
O  

Dyrevelferdsloven § 37 
Vurdering av lovens skyldkrav 

Kandidatnummer: 551 

Leveringsfrist: 25.11.2013 

Antall ord: 17998



 i 

Innholdsfortegnelse 

1 FORORD .................................................................................................................... 1 

2 INNLEDNING ........................................................................................................... 1 

2.1 Om avhandlingen ..................................................................................................... 1 

2.2 Problemstillingen ..................................................................................................... 2 

2.3 Avgrensninger ......................................................................................................... 3 

2.4 Videre fremstilling ................................................................................................... 4 

3 DYREVELFERD OG LOVGIVNING .................................................................... 5 

3.1 Lovgivning før dyrevelferdsloven ............................................................................ 5 

3.1.1 Dyrevern i form av en bestemmelse i straffeloven ....................................... 5 

3.1.2 Dyrevern i mellomkrigstiden ....................................................................... 5 

3.1.3 Dyrevernloven (1974) ................................................................................. 6 

3.2 Bakgrunnen for innføringen av dyrevelferdsloven .................................................... 6 

3.3 Dyrevelferdsbegrepet ............................................................................................... 7 

3.4 Dyrevelferdsloven § 3 .............................................................................................. 8 

3.5 Dyrevern i andre lover?.......................................................................................... 11 

3.6 Internasjonal dyrevelferdsrett ................................................................................. 11 

3.6.1 Internasjonale konvensjoner ...................................................................... 11 

3.6.2 Nordisk rett ............................................................................................... 13 

4 DYREVELFERD OG STRAFF ............................................................................. 16 

4.1 Kriminalisering av brudd på dyrevernlovgivning ................................................... 16 

4.2 Straffealternativene ................................................................................................ 18 

4.2.1 Strafferammene ........................................................................................ 18 

4.2.2 Første straffealternativ .............................................................................. 19 

4.2.3 Annet straffealternativ............................................................................... 19 



 ii 

4.3 Straffbarhetsbetingelsene ....................................................................................... 20 

4.3.1 Generelt om straffbarhetsbetingelsene ....................................................... 20 

4.3.2 Hvem kan straffes ..................................................................................... 20 

4.3.3 Hvilke forhold er straffbare ....................................................................... 23 

4.4 Materielle bestemmelser i dyrevelferdsloven ......................................................... 27 

4.4.1 Begrensning .............................................................................................. 27 

4.4.2 Avliving.................................................................................................... 28 

4.4.3 Særskilte forbud ........................................................................................ 29 

4.4.4 Tilsyn og stell ........................................................................................... 30 

5 SKYLDSPØRSMÅLET .......................................................................................... 32 

5.1 Dyrevelferdslovens skyldkrav ................................................................................ 32 

5.2 Skyldkravet i andre lover og forskrifter .................................................................. 32 

5.3 Grensene mellom straffbare og straffrie handlinger ................................................ 32 

5.4 Forsettlige overtredelser ......................................................................................... 33 

5.4.1 Forsettformene .......................................................................................... 33 

5.4.2 Visshets- og sannsynlighetsforsett ............................................................. 33 

5.4.3 Hensiktsforsett .......................................................................................... 34 

5.4.4 Eventuelt forsett ........................................................................................ 34 

5.4.5 Rettspraksis – forsett ................................................................................. 34 

5.4.6 Oppsummering rettspraksis – forsettlige overtredelser .............................. 36 

5.5 Uaktsomme overtredelser....................................................................................... 36 

5.5.1 Generelt om uaktsomhet ........................................................................... 36 

5.5.2 Grader av uaktsomhet ............................................................................... 37 

5.5.3 Uaktsomhet i dyrevelferdsloven ................................................................ 38 

5.5.4 Aktsomhetsvurderingen i dyrevelferdsloven ............................................. 39 

5.5.5 Rettspraksis – grov uaktsomhet ................................................................. 40 

5.5.1 Oppsummering rettspraksis grov uaktsomhet ............................................ 43 

5.5.2 Rettspraksis – uaktsomhet ......................................................................... 44 

5.5.1 Oppsummering rettspraksis uaktsomhet .................................................... 46 



 iii 

5.6 Skillet mellom de uaktsomme og grovt uaktsomme dyrevelferdssakene ................. 47 

6 VURDERING AV SKYLDKRAVET .................................................................... 49 

6.1 Endringen av skyldkravet ....................................................................................... 49 

6.2 Min vurdering av skyldkravet i dyrevelferdsloven.................................................. 54 

7 LITTERATURLISTE ............................................................................................. 60 

7.1 Lover ..................................................................................................................... 60 

7.2 Forarbeider ............................................................................................................ 61 

7.3 Rettspraksis ........................................................................................................... 61 

7.4 Litteratur ................................................................................................................ 63 

7.5 Artikler .................................................................................................................. 63 

7.6 Nettsider ................................................................................................................ 63 



 1 

1 Forord 

Jeg vil benytte anledningen til å takke advokat Vegard Bahus for god veiledning og nyttige 

tilbakemeldinger om avhandlingen. Min søster Tuva Engen takker jeg for innspill og gjen-

nomlesing av teksten. Jeg ønsker også å rette en takk til mine foreldre for god støtte. En 

viktig inspirasjonskilde under arbeidet med avhandlingen har vært samvær med dyrene hos 

Foreningen for omplassering av dyr i Oslo, og følgelig ønsker jeg også å takke dem. 

2 Innledning 

2.1 Om avhandlingen 

Avhandlingen tar utgangspunkt i dyrevelferdsloven § 37 som gir hjemmel til å straffefor-

følge brudd på lovgivningen og anledning til å ilegge lovovertredere straff. Tilsvarende 

bestemmelser finnes også i andre deler av spesiallovgivningen, jf. vegtrafikkloven § 37, 

naturmangfoldloven § 75, mv. Hvilke konkrete handlinger som er straffbare, vil ikke kunne 

utledes direkte av straffebestemmelsen. Man vil da være nødt til å ta utgangspunkt i dyre-

velferdslovens materielle bestemmelser i kapittel 1 og 2, gjeldende forskrifter og vedtak 

som tilsynsmyndigheten har fattet. Det generelle strafferettslige kravet til skyld har likevel 

betydning for hvilke handlinger som faktisk sanksjoneres med straff. 

 

En sammenfatning av rettspraksis viser at det ikke sjelden er de mer alvorlige lovovertre-

delsene som blir straffeforfulgt, og dette er i samsvar med uttalelser gitt i forarbeidene til 

dyrevelferdsloven. Om straffebestemmelsen uttales det at dyrevelferdslovgivningen beskyt-

ter en viktig samfunnsinteresse og at det dermed ikke er grunnlag for å avkriminalisere 

lovovertredelser. Imidlertid legges det ikke opp til at enhver lovovertredelse skal straffefor-

følges. Ifølge forarbeidene vil andre sanksjonsformer enn straff være bedre egnet og mer 

effektive for å håndheve uaktsomme og mindre alvorlige overtredelser. Det uttales videre at 
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det bør legges til rette for utvidet bruk av alternative sanksjoner for å hindre og forebygge 

unødig lidelse for dyr.1 

 

Likevel fremgår det av forarbeidene at enkelte av høringsinstansene, og da spesielt dyre-

vernorganisasjonene, gav uttrykk for at lovgiver i større grad burde fokusere på overtredel-

sene straffverdighet enn hva som hadde blitt foreslått. Det ble hevdet at lovgivers syn på 

anvendelse av straff og bruken av alternative sanksjoner kunne gi uheldige signaler til 

domstolene, som tradisjonelt sett har vært beskjedne med å idømme strenge straffer for 

brudd på dyrevernlovgivningen.2 Departementet stod imidlertid fast på at straffenivået etter 

dyrevernloven (1974) med de endringer foretatt i 2001 burde opprettholdes i den nye dyre-

velferdsloven.3 

 

Dyrevelferdslovens straffebestemmelse er i all hovedsak en videreføring av den tilsvarende 

bestemmelsen i dyrevernloven, jf. dyrevernloven (1974) § 31. En vesentlig endring er imid-

lertid kravet til forsett eller grov uaktsomhet, som innebærer en skjerpelse fra bestemmel-

sen i den tidligere loven, der også uaktsomme overtredelser kunne straffes. Medvirkning er 

nå også straffbart, etter at det ble tatt ut ved en feiltagelse i forbindelse med en lovendring i 

2001. I tillegg unntar straffebestemmelsen i den nye loven enkelte bestemmelser som er 

plassert innledningsvis i loven. 

2.2 Problemstillingen 

I denne avhandlingen ønsker jeg å se nærmere på og foreta en vurdering av skyldkravet i 

dyrevelferdsloven § 37, med særskilt fokus på endringen som fant sted da dyrevelferdslo-

ven ble innført. Formålet er å komme frem til om det var formålstjenlig å unnta uaktsomhet 

som kvalifisert skyldform. 

                                                 

 

1 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
2 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 86-87 
3 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
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2.3 Avgrensninger 

Skyldkravet i dyrevelferdslovens straffebestemmelse, er som det fremgår av forrige avsnitt, 

hovedfokuset i denne avhandlingen. Jeg har likevel valgt å gi en fremstilling av de øvrige 

straffbarhetsbetingelsene, da jeg anser dette som nødvendig for å gi et helhetlig bilde av 

straff etter dyrevelferdsloven. Disse vil likevel ikke bli drøftet like inngående som skyld-

kravet. 

  

Hovedtyngden av dyrevelferdssakene som har blitt behandlet av norske domstoler gjelder 

klare tilfeller av vanstell, uforsvarlig avliving og vold.4 Sakene faller inn under henholdsvis 

dyrevelferdsloven §§ 24, 12 og 14 og disse bestemmelsene vil bli gjennomgått i korte 

trekk. Formålsbestemmelsen i § 1 og aktsomhetsnormen som oppstilles i § 3, er dog føren-

de for tolkningen av lovens materielle bestemmelser og vil bli trukket frem innledningsvis i 

avhandlingen. Forskrifter som er gitt med hjemmel i lovgivningen, vil kun bli omtalt i den 

grad det er nødvendig for å eksemplifisere, sammenligne, osv. Avhandlingen er også av-

grenset mot beslektede bestemmelser i andre lover. 

 

Avhandlingen vil hovedsakelig trekke frem domstolenes behandling av og vurdering av 

skyldkravet i dyrevelferdssakene. Mange av sakene som omhandler mulige brudd på lovgi-

vingen ender ikke opp i retten, men det vil bli for omfattende å gå inn på politiets behand-

ling av denne type kriminalitet i forkant av tiltale og rettergang. Omtale av påtalekompe-

tanse etter § 37 har blitt utelatt. 

 

Den internasjonale dyrevelferdsretten er et felt i utvikling, men foreløpig er det kun EUs 

regelverk som har rettslig betydning for Norge. Omtalen av internasjonal dyrevelferdsrett 

er ikke viet meget plass i avhandlingen. Jeg har likevel valgt å se noe grundigere på lovgiv-

ningen i de nordiske landene på kontinentet, med særlig fokus på deres relevante straffebe-

stemmelser. 

 

                                                 

 

4 Stenevik (2011) s. 37 
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Straffeutmålingen og reaksjonsformer i dyrevelferdssaker er for så vidt et interessant tema, 

men er dog ikke noen sentral del av denne avhandlingen. Det kan imidlertid være behov for 

å omtale temaet, blant annet i forbindelse med hvorfor brudd på dyrevelferdslovgivningen 

er kriminalisert. 

 

Jeg har med intensjon unnlatt å fremstille rettskildene som et eget punkt. Begrunnelsen er 

at bruken av rettskilder på området ikke avviker fra den alminnelige rettskildelære i noen 

særlig grad. 

2.4 Videre fremstilling 

I avhandlingens andre kapittel gir jeg en fremstilling av dyrevernlovgivningens utvikling i 

Norge og bakgrunnen for innføringen av dyrevelferdsloven. Jeg går også inn på begrepet 

dyrevelferd, lovens formål og aktsomhetsnormen. Her behandler jeg også kort dyrevel-

ferdsrett utenfor landegrensene. 

Avhandlingens kapittel tre behandler straffeforfølgning av brudd på dyrevelferdslovgiv-

ningen. Kapittelet gir en fremstilling av hvorfor brudd på lovgivningen er kriminalisert, en 

generell fremstilling av straffebestemmelsen og hva som kvalifiserer som straffbart brudd 

på loven. De materielle bestemmelsene som oftest er gjenstand for straffeforfølgelse, omta-

les også her. 

Skyldkravet behandler jeg som et eget punkt i kapittel 4. Jeg går igjennom de ulike skyld-

formene og foretar en oppsummering av aktuell rettspraksis. 

I avhandlingens femte kapittel ser jeg nærmere på endringen av skyldkravet og foretar av-

slutningsvis en vurdering av skjerpelsen av skyldkravet. 
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3 Dyrevelferd og lovgivning 

3.1 Lovgivning før dyrevelferdsloven 

3.1.1 Dyrevern i form av en bestemmelse i straffeloven 

Et historisk tilbakeblikk viser at vern av dyr har gått fra å være en enkelt straffebestemmel-

se i straffeloven (1842) til dagens dyrevelferdslov som tar sikte på en bred regulering av 

hvordan mennesker behandler dyr. Bestemmelsen i 1842-loven omhandlet imidlertid kun 

dyreplageri i snever forstand og angikk kun «kreaturer» som det ble vist særlig grusomhet 

imot, jf. straffeloven (1842) kapittel 23 § 19. Straffeloven (1842) ble avløst av en ny straf-

felov i 1902, og § 382 omhandlet nå dyreplageri. Det var imidlertid et vilkår at gjernings-

persons mishandling måtte være grov eller ondskapsfull for at vedkommende skulle kunne 

straffes. Begrepene «grov eller ondskapsfull» utgikk ved en lovendring i 1920, slik at en-

hver mishandling av dyr nå var straffbart.6 

3.1.2 Dyrevern i mellomkrigstiden 

På begynnelsen av 1920-tallet tok flere til ordet for mer omfattende og effektive bestem-

melser for å verne dyr. Anmodningen hadde sin bakgrunn i den utbredte sultefôringen og 

vanrøkt av husdyr som foregikk på tiden. Behovet for å skape en egen dyrevernlovgivning 

må også ses i sammenheng med endrede holdninger til dyr i samfunnet. Flere land i Euro-

pa, deriblant Danmark, hadde allerede fått plass slik lovgivning. Inspirert av den tyske dy-

revernloven av 1933 og den finske av 1934, ble arbeidet med å lage en norsk dyrevernlov 

påbegynt. Dyrevernloven ble innført i 1935 og var den gang en av de mest moderne og 

omfattende dyrevernlovgivningene i verden. I etterkrigstiden ble loven revidert flere ganger 

før den ble erstattet av den nye dyrevernloven i 1974.7 

                                                 

 

6 Frøslie (1997) s. 13 
7 Frøslie (1997) s. 14 
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3.1.3 Dyrevernloven (1974) 

Endrede holdninger til dyr i tiårene etter annen verdenskrig gjorde at man så behov for å 

revidere dyrevernloven av 1935. I 1966 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skulle eva-

luere den eksisterende loven og komme med forslag til nye bestemmelser. I 1968 la utval-

get frem sitt forslag og gikk inn for opprettelsen av en helt ny lov. Utvalget begrunnet dette 

med at det hadde skjedd store endringer innen norsk husdyrhold siden dyrevernloven ble 

innført i 1935. Et viktig skille fra den forrige loven var at det nå skulle tas hensyn til dyre-

nes instinkter og naturlige behov, jf. dyrevernloven (1974) § 2. I tråd med utviklingen ble 

det foretatt flere endringer av loven rundt årtusenskiftet. 

3.2 Bakgrunnen for innføringen av dyrevelferdsloven 

Da Lov om dyrevelferd trådte i kraft 1. januar 2010, erstattet den dyrevernloven (1974), og 

ble dermed den tredje i rekken av norske lover som har hatt for øye å oppstille vern for dyr. 

Bakgrunnen for lovendringen har sammenheng med utviklingen i samfunnet og endring av 

allmennhetens syn på dyrevelferd. I forarbeidene til den nye loven uttales det at man må 

anta at dyr kan ha mange av de samme sanse- og følelsesinntrykkene som mennesker. Dyr 

kan oppfatte smerte. Det blir samtidig trukket frem at dyrevelferd bør betraktes som et kol-

lektivt gode, på tross av at folk flest har blitt mer distansert fra det tradisjonelle husdyrhol-

det. Endringer i menneskets forhold til dyr har ført til nye utfordringer og konflikter som 

det ikke ble tatt høyde for da dyrevernloven ble skrevet. I St. meld. nr. 12 (2002-2003) ble 

det foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av det norske dyreholdet, der et av de 

sentrale tiltakene var å gå igjennom dyrevernloven med tanke på å presisere dyrs status og 

rettigheter. Stortingsmeldingen har senere blitt kjent som dyrevelferdsmeldingen og har 

vært sentral i utarbeidelsen av dyrevelferdsloven. Arbeidet med den nye loven begynte i 

slutten av 2003. 

Ved å endre betegnelsen fra dyrevern til dyrevelferd markerte lovgiver at den nye loven 

skulle reflektere holdningene i samfunnet og være i tråd med utviklingen. Dyrevernlovgiv-

ningen har tidligere hatt sitt primære fokus på å beskytte dyr mot mishandling, vanskjøtsel 
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og lidelse. Samfunnet har imidlertid gradvis beveget seg i retning av også å vektlegge dyrs 

trivsel utover å beskytte dem mot overlast.8 For lovgiver var det viktig at dyrevelferdsloven 

skal kunne tolkes i lys av samfunnets til enhver tid gjeldende etiske normer9, og dette skal 

oppnås ved at flere bestemmelser er skjønnsmessig utformet.10 Det er grunn til å tro at 

fremtiden vil bringe med seg driftsformer og teknologi som både kan bedre og forverre 

velferden til dyrene. 

