stemmer med forskriften. Det bør ikke være krav om at Mattilsynet skal godkjenne reglementene. 
Det vil skape tvil om reglementenes status og gjøre det vanskelig for Mattilsynet å kreve endringer. 
Det har heller ingen særlig hensikt å kreve at reglementene legges fram for Mattilsynet. Det 
forventes at organisasjonene publiserer reglementene. Mattilsynet vil eventuelt kreve endringer om 
nødvendig. 

Krav om stevneveterinær og annet kontrollpersonell i eksisterende regelverk 
Det kan være vanskelig for arrangørene å kontrollere dyrevelferden og håndheve reglementet. De 
har derfor behov for kontrollpersonell. Forskriften bør stille krav om en dyrevelferdsansvarlig 
person med rett til å kontrollere dyrevelferden og håndheve reglementet under konkurranser. 
 
Risikoen for unødige belastninger har vært ansett for å være særlig høy i totalisatorløp for hest. 
Fristelsen til å bruke prestasjonshemmende eller –fremmende midler, som kan sette dyrevelferden 
i fare, har historisk vist seg å være reell. Slike konkurranser har også ekstra behov for høy 
troverdighet av hensyn til pengespillet. Det er bakgrunnen for dagens særegne ordning med 
offentlig stevneveterinær ved slike konkurranser. Ordningen stammer fra en tid da vi ikke hadde en 
generell dyrevelferdsmyndighet. Da ble tilsynet med dyrevelferden utført av ulike organer på hvert 
sitt område: tilsynsveterinæren på slakterier, forsøksdyrutvalget, dyrevernnemndene og den 
offentlige stevneveterinæren. Før hadde vi også distriktsveterinærer som både praktiserte som 
veterinærer og utøvde myndighet på vegne av Staten. I dag er de offentlige stevneveterinærene 
ansatt av Mattilsynet, men lønn og utgifter betales av trav- og galoppsporten via Norsk Rikstoto. 
 
Etter Mattilsynets oppfatning stemmer ikke dagens stevneveterinærordning overens med den 
vanlige ansvarsfordelingen mellom virksomheter og myndigheter. Både tilsynsveterinærene på 
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slakterier og forsøksdyrforvaltningen er i dag en ordinær del av Mattilsynet, mens 
dyrevernnemndene har mistet sin selvstendige myndighet. Stevneveterinærene er derimot ikke en 
ordinær del av Mattilsynet slik tjenesten er organisert i dag, og de utøver sin virksomhet på svært 
selvstendig basis.  
 
Noen stevneveterinærer har også sin ordinære jobb i Mattilsynet, mens andre til daglig er 
privatpraktiserende veterinærer. For den siste gruppen er det en viss risiko for at hester de har 
undersøkt og behandlet, starter i løp de skal føre tilsyn med. Dette kan utfordre 
stevneveterinærens habilitet.  
 
Dyrevelferdsloven § 26 plasserer ansvaret for dyrevelferden hos dyreholderne og arrangørene. Det 
kan derfor sees som et misforhold til denne bestemmelsen når den offentlige stevneveterinæren i 
medhold av stevneveterinærforskriften tilsynelatende pålegges ansvaret nettopp for flere av de 
forholdene som skal bidra til å ivareta dyrevelferden ved totalisatorløp.  
 
I tillegg til tilsynsoppgavene foretar den offentlige stevneveterinæren i dag kliniske vurderinger og 
yter førstehjelp ved behov. Disse oppgavene ligger normalt utenfor arbeidsområdet til Mattilsynet. 
Det er heller ikke Mattilsynets oppgave å sikre «fair play» i sporten. Samtidig er Mattilsynet nesten 
ikke til stede under andre konkurranser med hester, der det også kan være krevende konkurranser 
og stort press på utøverne.  
 
Forslag til nytt regelverk om bruk av stevneveterinær 
Vi foreslår at alle konkurranseformer for hest og hund likestilles hva gjelder dyreholderenes og 
organisasjonenes ansvar for dyrevelferden. Vi foreslår at arrangørene skal ha plikt til å ha 
stevneveterinær til stede ved alle høyrisikokonkurranser. 
  
Et argument for å beholde dagens ordning har vært å sikre stevneveterinærenes habilitet og 
uavhengighet fra sporten. Vi vet at stevneveterinærene kan bli utsatt for utilbørlig press når de skal 
fatte beslutninger. Dommere og andre funksjonærer ved banene tar også beslutninger som har 
betydning for hestevelferden og utfallet av konkurransene. Utfordringene er ikke prinsipielt 
forskjellige fra dem de private stevneveterinærene møter i andre konkurranser med dyr.  
 
For å vise ulike modeller for stevneveterinærordningen og antidopingarbeidet, er det utarbeidet fire 
alternative bestemmelser i forskriftsutkastets § 13. Vi ønsker innspill i høringen om alle de fire 
alternative forslagene. 
 