3.3 Dyrevelferdsbegrepet 

Dyrevelferdsloven gir selv ingen definisjon på hva som ligger i begrepet dyrevelferd. For-

målsbestemmelsen § 1 uttaler at loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I 

mange av de øvrige bestemmelsene benyttes begrepet i forbindelse med forsvarlig frem-

gangsmåte og hensyn som skal tas i betraktning. I forarbeidene sies det at velferd legger 

vekt på det positive målet at dyr skal trives og ha det godt, men at det også omfatter mål 

som tradisjonelt sett har vært bærebjelken i lovgivningen.11 Dyrevelferdsmeldingen trekker 

frem ulike perspektiv for tolkning av begrepet, men viser likevel til at det kan være vanske-

lig å definere på grunn av ulik forståelse og anvendelse innenfor forskjellige grupper.12 

Oppfatningen av god dyrevelferd vil kunne endre seg med tiden, og det var derfor ikke 

hensiktsmessig å innta en egen definisjon i loven. Uttalelser i forarbeidene trekker likevel i 

retning av at begrepet må ta utgangspunkt i det enkelte dyr.13 For tilsynsmyndigheten betyr 

dette at de ikke kan unnlate å undersøke forholdene til ett svakt individ i en ellers frisk be-

setning.14 Tidligere ble høy produksjon betraktet som et adekvat mål for å avgjøre om dy-

rene hadde det godt, men da det i lengre tid har blitt avlet for å få frem slike egenskaper hos 

dyr, har man blitt mer tilbakeholden med å vektlegge dette.15 Forarbeidene til den tidligere 

dyrevernloven pekte også på at det ikke alltid var sammenheng mellom høy produksjon og 

                                                 

 

8 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 12 
9 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 7 
10 Stenevik (2011) s. 25  
11 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 12. 
12 St.meld. nr. 12 (2002-2003) s. 26-27 
13 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 17 
14 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 93 
15 Stenevik (2011) s. 17 
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trivsel blant dyrene.16 Rettsutviklingen på 1990-tallet førte imidlertid til at god dyrevelferd 

ble innfortolket i dyrevernlovens formålsparagraf, selv om ikke begrepet ble benyttet der.17 

 

Dyrevelferdsloven er også til for å fremme respekten for dyr. Forarbeidene antyder at men-

neskers respekt for dyr kan ha både direkte og indirekte betydning for deres velferd, blant 

annet ved at negative holdninger kan føre til dårlig behandling på et senere tidspunkt. 

Holdninger og handlinger kan ikke betraktes som to elementer som virker inn på velferden 

uavhengig av hverandre. Forarbeidene legger opp til at formålet om å fremme respekt skal 

nås gjennom lovens materielle bestemmelser. Samtidig uttales det at respekt er en selvsten-

dig verdi som loven verner på lik linje med dyrevelferd, da manglende respekt ikke selv-

sagt innebærer redusert velferd. Derfor er det lagt til grunn i forarbeidene at også etiske 

betraktninger til hvordan dyr bør behandles, skal tillegges vekt ved tolkningen av begrepet 

respekt.18 

3.4 Dyrevelferdsloven § 3 

Formålet om å fremme respekt for dyr må ses i sammenheng med stadfestelsen av dyrs 

egenverdi i dyrevelferdsloven § 3. Selv om det var omdiskutert om formuleringen skulle 

inntas i selve lovteksten, var det likevel ikke tvil om at den skulle være en sentral pilar i 

den nye loven.19 I dyrevelferdsloven innebærer egenverdi at dyr skal behandles forsvarlig 

og med respekt, uavhengig av hvilken nytte- og bruksverdi de har for mennesker. 20 Dyrene 

har dermed krav på å bli behandlet godt og beskyttes mot fare av hensyn til seg selv, og 

ikke fordi mennesker kan oppleve det som ubehagelig å se dyr lide. Dette kan være et mo-

ment ved tolkningen av de ulike bestemmelsene.21 

 

                                                 

 

16 Ot. prp. nr. 27 (1973-1974) s. 7 
17 Stenevik (2011) s. 15 
18 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 93 
19 Stenevik (2011) s. 33 
20 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 23 
21 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 23 
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Dyrevelferdslovens bestemmelser skal også tolkes i lys av den generelle aktsomhetsnormen 

som oppstilles i § 3 annet punktum, som sier at dyr skal behandles godt og beskyttes mot 

fare for unødige påkjenninger og belastninger. Bestemmelsen er en videreføring av § 2 i 

dyrevernloven, selv om den er noe endret. Dyrevernloven § 2 tok sikte på å beskytte dyr 

mot lidelse ved at de ble tatt godt vare på, og det ble tatt hensyn til instinkter og behov. 

Dyrevelferdsloven § 3 foretar ikke noen direkte kobling mellom den positive plikten til å 

behandle dyr godt og fare for lidelse; god behandling er nå et selvstendig krav.22 Plikten til 

å ta hensyn til dyrenes naturlige behov er nå innfortolket i kravet om god behandling.23 

 

Begrepet lidelse i dyrevernloven § 2 er nå forlatt til fordel for påkjenninger og belastninger. 

Endringen av ordlyden innebærer at terskelen for hvilke negative opplevelser som er om-

fattet er senket. Trolig innebærer heller endringen en klargjøring av gjeldende rett, da lidel-

se ble tolket i vid forstand, slik at også mildere tilstander av nedsatt velferd ble omfattet.24 

Noen antydning av hva som ligger i de sammenfallende begrepene påkjenning og belast-

ning eller en sondring mellom dem, finnes ikke i forarbeidene. Utgangspunktet må være en 

faglig vurdering av velferden. 

 

I dyrevernloven var det et vilkår at lidelsen måtte være unødig, og dette videreføres i dyre-

velferdsloven. Når det skal avgjøres om en belastning er unødig, skal det legges vekt på 

velferdsreduksjonens karakter og omfang, om den er forårsaket av mennesker, hvilket for-

mål den har og om selve handlingen er allment akseptert.25 Det skal foretas en interesse-

avveining mellom momentene, noe som betyr at enhver form for redusert velferd ikke nød-

vendigvis er lovstridig. «Unødig» innebærer likevel at belastningen som dyret utsettes for 

skal reduseres i den grad det er mulig.26 I enkelte tilfeller kan dog belastningen som påføres 

være av slik karakter og omfang at den fortsatt vil være unødig, selv om formålet for så 

                                                 

 

22 Stenevik (2011) s. 33 
23 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 94 
24 Stenevik (2011). s 34 
25 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 94 
26 Stenevik (2011) s. 46 
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vidt er legitimt. I andre tilfeller vil ikke belastningen være forårsaket av menneskelig akti-

vitet, og den vil da ikke være lovstridig. Mennesker kan likevel ha lovpålagt plikt til å hjel-

pe dyret etter dyrevelferdsloven § 4 og andre bestemmelser i og utenfor dyrevelferdsloven. 

  

Dyrevelferdsloven § 3 krever imidlertid at dyr skal beskyttes «mot fare for» unødige be-

lastninger, noe som innebærer at det skal treffes tiltak før dette har oppstått.27 Slik var også 

regelen etter dyrevernloven (1974) § 2, jf. uttrykket «så det ikkje kjem i fare for». Hand-

linger eller adferd som utsetter dyr for fare kan i seg selv være rettstridig; det er med andre 

ord ikke nødvendig at faren faktisk har realisert seg. I forbindelse med farebegrepet uttaler 

forarbeidene at det bør legges et føre-var-prinsipp til grunn på områder med manglende 

kunnskap.28 

 

Begrepene «behandle» godt og «beskytte mot fare» i dyrevelferdsloven § 3 omfatter både 

aktive og passive handlinger. Dette gjenspeiles i flere av lovens øvrige bestemmelser ved at 

de kan overtres ved å unnlate å sikre dyret et godt levemiljø, sikre at det får tilstrekkelig 

stell, mv. 29 

 

Dyrevelferdsloven § 3 kan også anvendes som et selvstendig rettsgrunnlag for forhold som 

ikke faller inn under lovens øvrige bestemmelser eller reguleres i egne forskrifter. Dette er 

en videreføring av hva som var gjeldende rett etter dyrevernloven § 2 og var temaet i Rt. 

2006 s. 1105. Avgjørelsen gjaldt dyreholders plikt til å beskytte sau mot fare for ulve-

angrep. Selv om dyrevernnemnden hadde pålagt dyreholderen å holde sauene borte fra bei-

te inntil faren ikke lenger var til stede, kom Høyesterett frem til at vedtaket påla dyreeieren 

byrder som gikk langt utover det som kan ha vært tiltenkt av lovgiveren, og at det dermed 

manglet hjemmel i dyrevernloven (1974) § 2. Retten viste samtidig til at plikten etter § 2 

var straffesanksjonert, hvilket tilsa at bestemmelsen ble gitt et innhold som så langt som 

mulig sikret klarhet og forutberegnelighet. At dyrevernloven § 2 bar preg av å være en rett-

                                                 

 

27 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 94. 
28 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 94. 
29 Stenevik (2011) s. 47. 
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slig standard, hvis innhold kunne endre seg med utvikling og oppfatning i samfunnet, end-

ret ikke på dette.30 Sakens konkrete forhold er nå regulert i dyrevelferdsloven § 31 . 

3.5 Dyrevern i andre lover? 

Verken den gjeldende straffelov (1902) eller den nye straffelov (2005) som kun delvis har 

trådt i kraft, inneholder straffebud som forbyr mennesker å påføre dyr unødig lidelse. Straf-

felovgivningen inneholder riktignok et forbud mot bruk av dyr i pornografiske skildringer, 

jf. straffeloven (1902) § 204, jf. straffeloven (2005) § 317, men denne bestemmelsen verner 

en annen interesse enn hensynet til dyret. Dyrevelferdsloven § 14 bokstav c forbyr likevel 

seksuell omgang med dyr, og det er her dyrets interesse ivaretas. Straffeloven (1902) § 291 

oppstiller et forbud mot å påføre skade på andres gjenstander, hvilket som følge av dyrs 

rettslige status som ting, også innbefatter dem. Denne bestemmelsen verner dog om eierens 

interesse av dyr, og en bedømmelse av det dyrevelferdsmessige faller da utenfor. Selv om 

dyrevelferdsloven § 14 bokstav a tar sikte på å beskytte dyr mot vold, er det likevel et tan-

kekors for mange at strafferammen etter straffeloven § 291 er høyere enn etter dyrevelferd-

sloven § 37, selv i de tilfeller der overtredelsen er grov, jf. bestemmelsens annet ledd. 

3.6 Internasjonal dyrevelferdsrett 

3.6.1 Internasjonale konvensjoner 

3.6.1.1 Internasjonale konvensjoner 

Per dags dato finnes det ingen verdensomspennende traktat som tar sikte på å beskytte dyr 

mot urett. Imidlertid har flere ikke-statlige organisasjoner kommet med ulike initiativ og 

forslag til en slik traktat. World Society for Protection of Animals (WSPA) har sammen 

med andre organisasjoner tatt initiativ til opprettelsen av Universal Declaration of Animal 

Welfare (UDAW). Målet er at erklæringen skal bli anerkjent av FN, og underskriftkampan-

jen organisasjonen har startet, har i skrivende stund om lag 2 300 000 underskrifter.31 Ko-

                                                 

 

30 Rt. 2006 s. 1105 (avsnitt 44) 
31 WSPA (2013)  
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miteen for konvensjonen for beskyttelse av dyr (Committee for the Convention for the Pro-

tection of Animals) har også utarbeidet et forslag til en konvensjon som tar sikte på å regu-

lere behandlingen av dyr på mange ulike livsområder. 

3.6.1.2 Den europeiske union (EU) 

Roma-traktaten, som etablerte Det europeiske økonomiske fellesskap og trådte i kraft i 

1958, inneholdt ingen punkter om dyrevelferd. I 1992 ble en erklæring om dyrevelferd inn-

tatt i den reviderte Maastricht-traktaten. En ny revidering ledet til Amsterdam-traktaten, 

som inneholdt en egen protokoll om dyrevelferd som pålå medlemslandene å ta hensyn til 

dyrevelferd ved innføring av lovgivning på ulike områder. Traktaten trådte i kraft i 1999, 

og 2009 ble teksten i protokollen inntatt i Lisboa-traktaten som artikkel 13. Både protokol-

len til Amsterdam-traktaten og artikkel 13 i Lisboa-traktaten anerkjenner at dyr er følende 

vesener, som det skal tas hensyn til ved utforming av lovgivning.32 

 

EU har også utviklet flere konvensjoner som kan knyttes til dyrevelferd, deriblant Konven-

sjonen om beskyttelse av kjæledyr (Kjæledyrkonvensjonen) og Konvensjonen om be-

skyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål (For-

søksdyrkonvensjonen). Norge har ratifisert disse konvensjonene og er dermed forpliktet til 

å følge dem. Unionen har også laget flere direktiver innenfor området, som Norge gjennom 

EØS-avtalen er forpliktet til å innføre. 

3.6.1.3 Brambell-kommisjonen 

På 1960-tallet nedsatte Storbritannia en kommisjon for å undersøke levevilkårene til dyr i 

landbruket. Brambell-rapporten var klar i desember 1965 og pekte på at landbruksdyr burde 

ha mulighet til å stå oppreist, ligge ned, snu seg rundt, vaske seg selv og strekke på lemme-

ne. Som følge av rapporten ble Rådet for landbruksdyrenes velferd (Farm Animal Welfare 

Council) etablert av de britiske myndigheter i 1979, og det ble arbeidet med å plassere vel-

ferdsvilkårene til landbruksdyr i fem kategorier, som senere har blitt kjent som De fem fri-

                                                 

 

32 Eurogroup for Animals (2013) 
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heter.33 Selv om kriteriene for god velferd ble utarbeidet for anvendelse for dyr i landbru-

ket, benyttes også de fem kriteriene for dyr i annet dyrehold.34 De fem friheter fremstår i 

dag slik: 

– Frihet fra sult, tørst og feilernæring  

– Frihet fra unormal kulde og varme  

– Frihet fra frykt og stress  

– Frihet fra skade og sykdom  

– Frihet til å utøve normal atferd  

3.6.1.4 Straff som følge av brudd på internasjonale konvensjoner 

Det er få internasjonale traktater som har direkte virkninger overfor enkelte borger i lande-

ne som har ratifisert dem. Langt flere konvensjoner pålegger imidlertid medlemsstatene å 

gjøre konvensjonen som gjeldende innenfor landegrensene eller implementere konvensjo-

nen i landets lovverk. De europeiske konvensjonene som Norge har ratifisert, antas å være 

implementert i det eksisterende lovverket. Konvensjonene pålegger ikke statene å benytte 

straff som et virkemiddel for å opprettholde sine forpliktelser, men straff kan likevel være 

nødvendig for at statene skal handle i tråd med konvensjonen, se bl.a. kjæledyrkonvensjo-

nen artikkel 2. 

3.6.2 Nordisk rett 

3.6.2.1 Sverige 

Sverige innførte sin djurskyddslag i 1988, men loven har siden den gang blitt endret flere 

ganger. Den svenske lovgivningen er på mange måter lik dyrevelferdsloven og regulerer 

mye av det samme, men er på enkelte områder mer detaljert enn den norske loven, se for 

eksempel djurskyddslagen § 6. Likevel betyr ikke dette at den norske loven har mangler i 

forhold til den svenske, men tilsvarende påbud og forbud må leses ut ifra en tolkning av de 

ulike bestemmelsene eller ved å lese forskriftene. 

                                                 

 

33 Farm Animal Welfare Committee (2011) 
34 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 65 
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Den svenske dyrevernloven har implementerte straffehjemler i selve loven, jf. §§ 35-37, 

slik som i Norge. Kravet for å ilegge straff er forsett eller uaktsomhet. I tillegg inneholder 

den svenske straffeloven en egen bestemmelse i kapittel 16, jf. BrB kapittel 16 § 13. I den-

ne bestemmelse heter det: «Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom miss-

handel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för 

lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.» Bestemmelsen ram-

mer alvorlige former for negativ behandling av dyr, men skyldkravet er her skjerpet til kun 

å omfatte forsett og grov uaktsomhet. 

3.6.2.2 Danmark 

Dyreværnsloven av 1991 er den gjeldende lovgivningen i Danmark. Loven er for så vidt 

ikke ulik de lovene man har i de øvrige skandinaviske landene, men regulerer også blant 

annet Danmarks dyreetiske råd. I Norge har man tatt notis av at den danske loven ikke for-

byr seksuell omgang med dyr, jf. dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav c. 

 

Den alminnelige straffehjemmelen i den danske dyrevernsloven finner man i § 28, der det 

sies at den som ved «overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr ufor-

svarlig» kan dømmes til fengsel i inntil ett år. Kravet til skyld fremgår ikke direkte av straf-

febestemmelsen i loven. Likevel kan man lese av den borgerlige straffelov § 19 annet 

punktum at uaktsomhet er skyldkravet, når ikke noe annet er bestemt. 

3.6.2.3 Finland 

Den finske dyrevelferdsloven er fra 1996 og har mange likheter med de øvrige nordiske 

landenes lover. 

 

Finland skiller seg dog fra de andre landene ved at deres dyrevelferdslov kun inneholder en 

henvisning til straffeloven, der hjemlene for å ilegge straff som følge av kriminalitet mot 

dyr finnes. I bestemmelsene §§ 14, 14a og 15 inneholder den generelle hjemmelen, men det 

er verdt å merke seg at den finske straffeloven også trekker frem andre overtredelser knyt-

tet til dyr. I henhold til § 14 kan en person som med forsett eller grov uaktsomhet ved vold, 
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unødig tvang, mangelfull fôring eller på annen måte bryter dyrevelferdsregelverket, be-

handler et dyr dårlig eller påfører det unødig lidelse, smerte eller ubehag, dømmes til bot 

eller maksimum 2 år i fengsel. Det er verdt å merke seg at 14(a) som omhandler grove 

overtredelser, sml. den norske dyrevelferdsloven § 37 annet ledd, har en strafferamme på 

minimum 4 måneder og maksimum 4 år. Av de nordiske landene har derfor Finland den 

strengeste strafferammen for dyrekriminalitet. Likevel opererer også det finske rettssyste-

met med bot for mindre alvorlige overtredelser av loven, altså brudd som ikke rammes av 

§§ 14 og 14a, jf. lovens § 15. 
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4 Dyrevelferd og straff 

4.1 Kriminalisering av brudd på dyrevernlovgivning 

Ved utarbeidelsen av dyrevelferdsloven var det ingen tvil om at de ulike bestemmelsene 

fortsatt skulle være straffesanksjonerte. Det uttales i forarbeidene at straffebudet først og 

fremst skal bidra til etterlevelse av loven. Videre sies det: «Om det er selve trusselen om 

straff som hindrer overtredelse av loven, vil variere og være avhengig av mange forhold. 

Til en viss grad vil straffen ha en allmenn- og individualpreventiv effekt. Men i mange til-

feller med alvorlige hendelser som medfører store lidelser for dyr, er det mer personlige 

forhold som ligger til grunn. I slike tilfeller vil trusselen om straff ved brudd på loven ha 

liten eller ingen effekt. Dersom vedkommende ikke er egnet til å ta vare på dyr, vil andre 

virkemidler være bedre egnet til å hindre fremtidige hendelser, eksempelvis adgangen til å 

frata noen rett til å holde dyr».35 Et slikt syn er i tråd med hva som sies i forarbeidene til 

den nye straffeloven.36 

 

Hovedgrunnen til å sanksjonere brudd på dyrevelferdsloven må være å oppnå lovens for-

mål om å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Brudd på dyrevelferdslovgivningen 

er imidlertid vanskelig å oppdage, noe som også påpekes i flere høyesterettsdommer, jf. Rt. 

2002 s. 258 og Rt. 2009 s. 1595. I sistnevnte dom uttales det av førstvoterende i forbindelse 

med allmennpreventive hensyn for å ilegge straff: «brudd på dyrevernloven er dessuten 

vanskelig å oppdage, noe som også tilsier at det reageres når man har avklart at det forelig-

ger brudd»37. Virkningen av allmennpreventive hensyn har klar sammenheng med oppda-

gelsesrisikoen og muligheten til å forfølge lovbruddet. 38 Det er en kjensgjerning at hånd-

hevelse av dyrevelferdslovgivningen gis lav prioritet hos politiet og påtalemyndigheten, og 

at et ikke ubetydelig antall saker henlegges.39 Når dette sammenholdes med relativt milde 

                                                 

 

35 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
36 Se særlig avsnitt 7.5.3 i Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 92-93 
37 Rt. 2009. s. 1595 (avsnitt 28) 
38 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 78 
39 St. meld. nr. 12 (2002-2004) s. 141. 
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reaksjonsformer fra domstolenes side, kan det være vanskelig å dokumentere at straff som 

følge av brudd på dyrevelferdsloven har en tilsiktet allmennpreventiv virkning. Av det som 

kommer frem i forarbeidene er det heller ikke grunnlag til å hevde at straff har en betydelig 

individualpreventiv virkning på de straffedømte. I den henseende vises det blant annet til at 

mange lovovertredere har omfattende personlige problemer. Dette kan likevel ikke mane til 

andre reaksjonsformer i ethvert tilfelle.40  

 

Likevel må det tas i betraktning for at straff både kan bety bøter og frihetsberøvelse og at 

virkningen av den grunn kan være forskjellig. Bøter vil ikke ha den samme uskadeliggjø-

rende virkningen som frihetsberøvelse.41 Den uskadeliggjørende virkningen ved frihetsbe-

røvelse vil imidlertid opphøre i det dommen er ferdig sonet. Både ut ifra en individual- og 

allmennpreventiv betraktning er det også mindre tenkelig at brudd på dyrevelferdsloven har 

en særlig avskrekkende virkning.42 I en kjennelse fra Høyesterett inntatt i Rt. 1994 s. 1272, 

som omhandlet vanstell av et ikke ubetydelig antall hunder og katter, uttalte annenvoteren-

de at «det er nok riktig at det i dyremishandlingssaker ofte – også i grove tilfeller – har vært 

reagert med betinget fengsel. Jeg kan imidlertid ikke se at vi har høyesterettspraksis som 

tilsier at ubetinget fengsel bare kan brukes i helt ekstreme tilfeller».43 Dommen ble avsagt 

under dissens og kan ikke sies å være representativ for domstolenes straffeutmåling på 

1990-tallet. I Rt. 2009 s. 1595 ble riktignok et foretak idømt en bot på 300 000 kroner for 

uaktsom feilernæring av et parti sauer med den følge at flere av sauene døde. Dette uteluk-

ker ikke at det i svært mange tilfeller vil være hensiktsmessig å idømme rettighetstap etter 

dyrevelferdsloven § 33, jf. annet ledd, for å hindre at dyr utsettes for unødige belastninger i 

fremtiden, noe som for så vidt også sies i forarbeidene.44 

Det er ikke til å komme bort ifra at etterlevelse av loven også i vesentlig grad vil ha sam-

menheng med holdningene til dyrevelferd i samfunnet. Manglende respekt for loven kan 

                                                 

 

40 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
41 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 78 
42 Stenevik (2011) s. 406 
43 Rt. 1994 s. 1272 (annet avsnitt) 
44 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
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skrive seg tilbake til manglende respekt for dyr. En av hovedgrunnene til innføringen av ny 

lov var imidlertid å bedre dyrs rettslige status. God forvaltning og håndhevelse fra det of-

fentlige blir dermed viktig for å sikre at dyrs rettigheter blir ivaretatt på alle samfunnsom-

råder. Varslingsplikten i § 5 vil fremstå som et luftslott dersom tilsynsmyndigheten eller 

politiet ikke foretar seg noe mer. Det er også en kjensgjerning at det ikke er uvanlig at all-

mennheten reagerer med avsky når store dyretragedier blir kjent gjennom mediene45, og 

ikke sjelden vil det da skapes en forventning om at påtalemyndigheten og domstolene rea-

gerer.46 Imidlertid er det slik at allmennheten kan reagere forskjellige ut ifra hvilken dyre-

type overtredelsen har blitt begått overfor, uavhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad.47 

4.2 Straffealternativene 

4.2.1 Strafferammene 

Innføringen av dyrevelferdsloven innebar ingen endring av strafferammene i forhold til 

dyrevernloven. Det var imidlertid mange ulike syn på straffeutmålingsspørsmålet blant 

høringsinstansene.48 Departementet uttalte imidlertid at det var «av den oppfatning at straf-

fenivået i dagens lov bør opprettholdes og at det i større grad bør legges til rette for utvidet 

bruk av alternative sanksjoner for å hindre og forebygge fremtidige lidelser for dyr». Vide-

re uttalte departementet at «straffenivået i gjeldende dyrevernlov er allerede i dag høyere 

enn straffenivået i sammenlignbare lover. […] Departementet anser derfor dagens straffer-

ammer som tilstrekkelig høye og foreslår å videreføre disse.».49 Strafferammene fra dyre-

vernloven § 31 ble beholdt, og systemet med to ulike straffealternativer ble ført videre. Det 

må likevel nevnes at strafferammen i dyrevernloven ble oppjustert i 2001. Straffskjerpelse 

for grove overtredelser ble da også innført. Lovendringen ble begrunnet med at det eksis-

                                                 

 

45 Stenvik og Mejdell (2011) s. 406 
46 Ot.prp. nr. 90 2003–2004 s. 80-81 (avsnitt 6.3.4) 
47 Stenvik og Mejdell (2011) s. 406 
48 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 86-87 
49 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 
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terte en gjengs oppfatning at straffenivået for grove brudd på dyrevernloven gjennomgåen-

de var for milde.50 

4.2.2 Første straffealternativ  

Dyrevelferdsloven § 37 opererer med to forskjellige straffealternativer. Med straffealternat-

iver menes her ulik strafferamme som følge av handlingens grovhet. Den alminnelige straf-

ferammen finnes i bestemmelsens første ledd, der det heter at «forsettlig eller grovt uakt-

som overtredelse […], straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt 

forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse». Rammes handlingen av straffelo-

ven §§ 61 om gjentakelse og 62 om flere forbrytelser, kan straffen settes høyere enn det 

som fremgår av første ledd. 

4.2.3 Annet straffealternativ 

Dyrevelferdsloven § 37 annet ledd bestemmer at grove overtredelser skal straffes med 

fengsel inntil 3 år. Når man skal avgjøre om overtredelsen er grov, skal det særlig legges 

vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld, jf. annet ledd annet 

punktum. Dette svarer i all hovedsak til dyrevernloven § 31 annet punktum, med unntak at 

det ikke der direkte fremgikk hva som skulle tillegges vekt ved vurderingen. I Ot. prp. nr. 

68 (1999-2000) ble det sagt at det skulle «legges vekt på de konsekvenser lovbruddet har 

fått, så som omfanget av påført skade og smerte, om lovbruddet har pågått over tid eller har 

gjentatt seg eller har medført død for dyr». Det skulle videre tillegges vekt om lovbruddet 

var «gjort med vilje på særlig smertelig måte, eller om lidelsen var tilsiktet».51 Disse for-

muleringene gjentas i lignende form i dyrevelferdslovens forarbeider på s. 118.52 

                                                 

 

50 Ot. prp. nr. 68 (1999-2000) s. 12 
51 Ot. prp. nr. 68 (1999-2000) s. 15 
52 Ot. prp. nr. 90 (2008-2009) s. 118 
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4.3 Straffbarhetsbetingelsene 

4.3.1 Generelt om straffbarhetsbetingelsene 

Straff kan ikke ilegges når ikke samtlige av de fire grunnleggende straffbarhetsvilkårene er 

oppfylt; handlingen må være i strid med straffebelagt lovgivning, ingen straffrihetsgrunner 

kan foreligge, gjerningspersonen må være tilregnelig og det må være utvist skyld.53 Der-

som én av disse betingelsene ikke er til stede, kan gjerningspersonen heller ikke straffes. 

4.3.2 Hvem kan straffes 

4.3.2.1 Ansvarssubjekter etter dyrevelferdsloven 

Når det gjelder hvilke personer det kan opprettes straffesak imot, vil dette avhenge av hvil-

ken bestemmelse i dyrevelferdsloven det straffbare forholdet faller inn under. I flere be-

stemmelser vil det fremgå klart av lovteksten hvem de retter seg imot. Der det ikke er ang-

itt, vil bestemmelsene gjelde for enhver, jf. de særlige forbudene i dyrevelferdsloven § 14. 

Enkelte bestemmelser vil rette seg mot personer som foretar en bestemt aktivitet eller hand-

ling, jf. § 20. Andre bestemmelser vil rette seg spesifikt imot dyreholder, jf. spesielt lovens 

kapittel II om særlige bestemmelser om dyrehold.  

 

Av forarbeidene til dyrevelferdsloven fremgår det at dyreholder kan være eier eller annen 

person som har ansvaret for dyret, permanent eller midlertidig.54 Dyrevernloven (1974) 

benyttet eier og innehaver i tilsvarende bestemmelse om tilsyn og stell, jf. dyrevernloven 

(1974) § 5 a, og det må legges til grunn at begrepet «dyreholder» favner om en videre per-

sonkrets enn tidligere. Dyreholder kan også være en juridisk person, og i strafferettslig 

sammenheng betyr dette at det vil være anledning til å idømme foretaksstraff etter § 37, jf. 

straffeloven § 48, slik det ble gjort i Rt. 2009 s. 1595. I en kjennelse av Frostating lag-

mannsrett, jf. LF-2006-156696, ble en kvinne funnet skyldig i grov uaktsom overtredelse 

av dyrevernloven § 5a om tilsyn og stell, selv om det hovedsakelig var hennes ektemann 
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som hadde tatt seg av dyrene. Retten fant at kvinnen hadde vært kjent med tilstanden til 

dyrene, men likevel valgt å forholde seg passiv. Kjennelsen er relevant her da retten valgte 

å betegne kvinnen som «husdyrholder» på tross av sin mindre delaktige rolle, og dette sier 

noe om hva som kan legges i begrepet «dyreholder» i dyrevelferdsloven. 

4.3.2.2 Skyld 

Kravet til at det skal foreligge skyld hos gjerningsmannen bygger på en forutsetning om at 

den enkelte er ansvarlig for sine handlinger og kan bebreides dersom man velger å handle i 

samsvar med gjerningsinnholdet i et straffebud.55 Ved å belegge visse type handlinger med 

straff forsøker lovgiver å påvirke den enkelte til å velge alternativer som er lovlige fremfor 

alternativer som er illegale. Dette gjelder likevel kun handlinger som er tilstrekkelig straff-

verdige.  

 

Straffeloven (1902) inneholder selv ikke noen definisjon av begrepet skyld eller av de for-

skjellige skyldformene. Den nye straffeloven går heller ikke videre inn på skyldbegrepet, 

men beskriver skyldformene forsett og uaktsomhet, jf. straffeloven (2005) §§ 22 og 23. 

Definisjonen av skyldbegrepet har hovedsakelig blitt til gjennom et samspill mellom retts-

praksis og juridisk teori, og det er vanlig å falle ned på at det foreligger skyld dersom gjer-

ningspersonen i den konkrete situasjon ikke burde ha handlet i strid med det aktuelle straf-

febudet.56 

 

Av straffeloven § 40 første ledd fremgår det at straffelovgivningen opererer med to skyld-

former, henholdsvis forsett og uaktsomhet. Kravet om forsett som skyldform er hovedrege-

len både etter den någjeldende og den kommende straffeloven, jf. straffeloven (1902) § 40 

og straffeloven (2005) § 21. Det er imidlertid nødvendig å merke seg at forsett som skyld-

form etter § 40 i straffeloven kun gjelder for straffeloven, jf. «denne lovs straffebestemmel-

ser», og at skyldformen selv fastsettes i spesiallovgivningen. Når den nye straffeloven trer i 
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kraft, vil imidlertid forsett være den primære skyldform for hele straffelovgivningen. Bak-

grunnen for denne «endringen er at straff bør brukes med varsomhet, og bare kan anses 

berettiget når gjerningspersonen kan bebreides for handlingen».57 

 

Dekningsprinsippet innebærer at gjerningspersonens forsett må omfatte alle elementene i 

gjerningsbeskrivelsen.58 Skal gjerningspersonen dømmes for overtredelse av et gitt straffe-

bud, er det dermed ikke tilstrekkelig at forsettet omfatter nesten alle elementene i gjer-

ningsbeskrivelsen og noe mangler. Vedkommende vil da ikke ha utvist den tilstrekkelige 

skyld og kan følgelig ikke bebreides for å ha overtrådt dette straffebudet. 

 

Skyldkravet i dyrevelferdsloven § 37 er nærmere behandlet under kapittel 5 i avhandlingen.  

4.3.2.3 Kravet om tilregnelighet hos gjerningspersonen 

I strafferettslig forstand kan en gjerningsperson være utilregnelig dersom han i handlings-

øyeblikket er psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad, bevisstløs eller under 15 år. 

Med tanke på at mange alvorlige dyrevelferdssaker er forbundet med alvorlige personlige 

problemer, er ikke tilregnelighet en upraktisk problemstilling. 59 Av rettspraksis på dyrevel-

ferdsområdet kan det vises til dom av Gulating lagmannsrett LG-2006-65225, der tilregne-

lighet i ethvert fall er drøftet. 

4.3.2.4 Medvirkning 

Etter straffeloven (1902) er medvirkning kun straffbart der det spesifikt kommer til uttrykk 

i det enkelte straffebud. I den nye straffeloven er rettstilstanden den motsatte, der medvirk-

ning vil være straffbart når ikke annet er bestemt, jf. strl. (2005) § 16. I dyrevelferdsloven § 

37 første ledd annet punktum sies det at medvirkning skal straffes på samme måte som ho-

vedhandlingen.  
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På grunn av en endring i dyrevernloven (1974) i 2001, jf. endringslov nr. 6/2001, var ikke 

medvirkning til brudd på loven straffbart frem til den ble erstattet av dyrevelferdsloven. 

Straffebestemmelsen i dyrevernloven inneholdt i utgangspunktet et annet ledd, der det gikk 

klart frem at den også gjaldt for «[…]freistnad og medverking». Av forarbeidene til lov-

endringen i 2001 ble det forutsatt at medvirkning fulgte direkte av straffeloven, og at det 

dermed var overflødig å ha med i dyrevernlovens straffebestemmelse.60  

 

I dom av Høyesterett inntatt i Rt. 2007 s. 496 ble det imidlertid slått fast at departementets 

endring måtte bero på en misforståelse, med det resultat at den tiltalte ikke kunne dømmes 

for medvirkning. Påtalemyndighetens anførsel om at den tiltaltes handling oppfylte hele 

gjerningsbeskrivelsen førte heller ikke frem. 