Viktige deler av de oppgavene den offentlige stevneveterinæren har i dag ved trav- og galoppløp 
med totalisatorspill, bør videreføres av stevneveterinæren, uavhengig av tilknytning. Det er behov 
for krav om stevneveterinærer med ansvar for å håndheve regelverket og fatte visse beslutninger 
både ved slike og andre konkurranser med spesielt høye prestasjonskrav. Lange sledehundløp og 
jaktprøver på høyt nivå innebærer også så store belastninger på hundene at det bør stilles krav om 
stevneveterinær.  
 
Forskriften bør gi stevneveterinærene rett til å avbryte, utsette eller avlyse konkurranser. 
Stevneveterinæren bør også ha rett til å stryke hester og hunder som ikke kan delta i konkurransen 
av dyrevelferdsmessige grunner. Ved behov bør stevneveterinæren hjelpe arrangøren med uttak 
av dopingprøver og håndheving av reglementet om dyrevelferd. Stevneveterinæren bør også ha 
ansvar for å påse at dyr får forsvarlig førstehjelp, fortrinnsvis utført av en annen veterinær. 
Arrangøren har ansvaret for å organisere at dette blir ivaretatt. 
 
Det finnes argumenter både for og imot at stevneveterinærene ved høyrisikokonkurranser skal 
være ansatt i Mattilsynet. Dersom man ser for seg en ordning der stevneveterinæren ikke er ansatt 
i Mattilsynet, må arrangørorganisasjonene sikre at stevneveterinærene får en organisering og 
status som sikrer kompetansen og habiliteten og verner dem mot utilbørlig press.  
 
Vi foreslår også at reglementene for andre typer konkurranser skal ha bestemmelser om 
stevneveterinær hvis en risikovurdering tilsier det.  
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Dersom det velges en modell med offentlig stevneveterinærtjeneste, vil det være aktuelt å 
finansiere denne gjennom en gebyrordning (se kommentarer om dette under Konsekvenser av 
forslaget). Ved konkurranser der stevneveterinæren ikke er ansatt i Mattilsynet, vil Mattilsynet føre 
tilsyn med at arrangørene overholder kravene om både stevneveterinær og andre forhold etter den 
nye forskriften. Hvor ofte og hvor tett Mattilsynet vil føre dette tilsynet, vil variere slik som på andre 
tilsynsområder.  
 
Spesielle merknader til forskriftsutkastet 

Til § 1 om formålet med forskriften 
Første punktum beskriver det overordnede formålet med forskriften. Annet punktum presiserer at 
forskriften skal hindre fare for unødig lidelse i forbindelse med trening til og bruk i konkurranser. 
 
Formålsparagrafen er en viktig faktor når de andre bestemmelsene i forskriften skal tolkes. Dette 
gjelder særlig skjønnsmessige bestemmelser, som for eksempel forbudet i § 7 mot behandling 
som kan føre til at aktiviteten blir uforsvarlig. 

Til § 2 om virkeområdet for forskriften 
Første ledd første punktum slår for det første fast at forskriften gjelder bruk av dyr i konkurranse. 
Begrepet «konkurranse» er definert i § 3 bokstav a.  
 
For det andre slås det fast at forskriften gjelder to dyrearter, nemlig hest og hund. 
 
I annet punktum utvides virkeområdet. For det første omfattes «trening til konkurranser» slik dette 
er definert i § 3 bokstav b. For det andre omfattes «behandling» slik dette defineres i § 3 bokstav f. 
 
Annet ledd presiserer hvem forskriften retter seg mot. Dette er for det første alle aktørene som 
bidrar til at hester og hunder trenes til og brukes i konkurranser. For det andre er det de som 
behandler hester og hunder med legemidler og annet. 

Til § 3 om definisjoner 
I denne paragrafen defineres noen sentrale begreper i forskriften. Definisjonene av «trening til 
konkurranse», «konkurranseområde» og «høyrisiko-konkurranse» er nye. Ellers tilsvarer § 3 
definisjonsparagrafen i dopingforskriften. 
 
Eksempler på «andre aktiviteter» i bokstav a er kåringer og andre utstillinger med vurderinger eller 
konkurranseelementer. 
 
Det varierer mellom sportsorganisasjonene når et dyr regnes for å være under trening til 
konkurranse. Det Norske Travselskap definerer en hest som å være under trening når den er meldt 
inn til dette bruk. I ryttersporten kan det være vanskeligere å definere, ettersom noen hester starter 
i konkurranse bare en sjelden gang, mens andre er aktive konkurransehester året igjennom. Her 
må det derfor brukes skjønn for å avgrense når hesten er under trening til konkurranse. 
 
Definisjonene av høyrisiko-konkurranser for hest og hund i bokstavene h og i avgjør hvilke 
konkurranser som skal kontrolleres av stevneveterinærer etter § 13. Med «nasjonale» 
konkurranser menes NM eller andre konkurranser som går ut på å kåre de beste i Norge. 