4.3.3 Hvilke forhold er straffbare 

4.3.3.1 Lovkravet i dyrevelferdsloven § 37 

Det følger av den nye straffeloven § 14 at strafferettslige reaksjoner bare kan ilegges med 

hjemmel i lov. Selv om en slik stadfestelse ikke er å finne i straffeloven (1902), innebærer 

ikke dette en endring av gjeldende rett. Kravet til lovhjemmel følger allerede av Grunnlo-

ven § 96. Inntakelsen av hjemmelen i § 14 medfører imidlertid at lovkravet også vil gjelde 

ved påtaleunnlatelse og overføring til konfliktråd.61 Lovkravet gjør at gjerningspersonen 

må ha handlet i strid med et straffsanksjonert forbud eller påbud fastsatt i formell lov eller i 

forskrift gitt med hjemmel i formell lov.62 Straff skiller seg fra andre rettsområder ved at 

det ikke kan ilegges på grunnlag av en interesseavveining. 

 

Etter dyrevelferdsloven § 37 er både brudd på lovens bestemmelser og brudd på forskrifter 

og vedtak gitt i medhold av loven straffbart, jf. bestemmelsens første ledd. Forskriftene vil 

gjerne også inneholde en egen straffebestemmelse som viser tilbake til hjemmelen i loven. 
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Praktisk viktig er det også at mangelfull etterlevelse av vedtak gitt av tilsynsmyndigheten 

kan straffes. Tilsynsmyndigheten kan imidlertid iverksette ulike tiltak før det kan bli aktuelt 

å straffeforfølge mangelfull etterlevelse. 

 

Generelle straffebestemmelser for overtredelser av handlingsnormer i andre bestemmelser 

er ikke uvanlig i spesiallovgivningen. Dette betegnes som en lovteknikk med delt hand-

lingsnorm og straffetrussel.  Dyrevelferdsloven § 37 er også et blankettstraffebud, da be-

stemmelsen også sanksjonerer overtredelser av handlingsnormer som er fastsatt i forskrift i 

medhold av loven. Dette gjør at det ikke fremgår direkte av lovteksten hvilke forhold som 

er straffbare.63  

 

For borgerne kan dette utgjøre et rettssikkerhetsproblem. Dette bør være tilstrekkelig forut-

sigbart for den enkelte borger hvilken adferd som kan ilegges straff, slik at de kan innrette 

seg etter dette. Selv i de tilfeller der rettsvillfarelse kan komme den tiltalte til gode, vil det 

ut ifra effektivitetsbetraktninger være lite hensiktsmessig å straffesanksjonere bestemmel-

ser som sjelden håndheves.  

 

Det kan være flere årsaker til at håndhevelsen av bestemmelser er sjelden eller ikke fore-

kommer i det hele tatt. Den mest innlysende grunnen er at det ikke forekommer noen over-

tredelser av bestemmelsene, enten fordi den gitte bestemmelsen er lite praktisk eller bor-

gerne har valgt å rette seg etter den fullt ut. Imidlertid er nok disse tilfellene forholdsvis 

uvanlige, og sjelden håndhevelse skyldes antagelig i større grad at brudd på bestemmelsene 

er vanskelig å oppdage, få anmeldelser og nedprioritering hos politi- og påtalemyndighet.64  

Håndhevelsen av dyrevelferdsloven kan mulig avhjelpes ved at tilsynsmyndigheten er det 

primære organet som skal sørge for at loven etterleves og også har mulighet til å sanksjone-

re overtredelser. Mange av overtredelsene vil likevel være av en slik natur at de er vanske-

lig å oppdage når ikke gjerningspersonen påtreffes under utførelsen av den straffbare hand-
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lingen. En økt kontroll fra myndighetene vil ikke nødvendigvis være heldig fra et sam-

funnsmessig perspektiv. Likevel må dette holdes opp mot den reelle muligheten for å 

håndheve lovens bestemmelser. Ikke sjelden vil tilsynsmyndigheten eller politiet være av-

hengige av opplysninger fra publikum for å få kjennskap til dyr som lever under dårlige 

forhold. Det er svært ofte alvorlige lovbrudd med høy strafferamme som blir straffefor-

fulgt, f.eks. legemskrenkelsene. Den offentlige utredningen fra Sanksjonsutvalget i 2003 

påpeker at dette kan skape en uheldig vekselvirkning, der den lave prioriteten fører til at 

straffbare forhold ikke anmeldes, og politiet som en følge av dette får liten erfaring med 

denne type lovbrudd og nedprioriterer ytterligere.65 

 

Flere av de juridisk forankrede høringsinstansene var skeptiske til at straffebestemmelsen 

ble gitt en så omfattende rekkevidde. Av dem ble det påpekt at flere av lovens bestemmel-

ser ikke egnet seg for straffesanksjonering, og det ble av Justisdepartementet etterlyst en 

konkret vurdering av hvilke overtredelser som kan møtes med straff.66 Kriminalisering bør 

ikke skje i større grad enn nødvendig, i tråd med de nye retningslinjene innenfor strafferet-

ten.67 Straffesanksjonering av lovbestemte krav om merking av emballasje for ost er åpen-

bart unyttig.68 Likevel er dyrevelferdsloven av en slik art at dens virkeområde er vidtfavn-

ende og omfatter mange subjekter. Det er vanskelig å se for seg at en detaljert straffebe-

stemmelse med differensierte skyldkrav og strafferammer for hver bestemmelse i loven 

ville være særlig praktisk. En mulig løsning kunne ha vært å plassere bestemmelsene som 

omhandler de mest straffverdige handlingene, jf. blant annet § 14, i straffeloven, men det er 

imidlertid lagt til grunn at straffeloven er forbeholdt straffebud med en strafferamme på 

over 5 år som ellers har sin naturlige plass i spesiallovgivningen. Dersom ikke annet hadde 

blitt sagt, ville skyldkravet kun vært forsett.  
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4.3.3.2 Dyrevelferdsloven § 37 tredje ledd - unntakene 

Dyrevelferdsloven § 37 tredje ledd unntar likevel tre bestemmelser fra å kunne være gjen-

stand for straffeforfølgning, henholdsvis hjelpe- og varslingsplikten i §§ 4 og 5, samt kravet 

til kompetanse i § 6. Forarbeidene begrunner dette med at det kun unntaksvis skal brukes 

straff for å tvinge personer til å hjelpe andre, og at dette prinsippet bør få tilsvarende an-

vendelse når det gjelder dyr.69 Dette begrunnes også i forarbeidene til den nye straffelo-

ven.70 Det bemerkes også at det er knyttet bevismessige vansker til straffeforfølgningen av 

brudd på varslingsplikten.71 Dette utelukker imidlertid ikke at bestemmelsene om hjelpe- 

og varslingsplikten er viktig for å ivareta dyrevelferden på en god måte, og heller ikke at 

det kan være klanderverdig å handle i strid med dem. Plikten til å varsle ble innført som et 

tiltak som skulle forebygge dyretragedier72. Forarbeidene begrunner dog ikke hvorfor det 

ikke vil være riktig å straffesanksjonere brudd på bestemmelsen om kompetanse og ansvar. 

Det sies likevel at overtredelse av denne bestemmelsen vil kunne være et relevant moment 

ved vurdering av andre overtredelsers straffverdighet.73 Mange av de øvrige bestemmelse-

ne, jf. § 9 om medisinsk og kirurgisk behandling, mv., inneholder et indirekte krav til kom-

petanse, og dette kan i så måte være avgjørende for om handlingen er rettstridig eller ikke. 

4.3.3.3 Forsøk 

Forarbeidene til dyrevelferdsloven utelukker at forsøk på overtredelse av loven er straff-

bart. Det uttales at «departementet har kommet til at det ikke er hensiktsmessig å straffebe-

legge forsøk på overtredelse av loven».74 Uttalelsen lar seg vanskelig forene med øvrige 

uttalelser i forarbeidene. Før dyrevernloven ble endret i 2001, inneholdt straffebestemmel-

sen et eget ledd som kriminaliserte forsøk og medvirkning. Det følger for øvrig av straffe-

loven § 49 at forsøk på forsettlige forbrytelser alltid vil være straffbart75, med mindre det 
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foreligger straffri tilbaketreden, jf. § 50. Også i den nye straffeloven er forsøk på forsettlige 

forbrytelser straffbart, når strafferammen for lovbruddet er ett år eller mer, jf. straffeloven 

(2005) § 16. Dyrevelferdslovens formål og reelle hensyn taler for at forsøk på grove over-

tredelser av dyrevelferdslovens materielle bestemmelser er tilstrekkelig straffverdige til at 

gjerningspersonen burde kunne straffes. Noe av dette kan imidlertid fanges opp av dyrevel-

ferdsloven § 3, jf. «fare for», og lignende utrykk i andre bestemmelser. 

4.3.3.4 Nødrett/-verge 

Straffriheten etter §§ 47 og 48 begrunnes med at handlinger som ellers er straffbare kan 

tilgodese et formål som betraktes som godt eller ferdig, og som ikke kunne vært oppnådd 

dersom gjerningspersonen ikke hadde handlet på samme måte.76 Straffeloven skiller mel-

lom nødrettssituasjoner, jf. § 47, og nødvergesituasjoner, jf. § 48, der sistnevnte bestem-

melse regulerer nødssituasjoner som har oppstått av et «rettstridig angrep». Nødsituasjoner 

etter § 47 regulerer straffriheten uten hensyn til hvordan nødrettssituasjonene har oppstått. I 

dyrevernsaker der nødrett/-verge kan være aktuelt, må situasjonene bedømmes ut ifra de 

konkrete vilkårene i straffeloven og antagelig også ut ifra aktsomhetsnormen i dyrevelferd-

sloven § 3. I dyrevelferdslovens avlivingsbestemmelse § 12 inneholder tredje ledd en refe-

ranse til slike situasjoner, jf. «avliving i nødstilfelle». 

4.4 Materielle bestemmelser i dyrevelferdsloven 

4.4.1 Begrensning 

Gjerningsbeskrivelsen må ta utgangspunkt i de ulike materielle bestemmelsene i dyrevel-

ferdsloven og tilhørende forskrifter (med unntak av §§ 4-6). Det vil bli for omfattende å gå 

inn på hver enkelt bestemmelse i loven, og fremstillingen må derfor begrense seg til en kort 

presentasjon av de bestemmelsene som oftest ender i straffesaker. Dette er dyrevelferdslo-

ven § 12 om avliving, § 14 om særlige forbud og § 24 om tilsyn og stell. 
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4.4.2 Avliving 

Noen generell hjemmel til å avlive dyr eller et forbud mot det finnes ikke i dyrevelferdslo-

ven. Det må imidlertid følge av lovens bestemmelser og ulovfestet rett at dyr i prinsippet 

kan avlives når det er ønskelig, uten at det trenger å foreligge en særskilt begrunnelse for 

avlivingen.77 Dyrevelferdsloven § 12 om avliving er først og fremst ment å være en be-

stemmelse som skal være styrende for hvilken måte dyrene avlives på. Noen analogi til 

drapsbestemmelsen i straffeloven § 233 foreligger dermed ikke; en avslutning av et men-

neskeliv vil uansett være rettstridig, uavhengig av metode. Eventuelle begrensninger i ret-

ten til å avslutte et dyreliv må følge av andre bestemmelser både i og utenfor dyrevelferds-

loven.78 Loven inneholder imidlertid et absolutt forbud mot avliving av dyr som et selv-

stendig underholdnings- eller konkurranseelement, jf. § 12 fjerde ledd. I forarbeidene be-

grunnes dette med at dette ikke sammenfaller med respekten for dyr som oppstilles i § 3.79 

 

Det vesentlige fundamentet i dyrevelferdsloven § 12 er at avliving ikke må skje på en måte 

som utsetter dyret for en større belastning enn nødvendig, jf. aktsomhetsnormen i § 3. Be-

stemmelsen svarer til §§ 9 og 10 i dyrevernloven (1974) og er hovedsakelig en videreføring 

av gjeldende rett.80 Forsvarlighetskravet i dyrevelferdsloven § 12 omfatter også håndte-

ringen i forbindelse med avlivingen, og ikke kun selve avlivingshandlingen.81 Vesentlig for 

forsvarlighetskravet kan imidlertid det som fremgår av annet ledd være, der det sies at dyr 

som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. For-

arbeidene begrunner dette med at avliving uten bedøving innebærer stor lidelse for dyret. 

Unntatt er likevel avlivingsmetoder der døden inntreffer momentant.82 
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4.4.3 Særskilte forbud 

Lovgiveren har ansett enkelte måter å behandle dyr på som så klanderverdige at de er plas-

sert i en egen bestemmelse, jf. dyrevelferdsloven § 14 om særskilte forbud. Bestemmelse er 

til dels en videreføring av det som gjaldt under dyrevernloven, se deriblant dyrevernloven § 

8 og 11, men har blitt gitt en mer generell utforming. Bestemmelsen setter absolutt forbud 

mot å utføre voldelige handlinger mot dyr, hensette dyr i hjelpeløs tilstand, seksuell om-

gang og seksuelle handlinger med dyr og benyttelse av levende dyr som agn. Nytt i dyre-

velferdsloven er forbudet mot seksuell omgang og seksuelle handlinger med dyr.83 

 

Ifølge forarbeidene omfatter voldsforbudet, jf. dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav 

a, vold og voldshandlinger. Kjernen i voldshandlingen må ifølge forarbeidene være uakt-

som eller bevisst påføring av belastninger eller sterkt ubehag, som ikke er nødvendige av 

hensyn til dyret eller annet legitimt formål. Begrepet vold brukes i vid forstand, slik at be-

stemmelsen omfatter handlinger som påfører dyret både fysiske og psykiske belastninger.84 

 

Dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav b omhandler hensettelse i hjelpeløs tilstand 

eller overlatelse i en situasjon der dyret er ute av stand til å klare seg selv. Det er tenkelig at 

slike handlinger både kan være forårsaket av en konkretisert handlemåte og unnlatelses-

handlinger. Forarbeidene trekker frem en rekke eksempler på hvilke handlinger som er lov-

stridige etter denne bestemmelsen, blant annet å holde dyr innestengt i kjøretøy.85 

 

Dyrevelferdsloven § 14 bokstav c omfatter seksuell omgang og seksuelle handlinger med 

dyr. Forbudet rammer også seksuelle handlinger som ikke påfører dyr noen form for på-

kjenning eller belastning. Kjerneområdet for bestemmelsen er menneskelig bruk av dyr for 

å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse i en eller annen form. Forarbeidene henviser til straf-

felovens bestemmelser om seksualforbrytelser og tolkningen av disse når det det gjelder 
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vurderingen av om en handling faller inn under forbudet.86 Det er ikke et nødvendig vilkår 

at handlingen er seksuelt motivert. Vold under selve handlingen vil kunne rammes både av 

denne bestemmelsen og forbudet mot vold. Sædtapping, inseminering og andre nødvendige 

prosedyrer i forbindelse med avl og reproduksjon faller utenfor forbudet. Dyrepornografi 

omfattes av bestemmelsen, men det er imidlertid handlingen mot selve dyret som dekkes.87 

 

Den siste bokstaven i bestemmelsen, § 14 første ledd bokstav d, forbyr bruk av levende dyr 

som fôr og agn til andre dyr. Bruk av levende mus og rotter som fôr til slanger dekkes. 

Bruk av levende dyr som mat til mennesker dekkes av andre bestemmelser.88 

4.4.4 Tilsyn og stell 

Dyrevelferdsloven § 24 er en vidtfavnende bestemmelse, som til dels er en videreføring av 

det som stod skrevet i dyrevernloven, men som i likhet med andre bestemmelser har blitt 

gitt en mer generell utforming. Bestemmelsen har i tillegg blitt tilført noen nye punkter. 

 

Bestemmelsens første ledd fastsetter at dyreholder har plikt til å sørge for at dyrene får godt 

tilsyn og stell. Ifølge forarbeidene innebærer dette at dyr får den nødvendige beskyttelse, 

stell eller behandling og om nødvendig blir avlivet. Med godt stell omfatter også godt ren-

hold av dyrene og det miljøet de oppholder seg i. Ifølge forarbeidene innebærer tilsyn også 

mulighet for å oppdage farer og iverksette nødvendige tiltak. Hvilket tilsyn og stell som er 

nødvendig, vil avhenge av det enkelte dyr og dets egenskaper, slik som art, alder og utvik-

lingstrinn. Omgivelsene kan også ha betydning.89  

 

Dyrevelferdsloven § 24 første ledd bokstav a skal sørge for at dyreholder ser til at dyrene 

får det de trenger av næring og væske. Bestemmelsen omfatter også at opplegget for inntak 

av næring og væske skal være godt, blant annet slik at enkelte dyr i en flokk ikke blir stå-
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89 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 109 
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ende utenfor. Med mindre det skjer av dyrehelsemessige grunner, er det ikke tillatt å 

tvangsfôre og tvangsvanne dyrene.90 

 

Første ledd bokstav b gjør det påbudt for dyreholder å beskytte dyr mot ulike type farer, 

deriblant skade, sykdom, parasitter og rovdyr. Syke og skadde dyr skal videre få forsvarlig 

behandling og avlives om nødvendig. Ifølge forarbeidene gjelder kravet om beskyttelse for 

påregnelige eller oppdagede farer.91 

 

Dyrevelferdsloven § 24 bokstav c pålegger dyreholder å sørge for at spredning av smitte 

begrenses, og dette gjelder både dyr i eget dyrehold, til og fra dyr i andre dyrehold og til 

eller fra dyr i viltlevende bestander.92 

        

Dyrevelferdsloven § 24 fastsetter også at dyreholder skal sørge for at dyrene er tilstrekkelig 

tamme til å kunne håndteres og stelles på en forsvarlig måte. Ifølge forarbeidene skal be-

stemmelsen sikre at dyr, der dette er relevant og har betydning for deres velferd, skal til-

vennes kontakt med og håndtering av mennesker. Hvor tamme dyrene må være, vil imidler-

tid variere med dyreslaget og formålet med dyreholdet.93 

 

 

 

 

                                                 

 

90 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 110 
91 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 110-111 
92 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 111 
93 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 111 
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5 Skyldspørsmålet 

5.1 Dyrevelferdslovens skyldkrav 

Av dyrevelferdsloven § 37 første ledd fremgår det at det kun er de forsettlige og grovt 

uaktsomme overtredelsene som er straffbare. Dette innebærer et skjerpet skyldkrav i for-

hold til dyrevernlovens straffebestemmelse, der også uaktsomme overtredelser kunne straf-

fes, jf. dyrevernloven (1974) § 31 «i aktløyse». 