Til § 4 om hvordan dyr skal brukes og trenes 
Første punktum tilsvarer dyrevelferdsloven § 26 bokstav c. Bestemmelsen er for det første et 
absolutt forbud mot å skremme og skade dyr under trening og konkurranse. Frykt og skade kan 
altså ikke aksepteres som nødvendige belastninger i denne forbindelsen. For det andre er det et 
forbud mot å påføre dyrene unødige belastninger. Andre belastninger enn frykt og skade kan altså 
aksepteres hvis de er nødvendige for treningen eller konkurransen. Det må f.eks. regnes som 
normalt og forventet at en hest blir sliten etter et travløp.  
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Forbudet gjelder bare hvis frykten, skaden eller den unødige belastningen er påført dyret med vilje. 
Noen må altså ha gjort det nettopp for å skremme, skade eller belaste dyret. Forbudet vil være 
særlig relevant for kusker, jockeyer, ryttere, hundekjørere og trenere. 
 
Annet punktum tilsvarer delvis dyrevelferdsloven § 8. Bestemmelsen regulerer hvordan utstyret til 
dyrene skal være utformet og bli brukt. Utstyret skal være tilpasset dyret og være utformet slik at 
det belaster dyret minst mulig. Utstyret skal også brukes slik at det ikke belaster dyret unødvendig. 
Seletøy og bitt er naturlige og nødvendige deler av utstyret til en hest som blir ridd eller kjørt, men 
ikke alle typer kan regnes som dyrevelferdsmessig forsvarlig. Det er tillatt å bruke utstyr som pisk 
eller sporer, men bare for å gi dyret signaler, ikke drive det fram ved å påføre smerte. Både den 
som bestemmer at utstyret skal brukes, f.eks. dyreholder eller trener, og den som faktisk bruker 
det, f.eks. rytter eller kusk, har ansvaret for at kravet oppfylles. 
 
Seler, dekken, potesokker, GPS-sender m.m. må være tilpasset hunden og forholdene under 
konkurransen eller treningen. Gjeldende forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund 
(forbud mot bruk av elektrisk halsbånd med unntak for aversjonstrening av hund mot jaging av 
beitedyr, tamrein og klovvilt) videreføres. 

Til § 5 om tilstanden dyrene skal være i 
Første ledd tilsvarer dyrevelferdsloven § 26 bokstav a. Bestemmelsen stiller krav til dyrenes evne 
til å gjennomføre aktiviteten. Den ansvarlig for dyrene må på forhånd vurdere dyrets helse, fysikk, 
alder, tilvenning og andre egenskaper opp mot hvor krevende aktiviteten er for dyrene. Dyrene skal 
kunne tåle treningen eller konkurransen uten å bli utmattet, syke eller skadet. Dyrene regnes som 
utmattet når de er så slitne at de har vanskelig for å ta seg inn igjen etter belastningen, eller 
trenger veterinærbehandling for å komme seg igjen. En hund som blir liggende uten å orke å 
komme seg på beina, er eksempel på dette.  
 
Annet ledd første punktum er en ny bestemmelse. Den gir et absolutt forbud mot å trene og 
konkurrere med syke dyr. Ifølge annet punktum er dette også forbudt med skadde dyr, men bare i 
tilfeller hvor skaden vil forårsake unødige belastninger for dyret. Dyret er helt klart sykt eller skadd 
hvis en veterinær har påvist en sykdom eller en skade som vil gjøre deltakelsen uforsvarlig. Dyret 
må regnes som sykt eller skadd også hvis dyreholderen eller den som skal trene eller konkurrere 
med dyret, burde forstå at dyret er sykt eller skadd. 
 
Tredje ledd er også en ny bestemmelse. Den krever at dyr skal være tilstrekkelig trent før de 
brukes i konkurranser. Dyrene må ha trent på det som er nødvendig for å gjennomføre 
konkurransen uten unødige belastninger. Det kan være kondisjon, styrke eller ferdigheter, alt etter 
hva slags konkurranse det er snakk om. 

Til § 6 om opplysninger som skal utveksles ved behandling av dyr 
Hensikten med § 6 er å unngå brudd på dopingbestemmelsene i § 7 og § 8. Paragrafen tilsvarer 
dopingforskriften § 3 første og annet ledd.  
 
Første ledd gjelder dyreholderens plikt til å opplyse veterinærer og eventuelle andre personer som 
skal behandle dyret. Dyreholderen skal fortelle behandleren hva dyret skal være med på etter 
behandlingen. I tillegg skal dyreholderen fortelle behandleren tidspunktet for treningen eller 
konkurransen. Dyreholderen skal fortelle alt dette før behandlingen starter. Behandleren skal få 
alle de relevante opplysningene, og de skal ikke inneholde feil. 
 
Annet ledd gjelder behandlernes plikt til å informere dyreholderen om behandlingens effekt på 
evnen til å prestere og på dyrets egenskaper. Behandleren skal også informere om i hvilken grad 
behandlingen medfører at trening og konkurranser er forbudt etter § 8 eller arrangørens reglement. 
Behandleren har ikke plikt til å fraråde trening og konkurranse, men en behandler som gir et slikt 
råd, kan behandle dyret uten å bryte behandlingsforbudet etter § 7. 

Til § 7 om forbudet mot å behandle konkurransedyr 
§ 7 og § 8 regulerer de to sidene av forbudet mot doping av dyr. § 7 gjelder behandlingen og 
tilsvarer dopingforskriften § 5. § 8 gjelder bruken av dyrene etter behandlingen og tilsvarer 
dopingforskriften § 4. 
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§ 7 første ledd første punktum er primært et forbud mot å tilføre konkurransedyr legemidler. Dette 
følger av definisjonen i § 3 bokstav f. Det er også et forbud mot å tilføre dyr andre substanser som 
kan påvirke prestasjonsevnen og dyrets egenskaper. Det er dessuten et forbud mot å bruke 
metoder med en slik effekt.   
 
Et absolutt vilkår for forbudet i første ledd er at dyret kan bli påført unødige belastninger under 
trening eller konkurranse på grunn av effekten av behandlingen. Et smertestillende legemiddel kan 
for eksempel virke i inntil 4 dager etter behandlingen. Hvis hesten blir trent eller brukt i konkurranse 
med nedsatt smertefølelse, kan en skade forverres og påføre hesten store belastninger. Det vil i 
dette tilfellet være forbudt å tilføre legemidlet hvis konkurransen eller treningen skal finne sted inntil 
4 dager etter behandlingen. 
 
Det er også et vilkår for forbudet at behandleren har fått vite eller bør vite at og når dyret skal 
trenes eller konkurrere. Hvis dyreholderen ikke har oppfylt opplysningsplikten i § 6 første ledd, kan 
behandleren behandle dyret i aktsom god tro.   
 
Annet ledd første punktum åpner for nødhjelp og påbudt behandling. Annet punktum fritar 
behandlere som har informert om følgene av legemidlet og frarådet trening og konkurranse fra 
forbudet etter første ledd. 

Til § 8 om forbudet mot å bruke eller trene konkurransedyr etter behandling 
Første ledd første punktum gjelder betydningen av positive dopingprøver. Hvis det påvises 
legemiddelrester som er så store at de kan påvirke dyret, var treningen eller konkurransen forbudt. 
Det samme gjelder rester av andre substanser og virkninger av metoder. 
 
Andre punktum henger sammen med § 7 første ledd første punktum. Aktiviteten er forbudt hvis 
den kan påføre dyret unødige belastninger på grunn av behandlingen.  
 
Ifølge tredje punktum er det irrelevant om behandlingen har påvirket dyret eller ikke. Forbudet er 
en føre var-regel som skal forebygge unødige belastninger. 

Til § 9 om ID-merker og helseopplysninger 
Første ledd er en ny bestemmelse. Den stiller krav om chipmerking eller andre forsvarlige måter å 
merke dyrene på. Merket skal gi opplysninger som gir dyret en unik identitet. 
 
I annet ledd stilles det også krav om påbudte identifikasjonsdokumenter. For hest er det 
chipmerkingen og hestepasset som til sammen gir en sikker identitet for hesten. 
 
Kravet om helseopplysninger i annet ledd tilsvarer dopingforskriften § 6 annet ledd. Kravet skal 
gjøre det mulig å kontrollere bruken av legemidler til dyr som skal konkurrere. Helsekort og 
lignende skal ikke ligge igjen hjemme, men alltid følge dyret. 

Til § 10 om konkurransenes innhold og omfang 
Første ledd er en ny bestemmelse. Ifølge bestemmelsen har arrangøren ansvaret for at 
konkurransen ikke blir for krevende for dyrene. Det skal ikke arrangeres øvelser eller aktiviteter 
som krever at dyrene presterer mer enn det er naturlig for dem å yte etter kapasiteten til arten og 
rasen og etter den individuelle kapasiteten. Hva som faller innenfor det enkelte dyrets yteevne, kan 
bl.a. vurderes ut fra tidligere prestasjoner. Arrangørens krav om kvalifisering til konkurransen kan 
derfor være ett av flere tiltak for å ivareta kravet.  
 
Dyrene skal heller ikke måtte utføre oppgaver som kommer i klar konflikt med det som er naturlig 
for dem. Dette gir en hjemmel til å stoppe konkurranser med øvelser som krever ekstrem dressur 
og trening. Kravet henger sammen med forbudet mot respektløse og etisk forkastelige 
konkurranser i annet ledd bokstav d. 
 