 

Når det gjelder skyldkravet, står vi da rettslig overfor tre ulike scenarioer. I de to første 

scenarioene foreligger det ingen skyld eller kun vanlig uaktsomhet, og gjerningspersonen 

kan da ikke straffes, jf. dyrevelferdsloven § 37 første ledd. I det siste scenarioet har perso-

nen handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, og han kan følgelig straffes dersom de andre 

vilkårene for straff er oppfylt. 

 

5.2 Skyldkravet i andre lover og forskrifter 

Selv om dyrevelferdsloven § 37 krever grov uaktsomhet, kan uaktsomhet likevel være nok 

til å kunne straffe etter beslektet regelverk. I viltloven er skyldkravet simpel uaktsomhet, jf. 

§ 56, jf. § 19. Også i naturmangfoldloven er skyldkravet uaktsomhet, jf. § 75, og den som 

uaktsomt påfører unødig skade og lidelse på viltlevende dyr, jf. § 15 første ledd, vil dermed 

kunne straffes. Imidlertid forhindrer skyldkravet i dyrevelferdsloven § 37 at det ilegges 

straff for brudd på § 3 i dette tilfellet. Forskrift om bruk av legemidler til dyr opererer med 

ulike skyldkrav ettersom den er hjemlet i flere lover, jf. forskriften § 9.94 

5.3 Grensene mellom straffbare og straffrie handlinger 

Når man skal avgjøre om skyld er til stede hos gjerningspersonen, må man ta utgangspunkt 

i den generelle skyldlæren. Handlingens klanderverdighet kan være rettledende for straff-

barheten. Det er mulig at handlingen objektivt sett er svært klanderverdig, men at gjer-

                                                 

 

94 Stenevik (2011) s. 413 
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ningspersonen ikke subjektivt kan bebreides for å ha handlet på den måten. Rettspraksis vil 

i mange av de tilfellene kunne gi et bilde av hva som kreves av skyld etter de ulike be-

stemmelsene. Tolkningen av rettspraksis kompliseres imidlertid av at dyrevernloven ope-

rerte med vanlig uaktsomhet som tilstrekkelig skyldform, og at det derfor i mange saker 

ikke fremgår klart om domstolene mener det har foreligget vanlig eller grov uaktsomhet.  

5.4 Forsettlige overtredelser 

5.4.1 Forsettformene 

Forsettet opptrer i fire ulike former: visshetsforsett, sannsynlighetsforsett, hensiktsforsett 

og eventuelt forsett. Enkelte velger imidlertid å føye visshetsforsett inn under sannsynlig-

hetsforsettet. Mange tilfeller av vanskjøtsel og dyremishandling begås med forsett.95 Enkel-

te bestemmelser i dyrevelferdsloven vil det være vanskelig å utføre med vanlig uaktsomhet, 

slik som dyrevelferdsloven § 14 første ledd bokstav c. 

 

5.4.2 Visshets- og sannsynlighetsforsett 

Visshetsforsett foreligger når gjerningspersonen har sikker kunnskap om at handlingen 

oppfyller eller vil oppfylle alle elementene i en gjerningsbeskrivelse.96 Sannsynlighetsfor-

sett krever imidlertid ikke at gjerningspersonen har sikker kunnskap om at alle elementene i 

gjerningsbeskrivelsen er eller vil bli oppfylt. Sannsynlighetsforsett er ikke sjelden mer an-

vendelig og praktisk enn visshetsforsettet og foreligger når gjerningspersonen betrakter 

sannsynligheten for at handlingen vil oppfylle gjerningsbeskrivelsen i et straffebud for 50 

% eller høyere. I Rt. 1991 s. 600 brukes uttrykket «overveiende sannsynlig». I utgangs-

punktet er det den sannsynlighetsgraden som gjerningspersonen hadde regnet med som må 

legges til grunn, hvilket påpekes i forarbeidene til den nye straffeloven.97 

                                                 

 

95 Stenevik (2011) s. 409 
96 Eskeland (2006) s. 269 
97 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 425 
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5.4.3 Hensiktsforsett 

Hensiktsforsettet kjennetegnes ved at gjerningspersonen ønsker å handle på en slik måte at 

gjerningsbeskrivelsen blir oppfylt. Hvor sannsynlig det er at handlingen faktisk vil få de 

ønskede følger, er i utgangspunktet uten betydning. Likevel må anvendelsen av hensikts-

forsett trolig begrenses i de tilfeller der sannsynligheten for at handlingen får den følge som 

gjerningspersonen ønsker, er svært liten. Selv om handlingen faktisk skulle oppfylle gjer-

ningsbeskrivelsen, må det foreligge en adekvat årsakssammenheng mellom handlingen og 

følgen.98  

5.4.4 Eventuelt forsett 

Eventuelt forsett omfatter tilfeller der gjerningspersonen vurderer det som lite sannsynlig at 

gjerningsbeskrivelsen vil bli oppfylt, men foretar et bevisst valg om å gjennomføre hand-

lingen dersom den likevel skulle dekke beskrivelsen i et straffebud. 

5.4.5 Rettspraksis – forsett 

5.4.5.1 Rt. 1950 s. 97 

Herredsretten hadde funnet det «godtgjort at tiltalte var seg bevisst at han hadde samleie 

med kuen og at han med fullt forsett stakk stokken inn i dens kjønnsdel og var seg bevisst 

at han derved mishandlet og skadet kuen». Innføringen av stokken i kuens kjønnsdel førte 

til at den aborterte og senere ble slaktet etter veterinærens anbefaling. Høyesterett var enig i 

herredsrettens avgjørelse og forkastet derfor den tiltaltes anke. Tiltalte ble dømt for brudd 

på straffeloven § 213 og dyrevernloven av 1935 § 16. 

5.4.5.2 Rt. 1985 s. 955 

I Rt. 1985 s. 955 unnlot den tiltalte bevisst å føre tilsyn med sine husdyr med den følge at 

flere av hans dyr døde på grunn av vanstell og utmagring. Høyesterett omtalte handlingen 

som «opprørende og tragisk», men skulle likevel kun ta stilling til om rettighetstapet som 

forhørsretten hadde nedlagt, var riktig. Retten kom til at anken måtte tas til følge. I forhørs-

                                                 

 

98 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 424 
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retten hadde mannen blitt dømt til 90 dagers betinget fengsel for brudd på dyrevernloven 

(1974) § 31, jfr. §§ 2 og 5. 

5.4.5.3 Rt. 1994 s. 1972 

I Rt. 1994 s. 1972 hadde dyreholder holdt et stort antall hunder og et mindre antall katter i 

svært overfylte og mørke oppholdsrom. Oppholdsrommene ble sjeldent rengjort, og dyrene 

fikk lite mosjon. Vanskjøtselen førte til at helsen til flere av dyrene ble svært dårlig. Til-

synsmyndigheten hadde ved flere anledninger bedt mannen om å rette opp i forholdene, 

men intet ble gjort fra hans side. Tiltaltes anke ble forkastet, og herredsrettens dom for 

brudd på dyrevernloven § 31, jf. §§ 4 og 5. 

5.4.5.4 LB-2008-90040 

I en dom fra Borgarting lagmannsrett kom flertallet frem til at en kvinnes brudd på tidligere 

nedlagt forbud mot å holde dyr, jf. dyrevernloven (1974) § 32, var begått med forsett, selv 

om tingretten hadde idømt straff på grunnlag av uaktsomhet. Kvinnen hadde ved to tidlige-

re anledninger blitt dømt for overtredelse av dyrevernloven. 

5.4.5.5 LB-2001-1947 

I LB-2001-1947 var en mann i begynnelsen av tyveårene blant annet tiltalt for tre enkelt-

stående brudd på dyrevernloven (1974) § 2, jf. § 31. Selv om mannen ikke selv hadde vært 

i kontakt med kattene som ble mishandlet og drept, hadde han tilstått å ha medvirket til det. 

Det forelå her ikke tvil om at handlingene var forsettlig utført. 

5.4.5.6 TOSLO-2012-184419 

I tingretten ble en mor og hennes sønn dømt til henholdsvis betinget fengsel i 21 dager og 

ubetinget fengsel i 120 for å ha mishandlet 2 hunder, hvor den ene døde av skadene den ble 

pådratt. Retten la til grunn at sønnen over en lengre periode forsettlig hadde mishandlet 

hunden «Rocky», og deretter hunden «Boss» med den følge at den døde. Retten fant det 

videre bevist at moren hadde medvirket til mishandlingen ved å ha overlatt hunden «Boss» 

til sønnen, vel vitende om at den ble fysisk mishandlet av ham. Medvirkningen var likevel 

av en slik art at den ble betegnet som grovt uaktsom. 
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5.4.5.7 TLARV-2011-85412 

En mann ble ilagt straff for å ha forsettlig avlivet katter uten bedøvelse, noe som førte til 

store lidelser for enkelte av kattene. Retten uttalte at «kattene skulle vært bedøvet før avli-

ving, og han skulle forsikret seg om at de skadeskutte kattene døde.» Mannen ble dømt for 

å ha brutt dyrevelferdsloven § 37, jf. § 12. 

5.4.6 Oppsummering rettspraksis – forsettlige overtredelser 

Etter mitt syn foreligger de to fellestrekk ved de forsettlige overtredelsene. For det første 

gjelder det i all hovedsak de klare tilfellene av vanskjøtsel, mishandlingen og ulovlig avli-

ving. Det er antagelig enklere å statuere forsett i disse sakene, samt at det er handlinger 

som krever strengere reaksjoner fra samfunnet. For det andre omhandler noen av avgjørel-

sene brudd på tidligere avgjørelser og/eller vedtak fattet av tilsynsmyndigheten, jf. Rt. 1994 

s. 1972, LB-2008-90040. Det vil være en sterk indikasjon på forsett dersom gjerningsper-

sonen unnlater å etterkomme slike avgjørelser.99 

5.5 Uaktsomme overtredelser 

5.5.1 Generelt om uaktsomhet 

Det er lite tvilsomt at enkelte handlinger kan være klanderverdige selv om de ikke er utført 

med forsett. At en handling er klanderverdig, er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig for at 

den skal eller bør ilegges med straff. For visse type handlinger kan følgene og preventive 

hensyn dog tilsi at også den som har opptrådt uaktsomt bør straffes. Kjernen i uaktsom-

hetsvurderingen er i hvilken grad gjerningspersonen kan bebreides for å ha handlet slik han 

gjorde i den konkrete situasjonen. 

 

Det er nødvendig å foreta et skille mellom bevisst og ubevisst uaktsomhet. Ifølge Andenæs 

opptrer den bevisst uaktsomme hensynsløst, mens den ubevisst uaktsomme tankeløst.100 

Gjerningspersonens adferd må vurderes opp imot den situasjonen som forelå da han hand-

                                                 

 

99 Stenvik og Mejdell (2011) s. 409 
100 Andenæs (2008) s. 119 
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let. Vurderingen av hvilken risiko som forelå i situasjon er objektiv, men vurderingen av 

hvorvidt gjerningsmannen burde ha handlet annerledes er subjektiv. Ifølge Eskeland er 

problemstillingen om gjerningspersonen «burde ha truffet et annet valg i den foreliggende 

situasjonen».101 

 

Både forsett og bevisst uaktsomhet forutsetter at gjerningspersonen har en viss innsikt når 

det gjelder mulige følger av handlingen, og grensen vil da kunne være uklar. Skyldformav-

gjørelsen må ta utgangspunkt i om det foreligger sannsynlighetsovervekt eller ikke. Der-

som det ikke er overveiende sannsynlig at den straffbare følgen vil inntre, foreligger det 

uaktsomhet, med mindre det klart kan statueres et hensiktsforsett eller eventuelt forsett.102 

5.5.2 Grader av uaktsomhet 

Graden av uaktsomhet er ikke knyttet til skillet mellom bevisst og ubevisst uaktsomhet, 

hvilket ettertrykkelig slås fast på s. 875 i en høyesterettsdom inntatt i Rt. 1999 s. 874. Både 

overtredelser begått med bevisst og ubevisst uaktsomhet kan være grove, alt ettersom hvor-

dan forholdene er i den enkelte sak. Den straffverdige mangelen på uoppmerksomhet må 

likevel avgjøres ut ifra formålet med det enkelte straffebud.103 

5.5.2.1 Vanlig uaktsomhet 

Vanlig uaktsomhet vil foreligge når gjerningspersonen har handlet på en uforsvarlig måte 

og kan bebreides for sin opptreden. Enhver form for uaktsomhet er dermed ikke straffbar. 

Dersom gjerningspersonen ikke kan bebreides eller handlingen ikke i tilstrekkelig grad 

avviker fra forsvarlig adferd, vil det ikke kunne statueres straffansvar på grunnlag av uakt-

somhet. Grensen for straffbar uaktsomhet vil kunne variere mellom de forskjellige straffe-

budene;104 uaktsomhet vil lettere kunne foreligge der faren som kan realisere seg ved ufor-

svarlig opptreden er stor kontra liten.105  

                                                 

 

101 Eskeland (2006) s. 280 
102 Eskeland (2006) s. 284 
103 Andenæs Alminnelig Strafferett s. 263 
104 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 427 
105 Eskeland (2006) s. 287 
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Vurderingen av om det foreligger uforsvarlig adferd må i utgangspunktet være objektiv. 

Dersom adferdens følger, enten de har realisert seg eller ikke, står i sterk kontrast til den 

interesse straffebudet tar sikte på å verne om, taler dette for at det foreligger uaktsomhet. 

Det må likevel tas i betraktning om det foreligger sedvane eller andre etablerte normer som 

likevel kan bidra til å legitimere gjerningspersonens adferd. Imidlertid vil beskyttelsen av 

offentlige interesser kunne tilsidesette slike handlingsnormer, jf. Rt. 1952 s. 301. Det vil 

normalt heller ikke være en formildende omstendighet at gjerningspersonen har begitt seg 

ut på et livsområde som han har lite kjennskap til. Imidlertid er det bebreidelsen som dan-

ner grunnlaget for straffansvaret. Er det forhold ved handlingen som gjorde den uunngåelig 

for gjerningspersonen, taler dette sterkt imot at det foreligger uaktsomhet. Hadde gjer-

ningspersonen flere handlingsalternativer, slik at han kunne ha avstått fra å gjennomføre 

handlingen på den måten han gjorde, kan dette være å bebreide, og ileggelse av uaktsomt 

straffansvar kan være på sin plass. Vanlig uaktsomhet er definert i § 23 første ledd i straffe-

loven (2005). 

5.5.2.2 Grov uaktsomhet 

Høyesterett har uttalt at «det må foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som for-

anlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet» for å konstatere at en lovovertre-

delse har vært grovt uaktsom, jf. Rt. 1970 s. 1235. Uttalelsen har senere blitt lagt til grunn i 

andre avgjørelser og har således gitt et uttrykk for gjeldende rett. Den nye straffeloven § 23 

annet ledd definerer uaktsomheten som grov «dersom handlingen er svært klanderverdig og 

det er grunnlag for sterk bebreidelse». Gjeldende rett er på langt vei da kodifisert i denne 

bestemmelsen.106 

5.5.3 Uaktsomhet i dyrevelferdsloven 

Det er kun de grovt uaktsomme overtredelsene av dyrevelferdsloven som kan straffes. De 

uaktsomme lovbruddene må imøtegås med forvaltningsmessige sanksjoner. Forarbeidene 
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knytter dette direkte opp imot handlingenes straffverdighet.107 Grov dyremishandling tilsier 

en høy grad av klanderverdighet. Skjerpelsen av skyldkravet gjør det imidlertid viktigere 

enn tidligere å skille mellom den simple og den grove uaktsomhet enn tidligere. 

5.5.4 Aktsomhetsvurderingen i dyrevelferdsloven 

5.5.4.1 Dyrevelferdsloven 

Forarbeidene til dyrevelferdsloven sier lite om hvilke vilkår som må være oppfylt for at det 

skal foreligge grov uaktsomhet, med unntak av generelle uttalelser om ulike handlingers 

klanderverdighet. Utgangspunktet vil da være en alminnelig tolkning av uaktsomhetsgra-

den. Straffeloven (2005) § 23 sier at uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært 015 

/klanderverdig, og det er grunnlag for sterk bebreidelse. Dette er for så vidt i tråd med det 

som sies i dyrevelferdslovens forarbeider. Likevel er det enkelte særelementer innen dyre-

velferd som gjør seg gjeldende. 

5.5.4.2 Dyrevelferdsmessige konsekvenser 

De dyrevelferdsmessige konsekvensene er sentrale ved vurderingen av handlingens klan-

derverdighet. Slike konsekvenser kan være reduksjon i velferd, farer og inntrådte belast-

ninger. Foreligger det stor fare for at dyrene kan bli påført store lidelser, er det mer klan-

derverdig ikke å utvise uforsiktighet, selv om risikoen for at det skjer objektivt sett er li-

ten.108 Dette gjør seg typisk gjeldende ved avliving og ble trukket frem av Høyesterett i Rt. 