Annet ledd inneholder fire forbud. Bokstav a tilsvarer dyrevelferdsloven § 26 bokstav c og forbyr 
konkurranser som gjør at deltakerne med vilje påfører dyrene frykt, skade, smerte eller andre 
unødvendige belastninger. Bokstav b tilsvarer § 26 bokstav d og forbyr hundekamper og andre 



 
 

 
Side 14 av 18 

 

konkurranser hvor dyr er aggressive mot mennesker eller andre dyr. Bokstav c tilsvarer 
dyrevelferdsloven § 12 fjerde ledd og forbyr konkurranser i å avlive dyr og konkurranser der dyr 
avlives for å underholde et publikum. Bokstav d er en ny bestemmelse og forbyr respektløse 
konkurranser og etisk forkastelige konkurranser, i tråd med dyrevelferdslovens formålsparagraf. 
 
Forbudene i annet ledd gjelder både å arrangere, delta i og trene til slike konkurranser. 

Til § 11 om hvordan dyrene skal sikres 
Første ledd bokstav a er en ny bestemmelse. Den pålegger arrangørene å utforme og vedlikeholde 
konkurranseområdet godt. Hva som omfattes av konkurranseområdet, er definert i § 3 bokstav g 
og skal være nærmere definert i reglementet.  
 
Bokstav b er også en ny bestemmelse. Den pålegger arrangørene å sørge for visse fasiliteter for 
dyrene på konkurranseområdet.  
 
Bokstav c er også en ny bestemmelse som presiserer at det er arrangørene som har ansvaret for 
at dyr får nødvendig førstehjelp. Arrangøren bør avtale en ordning med en veterinær eller en 
dyreklinikk som sikrer at skadde dyr får rask og forsvarlig behandling. Ifølge § 13 skal 
stevneveterinæren bidra til at dyr får førstehjelp, men har ikke ansvaret for ordningen etter § 11. 
Det er heller ikke meningen at stevneveterinæren selv skal måtte gi førstehjelp.  
 
Annet ledd er også en ny bestemmelse. Den pålegger arrangørene å avlyse eller utsette 
konkurranser når de ytre forholdene på stedet er skadelige for dyrene. 

Til § 12 om arrangørenes reglementer 
Paragrafen tilsvarer dopingforskriften § 7 første ledd.  
 
Første ledd pålegger arrangørene å regulere konkurransene sine. Reglementene skal være mer 
deltaljerte eller strengere enn forskriften. Arrangørene skal håndheve reglementene overfor 
deltakerne. 
 
Ifølge annet ledd skal arrangørorganisasjonene påse at arrangørene oppfyller reglementsplikten.  
Arrangørene kan overlate til Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund, 
Norges Hundekjørerforbund og andre arrangørorganisasjoner å utvikle og håndheve reglementet. 
 
Tredje ledd lister opp hvilke forhold som skal reguleres. Listen viderefører punkter fra 
dopingforskriften og inneholder nye punkter som skal ivareta den generelle dyrevelferden under 
konkurransene. 

Til § 13 om stevneveterinær og annet kontrollpersonell 
Paragrafen henger sammen med arrangørenes plikt til å håndheve reglementene. Første ledd 
første punktum er et nytt krav om at dyrevelferden i alle slags konkurranser skal kontrolleres av en 
person som er utnevnt av arrangøren. Personen skal ha rett til å kontrollere velferden for dyrene 
og håndheve reglementene. 
 
Ifølge første ledd annet punktum skal den dyrevelferdsansvarlige personen dokumentere 
aktiviteten sin skriftlig. 
 
Ifølge første ledd tredje punktum skal den dyrevelferdsansvarlige ha nødvendig bistand fra annet 
kontrollpersonell. Hva slags kompetanse og hvilke oppgaver den dyrevelferdsansvarlige og 
kontrollpersonellet skal ha, skal stå i reglementet. Dette følger av § 12 tredje ledd bokstav q. 
 
Annet ledd gir et krav om at det skal være en stevneveterinær til stede ved høyrisiko-konkurranser 
for både hest og hund. Det foreligger fire ulike alternativer som sier hvorvidt stevneveterinæren 
skal være offentlig ansatt, om stevneveterinæren skal ha ansvar for dopingkontrollen eller om 
dopingkontrollen skal utøves av en særskilt uhildet tredjepart. 
 
Alternativ 1 
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• Trav- og galoppløp: krav om tilstedeværelse av offentlig stevneveterinær (ansatt i 
Mattilsynet) som i dag. Stevneveterinæren tar ut dopingprøver.  

• Øvrige høyrisikoaktiviteter (nasjonale og internasjonale konkurranser i feltritt, distanseritt og 
kjøring, internasjonale konkurranser og norgesmesterskap i dressurridning og sprang, 
hundeløp over 100 km, jaktprøver på nasjonalt og internasjonalt nivå): krav om kjøp av 
veterinærtjenester og uavhengig dopingkontroll fra en uhildet tredjepart (kan om 
arrangøren velger det, utføres av en og samme person) 

 
Alternativ 2 
• Trav- og galoppløp: krav om tilstedeværelse av offentlig stevneveterinær som i dag. Uttak 

av dopingprøver utføres av en annen uhildet tredjepart 
• Øvrige høyrisikoaktiviteter: krav om kjøp av veterinærtjenester og uavhengig 

dopingkontroll fra uhildet tredjepart  
 
Alternativ 3 
Krav om kjøp av veterinærtjenester og uavhengig dopingkontroll fra en uhildet tredjepart for 
alle høyrisikokonkurranser. Dette kan om arrangøren velger det, utføres av en og samme 
person eller instans.  
 
Alternativ 4 
Krav om tilstedeværelse av offentlig stevneveterinær (ansatt i Mattilsynet) ved alle 
høyrisikokonkurranser. Stevneveterinæren tar ut dopingprøver. 
 
  

 Stevneveterinæren 
ansatt i MT 

Stevneveterinær 
fra MT tar ut 
dopingprøver 

Stevneveterinæren 
er ikke offentlig 
tjenestemann  

Tredjepart tar ut 
dopingprøver 

Alternativ 1 Trav- og galopp Trav- og galopp Andre høyrisiko-
konkurranser 

Andre høyrisiko-
konkurranser. 
Arrangøren avgjør om 
dopingprøver skal tas 
ut av 
stevneveterinæren 

Alternativ 2 Trav- og galopp  Andre høyrisiko-
konkurranser 

Alle høyrisiko-
konkurranser. Krav 
om avtale med uhildet 
tredjepart om 
gjennomføring av 
dopingprøver 

Alternativ 3   Alle høyrisiko-
konkurranser 

Alle høyrisiko-
konkurranser. 
Arrangøren avgjør om 
dopingprøver skal tas 
ut av 
stevneveterinæren 

Alternativ 4 Alle høyrisiko-
konkurranser 

Alle høyrisiko-
konkurranser 

  

 
 
I alle alternativer er stevneveterinærens øvrige oppgaver like: 
 
• Stevneveterinæren skal være på konkurranseområdet før og under konkurransene.  
• Stevneveterinæren skal ha en selvstendig rolle overfor arrangøren. 
• Stevneveterinæren har rett til å nekte dyr å delta i konkurransen. Dette skal skje hvis 

stevneveterinæren oppdager at et dyr er sykt, skadd, utrent eller for øvrig ikke er i stand til å 
delta uten unødig lidelse. Det skal også skje hvis stevneveterinæren mener at et dyr er dopet.  
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• Stevneveterinæren har rett til å avlyse, avbryte og utsette konkurransen helt eller delvis. 
Vilkåret er at de ytre forholdene er slik at arrangøren har plikt til å avlyse, utsette eller avbryte 
konkurransen. 

• Stevneveterinæren har plikt til å påse at dyr får nødvendig førstehjelp. Det er arrangørene som 
har ansvaret for at dyrene får hjelp, i henhold til § 11. Dette kan løses gjennom avtale med en 
veterinær eller en dyreklinikk i nærheten av konkurranseområdet. 

• Stevneveterinæren har plikt til å hjelpe arrangøren med å håndheve det øvrige reglementet 
etter § 12. 

 
Tredje ledd i alternativ 1, 2 og 3 gir presiseringer med hensyn til uttak av dopingprøver. 
 
Ifølge fjerde ledd første punktum (tredje ledd første punktum for alternativ 4) må ikke 
stevneveterinæren utføre alle oppgavene alene. Når det er nødvendig, skal stevneveterinæren la 
seg bistå av den dyrevelferdsansvarlige og annet kontrollpersonell. 
 
Ifølge annet punktum kan stevneveterinæren bestemme over alle som kan påvirke dyrevelferden 
under konkurransen. I tillegg til arrangørene og dyreholderne inkluderer dette blant andre de 
dyrevelferdsansvarlige, annet kontrollpersonell, dommere og funksjonærer. Instruksene og 
beslutningene må ligge innenfor stevneveterinærens ansvarsområde, slik det er beskrevet i denne 
forskriften eller i reglementet. 
 
Til § 14 om informasjon til Mattilsynet 
Bestemmelsen viderefører dopingforskriftens § 3 tredje ledd. 
 
Det følger av dyrevelferdsloven § 5 at enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for 
mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, har plikt til å varsle Mattilsynet eller 
politiet. Det er ingen tilsvarende varslingsplikt ved mistanke om brudd på dyrehelsepersonelloven. 
Organisasjonene har ingen myndighet til å ilegge sanksjoner til dyrehelsepersonell eller andre 
behandlere som bryter bestemmelsene i forskriften eller reglementet om behandling. Mattilsynet 
har derfor behov for å få informasjon særlig om dyrehelsepersonell som kan drive uforsvarlig 
praksis. 
 