1963 s. 769, der det ble uttalt at det må stilles «store krav til aktsomheten, slik at dyrene 

ikke blir påført lidelser som kunne vært unngått». 

 

5.5.4.3 Krav til gjerningspersonens rolle og kompetanse 

Aktsomhetsvurderingen skal i utgangspunktet bero på en objektiv bedømmelse av gjer-

ningspersonen. Dersom gjerningspersonen er praktiserende veterinær, må det forventes at 

han kan avlive et dyr på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Særegne forhold ved gjer-

                                                 

 

107 Ot.prp.nr. 15 (2008-2009) s. 88 
108 Stenvik og Mejdell (2011) s. 410 
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ningspersonen legges sjelden til grunn ved vurderingen. Sykdom hos veterinæren som fore-

tok den ulovlige avlivingen, vil neppe være et moment i formildende retning. Heller ikke 

ung alder synes å være et formildende hensyn når det gjelder brudd på dyrevernlovgivning-

en, jf. Rt. 1991 s. 2, der to unge brødre hadde gitt revene for lite fôr og av dårlig kvalitet. 

Tradisjonelt har dyreholder og andre blitt vurdert ut ifra en objektiv norm for forsvarlig 

opptreden overfor dyr, uavhengig av evne, alder, helse eller andre personlige problemer109.  

Gjerningspersonens kompetanse vil ikke sjelden være knyttet til den rollen han innehar.  

Dyrevelferdsloven har imidlertid et eget krav til kompetanse, jf. § 6, som både omfatter 

dyreholder og andre som har befatning med dyr. Mangel på kompetanse er ikke i seg selv 

straffbart, men kan ha betydning for vurdering av andre overtredelsers straffverdighet.110 

Manglende kompetanse kan gjøre at dyreholder eller andre bryter andre bestemmelser, for 

eksempel § 24 om tilsyn og stell, og at det i det hele tatt er uaktsomt å holde dyr eller utøve 

den aktiviteten som vedkommende gjør. 

5.5.4.4 Andre hensyn 

Styrking av dyrs status og økt vektlegging av positiv velferd kan også være elementer som 

virker inn på aktsomhetsvurderingen. Dyrevelferdsloven §§ 1 og 3 kan være rettledende for 

denne vurderingen. 

Avhengighetsforhold kan også være et moment av betydning; jo større ansvar og kontroll et 

menneske har over et dyr, desto mer er han å bebreide dersom dyret ikke har det godt og 

utsettes for unødig lidelse.111 

5.5.5 Rettspraksis – grov uaktsomhet 

5.5.5.1 Rt. 1961 s. 218 

Selv om det i kjennelsen inntatt i Rt. 1961 s. 218 ikke eksplisitt ble uttalt at uaktsomheten 

var grov, ville dette trolig blitt resultatet etter dagens regler. I herredsretten hadde tre menn 

i slutten av tenårene og begynnelsen av tyveårene blitt dømt for skadeverk etter straffelo-
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ven § 291 og for å ha utsatt en hund for unødige lidelser, jf. dyrevernloven (1935) § 16 jf. § 

1. Hunden måtte avlives som følge av skaden den ble pådratt. Avlivingen av hunden med 

øks ble betegnet som «graverende hærverk og dyremishandling». Herredsretten hadde lagt 

vekt på gjerningspersonenes mangelfulle undersøkelse om hunden virkelig var avlivet og 

den kunnskap de allerede hadde om avliving av dyr.  

5.5.5.2 LF-2006-156696 

I denne kjennelsen fra lagmannsretten hadde en kvinne og hennes ektefelle holdt sauer. 

Selv om begge hadde agronomutdannelse, var det ektefellen som hadde tatt seg av det 

praktiske arbeidet med dyrene. Kvinnen hadde likevel vært involvert i dyreholdet, om enn 

noe mindre og på annen måte enn ektefellen. Det inntraff flere dødsfall i besetningen, og da 

tilsynsmyndigheten kom på inspeksjon, var samtlige av de resterende dyrene alvorlig av-

magret. De hygieniske forholdene i fjøset var også dårlige, og for retten var det klart at det 

forelå et straffbart brudd på dyrevernloven § 31, jf. § 5. Retten mente at kvinnen, selv om 

hun hadde hatt en mer passiv rolle, hadde handlet grovt uaktsomt. Det ble lagt vekt på at 

hun må ha vært kjent med at det tidligere hadde blitt påpekt fra dyrevernnemnden at noen 

av dyrene var i dårlig hold og at fôringen måtte forbedres. For lagmannsretten fremstod det 

også som uforståelig at hun som husdyrholder hadde valgt å holde seg borte fra fjøset over 

et langt tidsrom; hun burde i ethvert fall ha reagert da det første dyret døde. Kvinnens svik-

tende helse kunne ifølge retten «bare i beskjeden grad» redusere «det ansvaret hun hadde 

for å påse at dyrene på gården fikk nødvendig stell og fôring». Det ble også lagt vekt på de 

svært alvorlige konsekvensene handlingen hadde fått for dyrene. 

5.5.5.3 LG-2005-144689 

Saken omhandlet en ung manns vanskjøtsel av cirka 150 griser og hans fars eventuelle del-

aktighet i dette. Nesten alle dyrene måtte nødslaktes, og det forelå flere brudd på dyrevern-

loven § 5. Dommen fra lagmannsretten må for farens del ses i sammenheng med ankesaken 

gjengitt i Rt. 2007 s. 496, der faren som hadde blitt funnet skyldig i lagmannsretten, ble 

frifunnet av Høyesterett. Årsaken var at Høyesterett mente at dyrevernloven § 31 ikke 

rammet medvirkning. Høyesterett fant heller ikke at mannens handlinger falt direkte inn 

under gjerningsbeskrivelsen, sml. LF-2006-156696 (gjengitt ovenfor). Lagmannsretten 
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mente imidlertid at faren hadde opptrådt uaktsomt ved å legge til rette for den mindreårige 

sønnens dyrehold. Etter lagmannsrettens syn burde faren ha forstått at sønnens svinepro-

duksjon kunne ende i et slikt resultat og gjort mer for å ha forhindret det. Ifølge lagmanns-

retten hadde faren som eier av gården plikt til å føre tilsyn med dyrene. 

Høyesteretts behandling av saken omfattet imidlertid ikke sønnens straffbare forhold. Her 

fant lagmannsretten at sønnen i det minste hadde opptrådt med grov uaktsomhet. Lag-

mannsretten kom i sin aktsomhetsvurdering til at sønnen burde ha planlagt driften bedre og 

sørget for at dyrene ikke led. Det ble også lagt vekt på at han ikke valgte å følge de rådene 

han fikk fra distriktsveterinæren. Den tiltaltes alder hadde ikke innvirkning på vurderingen. 

Det hadde heller ikke det faktum at han hadde fått flere griser enn ønsket fra kjøttprodusen-

ten. Retten uttalte imidlertid at «det unektelig framstår som kritikkverdig at GV har levert 

smågris i stort omfang under dei rådande forholda». Han sørget heller ikke for at syke dyr 

fikk behandling eller ble avlivet. 

 

5.5.5.4 LG-2011-22440 

LG-2011-22440 skiller seg ifra de andre dommene som til nå har blitt gjennomgått, ved at 

dommen førte til frifinnelse. Saken gjaldt anke fra påtalemyndigheten om straffbart brudd 

på dyrevernloven, jf. § 31, jf. 5a første ledd nr. 1, og hadde sin bakgrunn i 15 sauer som 

hadde forsvunnet til fjells. Området som sauene beveget seg til var stort og lå i et svært 

bratt terreng. Det var i tillegg mye snø i området. Den tiltalte gjennomførte flere søk etter 

dyrene, men fant dem ikke. Dyrene ble først oppdaget av den tiltaltes nabo: fire dyr var 

døde, ett alvorlig skadet og to i en tilstand som gjorde at de måtte avlives. Resten av sauene 

ble funnet to uker senere. Lagmannsretten var ikke tvil om at dyrene hadde blitt utsatt for 

store lidelser, men delte seg imidlertid i domresultatet. Mindretallet kom til at anken måtte 

forkastes og begrunnet dette med at velferden til dyrene som den tiltalte ellers hadde, ikke 

var kritikkverdig. Rettens mindretall vektla også at vedkommende hadde gjort mye for å 

finne dyrene, samt vanskelige klimatiske og topografiske forhold i området. Han ble likevel 

klandret for å ha ikke tatt initiativ til å be om bistand fra andre, men mindretallet fant like-

vel at dette sett i sammenheng med hans egen innsats for å finne dyrene, ikke kunne karak-

teriseres som grov uaktsomt. 
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Flertallet mente imidlertid at den tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt ved at han ikke had-

de bedt om bistand fra andre for å finne sauene som hadde vært uten tilstrekkelig fôr og 

tilsyn i relativt lang tid. Det ble påpekt at det ikke var umulig å ta seg frem i dette terrenget 

og at den tiltaltes nabo hadde funnet flokken uten større vanskeligheter. Det var intet i sa-

ken som tilsa at den tiltalte ikke ville ha mottatt hjelp dersom han hadde bedt om det. 

Dommen førte likevel til frifinnelse da avgjørelse av skyldspørsmålet til ugunst for siktede, 

krever fem stemmer i lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 35. 

5.5.5.5  TSOST-2010-134276 

I denne saken kom tingretten frem til at den tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt ved å 

unnlate å gi hesten tilstrekkelig hovbehandling, selv etter flere anmodninger fra tilsyns-

myndigheten. Retten vektla at den tiltalte allerede ved kjøp av hesten var klar over at den 

hadde problemer med høvene. På tross av dette og gjentatte inspeksjoner fra tilsynsmyn-

digheten, sørget ikke vedkommende for at hesten fikk tilsyn fra veterinær og heller ikke 

stell fra hovslager. Han valgte derimot å stelle høvene selv, noe som retten  mente var 

«svært uheldig og til skade for hesten». Retten mente at den tiltalte var sterkt å bebreide for 

at hesten ikke fikk tilstrekkelig tilsyn og stell, jf. dyrevelferdsloven § 24, slik at den ble 

utsatt for unødig lidelse og måtte avlives, jf. dyrevernloven § 2. 

5.5.1 Oppsummering rettspraksis grov uaktsomhet 

Felles for dommene der tiltalte har blitt funnet skyldig i grov uaktsom overtredelse av dy-

revernlovgivingen, er at de dyrevelferdsmessige konsekvensene er forholdsvis alvorlige. 

Både i LF-2006-156696 og LG-2005-144689 har tiltaltes handlinger rammet svært mange 

dyr. I Rt. 1961 s. 218 rammet de tiltaltes handlinger riktignok kun ett individ, men hand-

lingen ble av retten oppfattet som «graverende hærverk og dyremishandling». Forhold ved 

gjerningspersonen som kan virke i formildende retning, som ung alder i LG-2005-144689, 

har ikke blitt tillagt noen særlig vekt. Flertallet i LG-2011-22440 mente, på tross av vans-

kelig stedlig forhold, at den tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt. I ethvert fall har domsto-

lene funnet de tiltalte tilstrekkelig å bebreide for sine handlinger og ilagt straff på grunnlag 

av grov uaktsomhet. 
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5.5.2 Rettspraksis – uaktsomhet 

5.5.2.1 Rt. 2009. s. 1595 

I en dom inntatt i Rt. 2009 s. 1595 måtte Høyesterett ta stilling til om et slakteris mangel-

fulle fôring av et parti lam og sauer var å betegne som en grov overtredelse av dyrevelferd-

sloven, jf. dyrevernloven (1974) § 31, jf. § 5 a nr. 1. Spørsmålet hadde betydning for ileg-

gelse av foretaksstraff, jf. straffeloven § 48b. I de tidligere rettsinstansene hadde det allere-

de blitt slått fast at det forelå uaktsom overtredelse av dyrevernloven. I Høyesterett ble det 

påpekt at handlingen ikke ville ha vært straffbar etter dyrevelferdsloven. Retten kom samlet 

frem til at overtredelsen var å betegne som grov og trakk særlig frem de alvorlige kon-

sekvensene den mangelfulle fôringen hadde fått: Ti dyr døde eller ble avlivet som følge av 

handlingen, og flere av dyrene ble utsatt for unødig lidelse. Førstvoterende avviste at den 

ekstraordinære situasjonen som hadde oppstått på slakteriet kunne veie opp for de dyrevel-

ferdsmessige konsekvensene og tilla heller ikke det noen vekt at tilsynsmyndigheten ikke 

hadde kunnet riktig diagnostisere dyrene da den ble tilkalt. 

5.5.2.2 LB-2007-43563 

I denne dommen fra Borgarting lagmannsrett hadde en kvinne hatt noe over et dusin hun-

der som hun hadde unnlatt å stelle, med den følge at hundene ble rammet av øre- og øyebe-

tennelser eller stod i fare for å få det. Lagmannsretten kom til at dyrevernloven § 5 a punkt 

nr. 2 og nr. 4 var overtrådt, og at den siktedes overtredelse i det minste måtte anses uakt-

som. Retten vektla at det var klare tegn til at det var utført pelsstell i boligen, og at den til-

talte tidligere hadde vunnet priser ved hundeutstillinger. Ifølge retten innebar dette at de 

aktuelle hundene ved disse anledningene har hatt godt stelt pels. Som tingretten la også 

lagmannsretten til grunn at hundene hadde hatt øre- og øyebetennelser før inspeksjonen 

fant sted, og at den tiltalte ikke hadde sørget for å gi hundene behandling for dette. Men i 

motsetning til tingretten kom lagmannsretten frem til at det også forelå brudd på dyrevern-

loven § 2. Retten viste til at bruddene på § 5 a førte til fare for unødig lidelse, noe som 

stred mot den generelle aktsomhetsnormen i § 2. Lagmannsretten uttalte at overtredelsen 

var å anse som uaktsom. Etter en konkret avveining kom retten frem til at det forelå grov 

overtredelse av dyrevernloven, jf. § 31 annet straffealternativ. 
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5.5.2.3 LB-2008-56163 

Den tiltalte i saken hadde blitt ilagt et forelegg for å ha avlivet et reinsdyr på en måte som 

kunne stride imot dyrevernloven § 9, men valgte  ikke å vedta det, og det ble derfor oppret-

tet straffesak imot ham. Ifølge påtalemyndigheten hadde den tiltalte, som hadde samisk 

tilhørighet, stukket en kniv inn i hjertet på et reinsdyr før det var bevisstløst og dermed ut-

satt det for unødig lidelse. Den tiltalte hevdet at avlivingen hadde skjedd i tråd med samisk 

tradisjon, og at han ikke forstod at dyret ble utsatt for unødig lidelse. Lagmannsretten fant 

det imidlertid bevist utover rimelig tvil at den tiltalte hadde «handlet forsettlig med hensyn 

til handlingen og i det minste uaktsomt med hensyn til faren for unødvendig lidelse og det 

faktum at reinsdyret ikke var bevisstløst.» Retten mente at den tiltalte må ha registrert at 

dyret ikke var bevisstløst mens det ble avlivet. Den tiltalte anførte imidlertid at dyrevernlo-

ven § 9 var i strid med Norges internasjonale forpliktelser, men dette førte ikke frem i lag-

mannsretten. Spørsmålet ble likevel prøvd av Høyesterett i dom inntatt i Rt. 2008 s. 1789, 

og en samlet rett var enige i at anken måtte forkastes, selv om retten delte seg i tilnær-

mingen. 

5.5.2.4 LF-2005-106316 

En gårdbruker hadde i tingretten blitt funnet skyldig i straffbar overtredelse av dyrevernlo-

ven § 31 annet straffealternativ jf. §§ 2 og 5a. Lagmannsretten kom til at mannen hadde 

utvist skyld, men fant ikke at overtredelsen var å betegne som grov. Mannen hadde satt ut 

cirka 80 sauer på svært tidlig beite, noe som førte til at sauene ikke hadde tilgang på til-

strekkelig fôr. Fem sauer og to lam døde som følge av avmagringen. Lagmannsretten kom 

til at mannen hadde handlet uaktsomt og utsatt dyrene for en ikke ubetydelig risiko ved å 

slippe dem ut på beitet så tidlig. Det ble også lagt til grunn at han hadde hatt for mange dyr 

i forhold til kapasiteten. I tillegg burde han ha foretatt seg mer forut for utsettingen og ført 

bedre tilsyn med dyrene mens de var på beite. Retten konkluderte med at mannen ikke 

hadde hatt «tilstrekkelig tid å avse hva angår tilsyn og oppfølgning av dyrene i innheg-

ningen, i en periode da han fortsatt var opptatt med lamming på gården». Hans handlinger 

eller unnlatelser senere hadde ingen innvirkning på disse forholdene, men retten klandret 

ham også for uaktsomhet ved at «han 16. mai 2004 åpnet to grinder og registrerte at en del 
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sauer sprang ut, men ikke foretok seg noe ytterligere for å sikre at alle sauene i innheg-

ningen fant veien ut til bedre beitemark». 