Det er ikke ethvert brudd på forbudet mot behandling og bruk av dyr etter behandling som skal 
meldes, bare de alvorlige tilfellene. Det kan omfatte både alvorlige enkelttilfeller og mer metodiske 
brudd, selv om ikke hvert enkelt brudd er så alvorlig. 

Til § 15 om tilsyn og vedtak 
Dette er en standardbestemmelse. 

Til § 16 om dispensasjon 
Dette er en standardbestemmelse. 

Til § 17 om straff 
Dette er en standardbestemmelse. 

Til § 18 om ikrafttredelse og oppheving av forskrifter 
Forskriften bør tre i kraft noen måneder etter at den er vedtatt. Arrangørene og 
arrangørorganisasjonene bør få god tid til å innrette seg og sikre at reglementene oppfyller 
forskriften. 
 
Forskriften skal erstatte dopingforskriften, stevneveterinærforskriften og 
stevneveterinærassistentforskriften. 

Konsekvenser av forslaget 
 
Konsekvenser av at forskriften også gjelder trening 
Det har ikke tidligere vært forskriftsregler om trening av dyr til konkurranse. Mattilsynet får et 
regelverk å føre tilsyn etter som er mer konkret enn dyrevelferdsloven § 26. Dette vil gjøre det 
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enklere for Mattilsynet å føre tilsyn med disse aktivitetene på en enhetlig måte. Omfanget av 
tilsynet må håndteres av Mattilsynet gjennom å prioritere og velge riktige tilsynsmetoder. De som 
trener dyr til konkurranser, må følge de nye kravene og forholde seg til tilsynet. Vi kan ikke se at 
kravene vil få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.    
 
Konsekvenser av at forskriften også gjelder hund 
Det har ikke tidligere vært forskriftsregler om konkurranser for hund. Organisasjonene innen 
hundesporten må lage nye reglementer eller kvalitetssikre at eksisterende reglementer 
tilfredsstiller forskriften. Norsk Hundekjørerforbund har allerede et omfattende regelverk om 
doping, hundevelferd og selvdømmerett i forbindelse med konkurranser. Norsk Kennel Klub har 
regelverk om ulike konkurranser/tester, doping og lovfestet selvdømmerett.  
 
Forskriften vil gjøre det enklere for Mattilsynet å føre tilsyn med hundesporten på en enhetlig måte. 
Vi kan ikke se at kravene vil få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 
Konsekvenser av nye krav til dyreholderne  
Den nye forskriften stiller nye krav til dyreholderne og alle som trener eller utøver aktiviteten med 
dyrene. De har selv ansvar for å følge kravene. Ansvaret kan ikke overlates til stevneveterinærer 
og annet kontrollpersonell. Konkurransedyr undersøkes relativt ofte av veterinær. Likevel kan 
forbudet mot å bruke syke og skadde dyr føre til at noen dyreholdere får økte utgifter til veterinær. 
De fleste konkurransedyr er ID-merket i dag. Kravet om å merke dyrene får derfor økonomiske 
konsekvenser bare for det fåtallet som ikke allerede har merket dyrene sine. 
 
Konsekvenser av nye krav til arrangørene 
Forskriften stiller også nye krav til arrangørene. Kravet om konkurransereglement og 
selvdømmerett legger et tydelig ansvar for dyrevelferden på aktørene i tråd med dyrevelferdsloven 
§ 26. Kravet oppfylles allerede av de viktigste organisasjonene. Organisasjonene som ikke 
oppfyller de nye kravene, må lage nye reglementer eller kvalitetssikre de eksisterende 
reglementene sine. De som bruker dyr til konkurranser, må i hovedsak følge krav de allerede er 
kjent med og vant til. Mattilsynet kan føre tilsyn med at reglementsplikten blir fulgt gjennom 
revisjoner. 
 
Kravene til konkurranseområdet kan medføre at arrangører må bruke mer ressurser på å holde 
disse i stand. Dette koster tid og penger. Vi antar at de fleste arrangører allerede har sørget for at 
ting er i forsvarlig stand slik at de unngår ulykker og gir deltakerne gode forhold.  
 
Påbudet om å avlyse eller utsette konkurranser dersom været eller andre ytre forhold tilsier det, er 
spesielt aktuelt ved lange hundeløp, men forekommer også i hestesporten. Innen både 
sledehundsporten og ryttersporten tar arrangørene i dag ansvar for dette, både gjennom 
reglementene og i praksis. Slike avgjørelser har praktiske og økonomiske konsekvenser for både 
arrangøren og deltakerne. Et forskriftsfestet krav kan gjøre det lettere for arrangøren eller 
dyrevelferdsansvarlig person å ta avgjørelsen.  
 