5.5.2.5 LG-2000-2260 

LG-2000-2260 omhandlet ankebehandlingen etter dom som følge av flere straffbare for-

hold i underinstansen, deriblant en overtredelse av dyrevernloven § 31, jfr. § 5, tredje ledd 

nr. 1, 2 og 4. Mannen hadde unnlatt å mate i underkant av 700 høns i cirka en uke, med det 

resultat at 20 høns døde og/eller 39 ble avmagret. Lagmannsretten lå til grunn at den tiltalte 

skulle avvikle eggproduksjonen og hadde gjort avtale om at hønene skulle bli hentet. Den 

tiltalte besluttet derfor å avslutte fôringen og skru av lyset der hønene befant seg. Imidlertid 

ble ikke hønene hentet som han hadde forutsatt. Lagmannsretten kom til at mannen hadde 

handlet uaktsomt ved at han ikke kontrollerte at hønene virkelig hadde blitt hentet. Han 

burde holdt det som en reell mulighet at hentingen ikke ville finne sted på grunn av misfor-

ståelse eller annet. Lagmannsretten valgte imidlertid å frafalle rettighetstapet som han had-

de blitt idømt i den lavere instansen. 

5.5.1 Oppsummering rettspraksis uaktsomhet 

Avgjørelsene ovenfor er fattet med grunnlag i dyrevernloven, som kun stilte krav til simpel 

uaktsomhet for å kunne ilegge noen straff. Rettspraksis etter dyrevelferdsloven synes da å 

være sparsom. I TF-2012-105672 (ikke gjengitt ovenfor) trakk aktor tiltalen tilbake da han 

etter avhørene ikke kunne bevise at den tiltalte hadde opptrådt uaktsomt. Det foreligger i 

tillegg noen dommer der tiltale ble reist før innførselen av dyrevelferdsloven, men der det 

nye skyldkravet har trådt i kraft under saksgangen. Det følger da av straffeloven § 3 annet 

ledd første punktum at de gjeldende bestemmelsene skal legges til grunn når det er til gunst 

for den siktede, se blant annet TSUHO-2011-145625.112 Slik det imidlertid blir påpekt i Rt. 

2009 s. 1595, vil visse tidligere avgjørelser ikke vært straffbare etter dyrevelferdsloven. Det 

skjerpede skyldkravet i dyrevelferdsloven § 37 fordrer et mer bevisst forhold til forsett- og 

aktsomhetsvurderingen hos dommerne. Alvorlighetsgraden av handlingene vil i enkelte 

                                                 

 

112 I TSUHO-2011-145625 ble det uansett lagt til grunn at den tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt. 
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tilfeller være en viktig del av aktsomhetsvurderingen. Med det sagt, er det ikke et direkte 

samsvar mellom skyldgraden og grovheten av handlingene. I dommene som er gjennom-

gått ovenfor, har handlingene ført til død hos en eller flere dyr, med unntak av én sak. Dette 

er likevel ikke nok til å statuere skyld på grunnlag av grov uaktsomhet. Av dommen fra 

Høyesterett, Rt. 2009. s. 1595, er det også tydelig at skyldkravet ikke setter betingelser for 

om det foreligger en simpel eller grov overtredelse av loven.  

 

5.6 Skillet mellom de uaktsomme og grovt uaktsomme dyrevelferdssakene 

Skillet mellom simpel og grov uaktsomhet vil etter alt å dømme være mer lettfattelig i teo-

rien enn i praksis. Den klassiske definisjonen av grov uaktsomhet fra Rt. 1970 s. 1235 har 

blitt stående og er nå kodifisert i den nye straffeloven § 23. Definisjonen gir et klart bilde 

av å være en strengere skyldform enn den simple uaktsomhet. Å trekke linjene, i ethvert 

fall innenfor et begrenset rettsområde som dyrevelferdsrett, kan være vanskeligere, særlig 

med tanke på at mange av avgjørelsene er fattet før skjerpelsen av skyldkravet var et fak-

tum. For påtalemyndigheten var det tidligere i ethvert fall ikke like viktig å foreta denne 

sondringen for å få tiltalte domfelt. Selv i de dommene avgjort på grunnlag av simpel uakt-

somhet, mener jeg ikke det bør være noen tvil om at de tiltalte har opptrådt klanderverdig. 

Også i dommen som endte med frifinnelse av den tiltalte, LG-2011-22440, fant rettens fler-

tall at den tiltalte burde ha gjort mer for å forhindre at dyrene led unødig.  

 

Når det gjelder de dyrevelferdsmessige konsekvensene i avgjørelsene gjennomgått ovenfor, 

er det etter mitt syn objektivt ikke meget som skiller de uaktsomme fra de grovt uaktsomme 

handlingene. Mange av dyrene i sakene der skyldformen har vært uaktsomhet, har blitt ut-

satt for store lidelser, slik som i LF-2005-106316. I enkelte av dommene grenser mangelen 

på aktsomhet nært opptil det forsettlige, slik som i Rt. 1961. s 218. Skyldformen er heller 

ikke bestemmende for om det foreligger grov overtredelse av loven, jf. LB-2007-43563. 

Skyld er imidlertid et subjektivt straffbarhetsvilkår, slik at resultatene av handlingen ikke 

alene vil være avgjørende for bestemmelse av skyldform. 
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Det kan være verdt å merke seg at de fleste sakene som avgjøres på grunnlag av uaktsom-

het bærer preg av å være unnlatelseshandlinger, slik som mangelfullt tilsyn og stell. Unnla-

telseshandlinger trenger imidlertid ikke å være mindre klanderverdige enn andre handling-

er. Ut ifra de dommene som har blitt gjennomgått her, virker det dog som et skille mellom 

de uaktsomme og grovt uaktsomme handlingene kan være hvorvidt tilsynsmyndigheten 

tidligere har vært involvert i sakene. Pålegg fra tilsynsmyndigheten vil normalt være et 

moment som taler for at den tiltalte burde ha foretatt seg noe.  

 

Hvilke handlingsalternativer som gjerningspersonen faktisk hadde, er også vesentlig for 

aktsomhetsvurderingen. Domstolene ser ut til å holde seg til en strengere vurdering i de 

tilfeller der gjerningspersonen har hatt lang tid til å områ seg, slik som i TSOST-2010-

134276, i motsetning til der gjerningspersonen umiddelbart har blitt kastet inn i en uover-

siktlig situasjon. 

 

Etter å ha gjennomgått dommene og satt dem opp mot hverandre, finner jeg ikke det gitt at 

det er et klart skille mellom avgjørelsene der skyldformen er henholdsvis vanlig og grov 

uaktsomhet. Trolig kan en del av forklaringen ligge i det som jeg har vært innom flere 

ganger, nemlig at dette ikke var et stort tema da dyrevernloven var gjeldende. De 

uaktsomme overtredelsene vil nå ha en mindre sjanse til å havne i rettssystemet, og det kan 

derfor være vanskeligere å kartlegge hvilke momenter som bidrar til skillet mellom vanlig 

uaktsomhet og grov uaktsomhet. 
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6 Vurdering av skyldkravet 

6.1 Endringen av skyldkravet 

Høringsforslaget gikk inn for å videreføre dyrevernlovens krav om uaktsomhet. Det ble 

vurdert hvorvidt straffeansvaret skulle endres til kun å omfatte forsettlige og grovt 

uaktsomme overtredelser, men det ble lagt avgjørende vekt på at mange uaktsomme over-

tredelser har like store konsekvenser for det enkelte dyr og at skyldkravet av den grunn 

ikke burde endres.  

 

Dette ble imidlertid møtt med motstand fra noen av høringsinstansene, henholdsvis Justis-

departementet, Riksadvokaten og Økokrim, som mente at straffebudet ikke burde omfatte 

simpel uaktsomhet. Justisdepartementet uttalte at kravet til subjektiv skyld ikke burde be-

grunnes ut ifra konsekvensene av handlingene, men heller i hvilken grad gjerningspersonen 

har opptrådt klanderverdig. Det kan her trekkes paralleller til drapshandlingen i straffelo-

ven; et drap vil åpenbart være like inngripende for offeret uavhengig om det rammes av § 

233 (forsettlig drap) eller § 239 (uaktsomt drap). Departementet var i sin vurdering enig i 

dette og uttalte at «det er handlingens straffverdighet og ikke konsekvens som i første rekke 

skal bedømmes når man vurderer om straff skal idømmes». Til støtte for et slikt syn viste 

departementet til nye retningslinjer innenfor strafferetten som sa at straff burde forbeholdes 

forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser av regelverket.113 

 

Problemstillingen er behandlet i Ot. prp. nr. 90 (2004-2005) på s. 114-115, der det vises til 

Straffelovkommisjonens forslag om at krav om grov uaktsomhet bør være utgangspunktet 

når det er behov for et uaktsomhetsansvar. Under punkt 4.3.2 i kommisjonens delutredning 

VII uttales det følgende: 

 

«Den nåværende kommisjonens generelle holdning til kriminalisering av uaktsomme overtredelser har betydning også for 

valget mellom simpel og grov uaktsomhet som skyldkrav i bestemmelser der det av særlige grunner foreslås et uaktsom-

hetsansvar. Straffansvar bør i størst mulig grad gjøres gjeldende der en lovovertreder har opptrådt forsettlig eller i det 

                                                 

 

113 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 86-88 
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minste er så mye å klandre at atferden kan karakteriseres som grovt uaktsom. Rene effektivitetshensyn bør bare i begren-

set grad kunne begrunne et straffansvar for simpel uaktsomhet. På livsområder hvor feil eller uforsiktighet kan medføre 

alvorlige skadefølger, kan det imidlertid være nødvendig og rimelig å kreve at det utvises en særlig varsomhet. Straffan-

svar for simpel uaktsomhet kan da være aktuelt. 

… I forhold til mer alvorlige lovbrudd er det to motstående hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om skyld-

kravet skal være simpel eller grov uaktsomhet. På den ene side tilsier faren for alvorlige skadefølger at allerede simpel 

uaktsomhet bør rammes. Behovet for effektive straffebud er større i forhold til alvorlige krenkelser enn i forhold til mer 

bagatellmessige overtredelser. På den annen side kan det virke urimelig å stille noen til strafferettslig ansvar for alvorlige 

handlinger dersom den det gjelder bare i begrenset grad kan klandres for sin atferd. Dette synspunktet er særlig aktuelt i 

forhold til spørsmålet om simpel eller grov uaktsomhet bør være skyldkravet for drap, jf avsnitt 9.13.2 nedenfor.» 

Justisdepartementet som vurderte forslaget til ny straffelov var i det vesentlige enig med 

kommisjonen. Departementet uttalte her likevel at betydningen av å oppstille grov uakt-

somhet som utgangspunkt ikke må overdrives, og at en rekke overtredelser som begås med 

simpel uaktsomhet fortsatt burde kunne straffes. Det ble påpekt at dette særlig vil «være 

aktuelt for handlinger som kan ha alvorlige konsekvenser, hvor det er praktisk at normen 

overtres uforsettlig, eller hvor det ikke finnes andre normer eller sanksjoner som bidrar til å 

forebygge overtredelser».114 At det ikke var behov for å straffe overtredelser begått med 

simpel uaktsomhet i dyrevelferdsloven, ble begrunnet ut ifra at det «i utkastet er gitt adgang 

for forvaltningen til i større grad å benytte administrative sanksjoner, og at disse vil være 

en mer effektiv og egnet sanksjonsform ved uaktsomme og andre mindre overtredelser av 

loven».115 Det kan i den anledning vises til s. 14 i forarbeidene, der det fremgår at det leg-

ges opp til at tilsynsmyndigheten kan frata noen rett til å holde dyr eller å ha med dyr å 

gjøre og ilegge overtredelsesgebyr ved mindre alvorlige overtredelser av loven, jf. dyrevel-

ferdsloven §§ 33-34. Adgangen til å frata noen rett til å holde dyr fremheves som et effek-

tivt virkemiddel som er viktig for å hindre påregnelige dyrelidelser. 

 

I departementets vurdering av Straffelovkommisjonens forslag om skjerpet skyldkrav på-

pekes det at det er gode grunner for å være varsom med å statuere et simpelt uaktsomhets-

ansvar av rene effektivitetshensyn. Departementet uttaler likevel med henvisning til krimi-

nalitetsutviklingen at et slikt hensyn «i ikke ubetydelig grad bør begrunne et alminnelig 
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uaktsomhetsansvar, kanskje særlig ved brudd på straffebud i spesiallovgivningen». Videre 

uttrykker departementet at terskelen for grov uaktsomhet som kommisjonen legger opp til 

bør senkes noe, og at det «i noen grad også kan avhenge av straffebudet hvor sterk bebrei-

delse det kan rettes mot overtrederen».116 

 

Det er en kjensgjerning at domstolenes avgjørelser ikke sjelden begrunnes med effektivi-

tetshensyn, gjerne i forbindelse med hvilke allmennpreventive hensyn som ligger til 

grunn.117 Dette påpekes også i forarbeidene til den nye straffeloven, riktignok i forbindelse 

med omtalen av rettsvillfarelse. Forarbeidene viser til en kjennelse inntatt i Rt. 1979 s. 411, 

der styreleder i en entreprenørbedrift hadde unnlatt å betale skatt og merverdiavgift på 

grunn av økonomiske problemer og i villfarelse hadde trodd at myndigheten hadde innvil-

get en betalingsutsettelse. Retten kom frem til at villfarelsen ikke var unnskyldelig og la 

avgjørende vekt på at «hensynet til en effektiv og likt virkende rettshåndhevelse med styr-

ke» talte for at en villfarelse som den foreliggende skulle bedømmes etter reglene om retts-

villfarelse, jf. straffeloven (1902) § 57. På s. 236 i Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) sies det at 

effektivitetshensynet gjør seg særlig gjeldende på livsområder som er regulert av rettsregler 

som ikke alltid har folkets støtte eller sympati. Skatte- og avgiftslovgivningen trekkes frem 

som et eksempel på et slikt område. Effektivitetshensynet har ifølge forarbeidene noe 

mindre betydning på andre områder der rettsreglene klart understøttes av moralnormer, 

som for eksempel straffebudene som verner liv, helse og frihet.118 

 

Ut ifra en naturlig språklig forståelse av begrepet dyrevelferd er det mye som taler for at 

dyrevelferdslovgivningen bør plasseres i sistnevnte kategori. Utviklingen i samfunnet har 

gjort at dyrenes velferd opptar folk mer enn tidligere. Samtidig er det viktig å erindre at 

dyrevelferdsloven er vidtfavnende og inneholder bestemmelser som kan komme i konflikt 

med andre interesser. 
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De særskilte forbudene mot vold og andre overgrep i § 14 vil etter alt å dømme være i 

overensstemmelse med folks oppfatning av hvordan dyr ikke bør behandles. Hensynene 

som ligger til grunn for bestemmelsen kan betegnes som grunnleggende og står i nær til-

knytning til aktsomhetsnormen i § 3. Dette reflekteres i det absolutte forbudet mot de hand-

linger som bestemmelsen omfatter. I motsetning til mange av de øvrige bestemmelsene er 

ikke § 14 skjønnsmessig utformet, og dette var et klart grep fra lovgivers side for å uteluk-

ke tvil om handlingenes straffverdighet. Forarbeidene uttaler at vold og andre overgrep mot 

dyr skal anses som sterkt klanderverdige119 og taler for at kravet til grov uaktsomhet nor-

malt vil være oppfylt i slike tilfeller. Det samme vil antagelig gjelde i graverende tilfeller 

av mangel på tilsyn og stell. I slike saker foreligger det ingen interessekonflikt mellom de 

menneskelige behovene og det mer tradisjonelle dyrevernet. 

 

Imidlertid betyr ikke dette at ethvert brudd på dyrevelferdsloven vil bli mottatt på samme 

måte av alle. Mange av bestemmelsene i loven medfører at den menneskelige handlefrihet 

begrenses til fordel for dyrevelferden, blant annet ved at det stilles krav til hvordan dyr skal 

holdes. I tillegg er ulike aktiviteter regulert i loven og i forskrifter gitt i medhold av den. 

Slike begrensninger kan for enkelte være i uoverensstemmelse med økonomiske og prak-

tiske interesser som de kanskje selv mener bør være mest tungtveiende. Det kan virke inn-

trengende i den private sfære at myndighetene pålegger slike restriksjoner og kanskje også 

fører tilsyn med dyreholdet. God dyrevelferd vil kunne innebære at eiere og dyreholdere 

pålegges å gjennomføre kostbare tiltak som tidligere kan ha blitt betraktet som unødvendi-

ge. Oppfattelsen av samsvar mellom rettsreglene og moralholdningene kan på dette områ-

det være skiftende. 

 

Det er dermed ikke sagt at dyrevelferdsinteressene alltid vil bli tillagt størst vekt, verken av 

lovgiver, domstolene eller øvrige myndigheter. Illustrerende fra rettspraksis er en dom av 

Eidsivating lagmannsrett i 1999, der en dyrevernorganisasjon hevdet at pelsdyrholdet til to 

                                                 

 

119 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 50 
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personer var i strid med dyrevernloven § 2.120 Etter en konkret vurdering kom retten frem 

til at påstanden ikke kunne føre frem, men uttalte at den likevel var «enig i at dersom en 

kun la en etisk betraktning til grunn for vurderingen av pelsdyroppdrett, så ville slik virk-

somhet vanskelig kunne aksepteres». Retten viste til dyrevernlovens forarbeider og hevdet 

at lovgiver den gang hadde vurdert legaliteten av pelsdyrhold opp mot lovens bestemmelser 

i forbindelse med begrepet «unødig lidelse» i dyrevernloven § 2. Situasjonen til pelsdyrene 

og holdningene til pelsdyrhold hadde ifølge retten ikke endret seg nevneverdig siden utar-

beidelsen av dyrevernloven. Forarbeidene synes likevel å være i samsvar med rettens syn 

på at etikk kun er én av flere vurderinger som må foretas: 

 «Spørsmålet er imidlertid hvilken lidelse som er «unødig» eller ikke. Her kommer en lang rekke kryssende interesser og 

hensyn inn, likesom vurderingene baseres på inkommensurable verdier: etiske, moralske, religiøse, økonomiske, emosjo-

nelle. Spørsmålet er uhyre vanskelig å ta stilling til. Komiteen vil i denne forbindelse innledningsvis peke på at moderne 

pelsdyravl berøver dyrene friheten i en grad som for de fleste pelsdyr antagelig føles som en lidelse. Samtlige pelsdyr som 

holdes i fangenskap er utpreget « ville dyr » som i naturlig tilstand streifer vidt omkring. Ser man på nyttehensynet av 

pelsdyrholdet i etisk lys, skulle pelsdyrholdet – for å skaffe vakkert, moderne eller kledelig pelsverk – ikke kunne forsva-

res såfremt tilstrekkelig varme klær kunne skaffes ved hjelp av annet materiale, f.eks. vevede stoffer. Komiteen finner det 

ikke realistisk å trekke så stramme grenser for « unødig lidelse » at slikt dyrehold blir forbudt.»
 121 

 

Jeg mener dermed at det ikke er gitt at betydningen av effektivitetshensynet i dyrevelferds-

lovgivingen er det samme som på områder der rettsreglene klarere er fundert i moralske 

normer. Begrepet «unødig» i aktsomhetsnormen, jf. dyrevelferdsloven § 3, gjør at det må 

foretas en avveining mellom ulike hensyn, der velferden til det enkelte dyr kun er ett av 

flere momenter som må tas med i betraktningen. Hensynet til dyrevelferden vil ikke alltid 

være avgjørende og bli tillagt størst vekt, selv i de tilfeller der tungtveiende reelle hensyn 

kan tale for noe annet. 
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6.2 Min vurdering av skyldkravet i dyrevelferdsloven 

Under arbeidet med dyrevelferdsloven var det liten tvil om at det fortsatt var behov for å 

kriminalisere brudd på dyrevernlovgivningen. Jeg mener det er lite som tilsier at straff som 

følge av brudd på dyrevernlovgivningen, ikke er allment akseptert. Diskusjoner om straff 

og dyrevelferd dreier seg i langt større grad om reaksjonsformer, straffeutmåling og hånd-

hevelse av loven. Jeg er ikke kjent med at skyldkravet, som har vært tema for denne av-

handlingen, har vært et emne for diskusjon i det offentlige rom. Forklaringen er antagelig at 

skyld, i den form som jurister bruker det, i stor grad er forbeholdt rettsvitenskapen. 

 

Når brudd på dyrevelferdsloven er gjort straffbart, må det følge naturlig at den alvorligste 

skyldformen, forsett, omfattes. I straffeloven (1902) er kun forsettlige overtredelser straff-

bart, når ikke annet er ettertrykkelig skrevet eller forutsatt, jf. straffeloven § 40. Dette gjel-

der imidlertid ikke i spesiallovgivningen, der skyldkravet må leses ut ifra den enkelte straf-

febestemmelse. Dersom straffebestemmelsen er taus om skyldkravet, må fastsettelsen av 

kravet gjøres etter en nærmere tolkning av straffebudet, der blant annet hensynet til effektiv 

håndhevelse vektlegges, se Rt. 1939 s. 623.122 Straffelovkommisjonen ønsket imidlertid å 

innføre en hovedregel om forsett som skyldform for all straffelovgivning og begrunnet det-

te med at lovgiver da ville være nødt til å vurdere behovet for at straffebudet i spesiallov-

givningen også ville ramme uaktsomhet.123 Departementet delte, i likhet med flere hørings-

instanser, kommisjonens syn, og i forarbeidene til den nye straffeloven konkluderer depar-

tementet med at dette vil være regelen etter den nye straffeloven (2005).124 Dette fremgår 

nå klart av § 21 i denne loven. Ifølge departementet ville innføringen av hovedregelen om 

forsett som skyldform neppe medføre store endringer for straffebudene i spesiallovgivning-

en; i mange tilfeller ville uaktsomme overtredelser fortsatt være straffverdige, og i andre 

tilfeller ville straff som følge av uaktsomhet være nødvendig for å sikre at loven nådde sitt 

formål. Samtidig fremhevet departementet at straff ikke bør benyttes i større grad enn nød-

                                                 

 

122 Otp. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 111  
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vendig, og at alternative sanksjoner ikke sjelden vil være bedre egnet for å nå lovens for-

mål.125  

 

Uttalelsene i Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) på s. 112-114, samt beslektede uttalelser ellers i 

disse forarbeidene, har trolig vært avgjørende for skjerpingen av skyldkravet i dyrevel-

ferdsloven. I høringsnotatet ble det foretatt en vurdering av skyldkravet, slik ønskelig var 

etter forarbeidene til den nye straffeloven, og her ble det lagt til grunn at det var nødvendig 

å beholde vanlig uaktsomhet som skyldform da de dyrevelferdsmessige konsekvensene 

kunne være like store her som ved forsettlige og grovt uaktsomme handlinger.126 Likevel 

gikk departementet imot dette, med henvisning til nye retningslinjer innenfor strafferet-

ten.127 

 

Det er ikke til å komme bort ifra at departementet i ikke ubetydelig grad valgte å lytte til 

uttalelsene fra de juridiske høringsinstansene. Deres innsigelser mot høringsnotatet handlet 

om hvor vidtgående straffeansvaret etter dyrevelferdsloven skulle være. De juridiske hø-

ringsinstansene vant frem med at hjemmelen for å straffe unnlatelseshandlinger i forbindel-

se med plikt til å hjelpe dyr i nød, var videre enn tilsvarende situasjon for mennesker, og at 

det dermed ikke var riktig å straffesanksjonere disse bestemmelsene. Dette fremgår nå klart 

av unntaksregelen i dyrevelferdsloven § 37 tredje ledd. I tillegg foreslo de at strafferam-

men, reaksjonsformen og skyldkravet burde differensieres etter hvilken bestemmelse det 

straffbare forholdet ble rammet av. Avslutningsvis påpekte høringsinstansene at kravet til 

skyld ikke skal begrunnes med handlingenes konsekvens; straff skal forbeholdes de tilfel-

lene der gjerningspersonen har opptrådt tilstrekkelig klanderverdig. 

 

Jeg kan være enig i at straff ikke bør ilegges i større grad enn nødvendig og være forbe-

holdt de tilfellene der gjerningspersonen er tilstrekkelig å bebreide for det han har gjort. 

Gjennom mitt arbeid med denne avhandlingen har jeg likevel kommet til at kravet til skyld 

                                                 

 

125 Ot. prp. nr. 90 (2003-2004) s. 114 
126 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 86 
127 Ot. prp. nr. 15 (2008-2009) s. 88 



 56 

i dyrevelferdsloven ikke burde ha vært skjerpet i forhold til straffebestemmelsen i dyre-

vernloven (1974). Uaktsomme lovbrudd burde følgelig også ha vært omfattet av straffebu-

det. Jeg begrunner mitt syn med det følgende:  

 

Dyrevelferdsloven regulerer et livsområde der faren for at lovbrudd blir oppdaget tradisjo-

nelt har vært liten, og det kan være flere årsaker til dette. Dyrene innehar ikke den samme 

taleevnen som mennesker og har derfor ikke mulighet til å si ifra dersom de blir utsatt for 

urett. Dersom mishandling, vanskjøtsel og annen negativ behandling skal komme frem i 

lyset, er dyrene helt avhengige av at mennesker melder sine observasjoner til tilsynsmyn-

digheten eller politiet. For enkeltpersoner, organisasjoner og andre som tar rede på slike 

forhold, kan det finnes rettslige og praktiske hindringer som fører til at man ikke kan gjøre 

noe med forholdet selv. En privat part mangler den myndigheten de offentlige har og vil 

antagelig ikke vinne frem med at man handlet i nødrett eller i tråd med dyrevelferdsloven § 

4, med mindre det foreligger en alvorlig akutt situasjon. Så lenge det offentlige har ansvaret 

for myndighetsutøvelsen, vil det alltid kunne anføres at man kunne henvendt seg til dem før 

man tok loven i egne hender. Adgangen til å føre private straffesaker mot personer som har 

overtrådt dyrevelferdsloven, ble nylig avvist av lagmannsretten og nektet anket videre til 

Høyesterett, se RG-2013-163. Mangelfull oppfølgning og myndighetsutøvelse kan i seg 

selv være en trussel for dyrevelferden, da forholdene allerede kan være under enhver ver-

dighet for dyrene før det offentlige velger å gripe inn. God håndhevelse av loven vil etter 

alt å dømme føre til at flere velger å varsle om brudd på dyrevelferdsloven, da de opplever 

at henvendelsene deres og følgelig da dyrevelferden blir tatt på alvor.  

 

En annen naturlig problemstilling er at svært mange dyr er underlagt menneskelig kontroll; 

dyret vil ikke ha mulighet til å unnslippe den rettstridige situasjonen på egen hånd. Dette 

gjør at en lovovertreder kan utsette dyret for uverdige handlinger i lang tid. Dessuten vil 

mange av lovovertredelsene skje i en situasjon der gjerningspersonen befinner seg alene 

med dyret. I disse tilfellene vil man være helt avhengige av varslere for å avdekke de verste 

tilfellene av dyremishandling. Mangel på tilsyn og stell vil kunne oppdages av tilsynsmyn-

dighetene, men vold og andre overgrep vil ikke nødvendigvis være like åpenbare. Å opp-
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dage blodutredninger under huden på dyr eller ta rede på seksuelle overgrep kan være 

vanskelig. Bevissituasjonen er derfor i seg selv spesiell. Selv om påtalemyndigheten kan 

mene at en handling er straffverdig, kan den likevel få problemer med å bevise at den sik-

tede har handlet med forsett. Det kan kompliseres ytterligere ved at påtalemyndigheten 

også har problemer med å statuere skyld på grunnlag av grov uaktsomhet, og handlingen 

vil da ikke være straffbar. Jeg velger likevel å argumentere for at uaktsomme overtredelser 

av dyrevelferdsloven kan være straffverdige, særlig der det er grunn til å tro at det forelig-

ger såkalt skjult forsett. Det vises her til drøftelsen som foretas under punkt 4.3.3 i Straf-

felovkommisjonens delutredning VII, der det sies at en vanskelig bevissituasjon kan være 

en del av vurderingen av skyldkravet.129 

 

Jeg vil heller ikke utelukke at aksepterte holdninger innenfor visse miljøer kan bidra til at 

velferden til dyr ikke ivaretas. I visse tilfeller kan dette skyldes mangelfull forståelse av hva 

som ligger i god dyrevelferd hos gjerningspersonen. Holdningene til dyr er sterkt varieren-

de. Jeg tror likevel at straff kan være et virkemiddel for å få bukt med rettstridige handling-

er som dog er legitimert av en gruppe eller i et miljø. Man må likevel erindre at visse hand-

linger som virker sjokkerende på folk flest, slik som avliving av sel med hakapik130, er lov-

lige. Endringer i rettslig korrekte, men likevel etisk diskuterbare handlinger, må skje som 

følge av politiske handlinger. Menneskene påtar seg et særskilt ansvar ved dyrehold og 

avling, noe som etter mitt syn tilsier et strengt krav til aktsomhet. 

 

Kravet til forsett og grov uaktsomhet kan gjøre at enkelte saker faller imellom tilsynsmyn-

dighetens og politiets ansvarsområde. Dette kan dreie seg om enkeltstående mindre alvorli-

ge tilfeller av mishandling, for eksempel rettstridig avstraffelse i forbindelse med lydighets-

trening, der dyrets velferd ellers er ivaretatt. Påtalemyndigheten kan foreta en vurdering og 

komme til at den enkeltstående handlingen ikke er verdt å forfølge. Mattilsynet kan hevde 

at de vanligvis ikke beskjeftiger seg med slike saker og henvise til politiet. Utgangspunktet 
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her er ressurs- og ansvarsfordeling. Likevel vil mange av de mindre alvorlige handlingene 

være utført med uaktsomhet, og fra et dyrevelferdsmessig perspektiv er det etter mitt syn 

uheldig om slike saker blir forbigått med stillhet. 

 

Begrensningen av skyldkravet til forsett og grov uaktsomhet kan virke som en barriere for 

hvilke saker som faktisk blir fremmet for retten. Det er en kjensgjerning at politiet kun på-

taler en liten andel av de mange dyrevelferdssakene som blir anmeldt eller som de blir tip-

set om.132 Mitt inntrykk er at henleggelsene ikke sjelden begrunnes offentlig med ressurs-

mangel. Det er likevel grunn til å tro at påtalemyndigheten velger å henlegge saker fordi 

den har vanskelig for å bevise tilstrekkelig skyld hos gjerningspersonen. På grunnlag av 

gjennomgangen av praksis ovenfor mener jeg skillet mellom de uaktsomme og grovt 

uaktsomme handlingene ikke er klart. En konsekvens av dette kan være at det er kun de 

sakene der gjerningspersonen har handlet med klart forsett, som blir straffeforfulgt. 

 

Bevissituasjonen kan også ha betydning for ileggelsen av foretaksstraff. I noen tilfeller kan 

det være klart at en ansatt har begått en forsettlig lovovertredelse av dyrevelferdsloven. 

Likevel kan det være forhold ved situasjonen, slik som arbeidsmiljø, oppsyn med de ansatte 

o.l., som gjør at foretaket adferd også er straffverdig. Foretakets handlinger kan likevel 

være av uaktsom art, og etter dyrevelferdsloven § 37 kan de dermed ikke straffes, jf. Rt. 

2009 s. 1595. Viktigheten av alternative forvaltningssanksjoner blir, slik jeg ser det, desto 

større. 

 

Alternative sanksjoner til straff ble fremholdt i forarbeidene som mer passende i mange av 

dyrevelferdssakene. Jeg kan vedgå at alternative sanksjoner absolutt har sin plass i forvalt-

ningen av dyrevelferdsloven, men ved å se på flere av domstolsavgjørelsene, går det frem 

at tilsynsmyndigheten ikke sjelden har vært klar over det rettstridige forholdet. Slik jeg ser 

det, kan det virke som de dyrevelferdsmessige forholdene må overstige et visst nivå før 

saken blir straffeforfulgt. Spørsmålet blir da om de alternative sanksjonene er tilstrekkelig 
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slagkraftige og effektive når det gjelder å ende vanskjøtselen og mishandlingen av dyr. Det 

hjelper dyrene lite om gjerningspersonen blir domfelt dersom de allerede har fått varige 

skader eller blitt drept som følge av handlingen. Rettighetstap etter § 33 er en praktisk vik-

tig ordning, men kun når den som har mistet rettigheten faktisk forholder seg til dette i et-

terkant av idømmelsen eller vedtaket. 

 

Som det fremgår av drøftelsen, begrunner jeg behovet for uaktsomhet som tilstrekkelig 

skyldkrav med dyrenes sårbare situasjon, lav oppdagelsesfare, bevisbilde i dyrevelferdssa-

ker og effektivitetshensyn. For mitt vedkommende kan det se ut til at lovgiver valgte å ta 

mer hensyn til de nye retningslinjene innenfor strafferetten enn den dyrevelferdsmessig 

uheldige situasjonen som mange dyr befinner seg i. Dyr har utvilsomt behov for et sterkt 

rettsvern, og jeg er av den mening at skjerpelsen av skyldkravet ikke nødvendigvis bidrar 

til å styrke dette. 
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Djurskyddslag  Djurskyddslag (4.4.1996/247) [Finland] 
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Roma-traktaten Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Roma 

1958 

Maastricht-traktaten Traktat om Den europeiske union, Maastricht 1992 

Amsterdam-traktaten Amsterdam-traktaten, som endrer traktaten om den europeis-

ke union, traktatene om etableringen av det europeiske felles-

skap og visse tilknyttede akter, Amsterdam 1997 

Forsøksdyrkonvensjonen Konvensjonen om beskyttelse av virveldyr som brukes til 

eksperimenter og andre vitenskapelige formål, Strasbourg 

1986 

Kjæledyrkonvensjonen Konvensjonen om beskyttelse av kjæledyr, Strasbourg 1987 

Lisboa-traktaten Lisboa-traktaten, som endrer traktaten om den europeiske 

union og traktatene om opprettelse av det europeiske felles-

skap, Lisboa 2007 

7.2 Forarbeider 

Ot. prp. nr. 27 (1973-1974) Lov om dyrevern 

Ot.prp. nr. 68 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om 

dyrevern 

St.meld. nr. 12 (2002-2003)  Om dyrehold og dyrevelferd 

NOU 2003:15   Fra bot til bedring 

Ot. prp. nr. 90 (2003-2004)  Om lov om straff 

Ot. prp. nr. 15 (2008-2009)  Lov om dyrevelferd 

7.3 Rettspraksis 

Rt. 1939 s. 623 

Rt. 1950 s. 97 

Rt. 1952 s. 301 

Rt. 1961 s. 218 

Rt. 1961. s 218 

Rt. 1963 s. 769 

Rt. 1970 s. 1235 



 62 

Rt. 1979 s. 411 

Rt. 1985 s. 955 

Rt. 1991 s. 2 

Rt. 1991 s. 600 

Rt. 1994 s. 1272 

Rt. 1994 s. 1972 

Rt. 1999 s. 874 

Rt. 2002 s. 258  

Rt. 2006 s. 1105 

Rt. 2007 s. 496 

Rt. 2008 s. 1789 

Rt. 2009 s. 1595 

 

LE-1999-306 

LG-2000-2260 

LB-2001-1947 

LF-2005-106316 

LG-2005-144689 

LG-2006-65225 

LF-2006-156696 

LB-2007-43563 

LB-2008-56163 

LB-2008-90040 

TSOST-2010-134276 

LG-2011-22440 

TLARV-2011-85412 

TSUHO-2011-145625 
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