Det nye påbudet om dyrevelferdsansvarlig person og annet kontrollpersonell kan medføre 
praktiske og økonomiske konsekvenser for de arrangørene som ikke har slikt personell i dag. De 
fleste har imidlertid allerede personell som fører en viss kontroll med deltakerne. Disse 
arrangørene må påse at personellet utfører sine oppgaver slik at kravene i forskriften oppfylles. 
 
De lange hundeløpene kontrolleres i dag av veterinærer oppnevnt av arrangøren. Vi antar at det 
nye kravet om stevneveterinær ved lange hundeløp derfor ikke får betydelige økonomiske og 
praktiske konsekvenser, men det kan bli flere konkurranser med hund som blir underlagt krav om 
stevneveterinær. 
 
Innen ryttersporten er det allerede reglementsfestet krav om stevneveterinær i feltritt, distanseritt 
og kjøring, ved alle Norgesmesterskap og ved alle internasjonale konkurranser. Bestemmelsen om 
et risikobasert reglementskrav om stevneveterinær får derfor ingen økonomisk eller praktisk 
betydning for disse arrangørene. 
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Totalt sett mener vi de nye kravene vil få små økonomiske og praktiske konsekvenser for 
arrangørene. 
 
Konsekvenser av ulike alternativer for tilknytning for stevneveterinæren ved trav- og 
galoppløp og for organisering av antidopingarbeidet 
Valg av modell for stevneveterinærtjenesten (ansettelsesforhold og tilknytning til sporten), vil få 
konsekvenser både for arrangørene og Mattilsynet.  
 
I dag finansieres den offentlige stevneveterinærordningen ved trav- og galoppløp av Norsk 
Rikstoto inkludert dopingkontroller. Det er altså penger fra spillet som betaler for Mattilsynets 
stevneveterinær. Også ved en videreføring av offentlig ansatt stevneveterinær vil selve tjenesten 
måtte bekostes av sporten selv. Særlig dersom ordningen med offentlige stevneveterinær utvides 
til også å gjelde andre høyrisikoaktiviteter, er det aktuelt å etablere en gebyrordning der timesatsen 
kan forventes å bli lagt omlag på tilsvarende nivå som for den veterinære grensekontrollen. Denne 
satsen ligger i dag på kr. 920,- per time i ordinær arbeidstid på hverdager og med høyere satser på 
kveld og i helg. I tillegg vil det bli belastet per dopingprøve som blir tatt ut for kontroll. Det vil i tilfelle 
bli gjennomført egen høring av en gebyrforskrift. 
 
Ved privatisering av tjenesten vil arrangørorganisasjonene måtte kjøpe stevneveterinærtjenesten, 
og utgiftene vil også inkludere visse administrative utgifter til kurs og annet som 
stevneveterinærene behøver for å gjøre en forsvarlig jobb. Samtidig kan stevneveterinærordningen 
bli mer profesjonalisert og bli en integrert del av dyrevelferdsarbeidet innen sporten. Man kan tenke 
seg at et lavere antall veterinærer kan utføre stevneveterinæroppgavene, slik at arbeidet blir mer 
harmonisert og enhetlig. 
 
Ved privatisering av stevneveterinær ved høyrisiko-konkurranser, vil Mattilsynet føre ordinært tilsyn 
med slike arrangementer. Ressursene for det økte tilsynet må tas fra Mattilsynets generelle 
ressurser, basert på en risikovurdering. Dette tilsynet vil i stor grad kunne utføres som revisjoner 
av reglementet og oppfølgingen av dette. Mattilsynet vil ved valg av denne modellen måtte føre 
tilsyn med hvordan arrangørene, stevneveterinærene og kontrollpersonellet utfører jobben sin, og 
ikke med trav- og galoppløpene som sådan. Det vil i så fall være rimelig å tenke seg at Mattilsynet 
vil føre mer tilsyn i starten til vi ser at en slik ny ordning har etablert seg.  
 
Hvilken løsning for antidopingarbeid som gir høyest kostnader for arrangøren, vil avhenge av 
prisingen av disse tjenestene fra uavhengige tilbydere. 
 
Med det vedlagte forslaget til ny forskrift, ønsker vi å oppnå et moderne regelverk for trening av og 
konkurranser med hund og hest. Vi ønsker å tydeliggjøre at ansvaret for dyrevelferden ved trening 
til og deltakelse i konkurranser med dyr ligger hos aktørene. Samtidig ønsker vi å tydeliggjøre det 
ansvaret aktørene har for velferden for hest og hund i forbindelse med trening og konkurranser. 
 
 
Høringssvar sendes inn via denne lenken på Mattilsynets nettside: 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr_i_konkurranser.489
0 
 
Alle høringssvar vil bli offentliggjort. 
 
Høringsfrist: 1. februar 2019 
 
 
Vedlegg: 
• Utkast til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser 
• Liste over høringsinstanser 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr_i_konkurranser.4890
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr_i_konkurranser.4890
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