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SAMMENDRAG 
 

I 2016 ble det gjennomført et prosjekt i regi av Nord-Trøndelag Bondelag:  

«Dyretragedier i Nord-Trøndelag: Forebygging og oppfølging, metodeutvikling og 

samhandling» 

 

Deltakere i prosjektet har vært: Steinkjer kommune, Midtre Namdal samkommune (MNS), 

landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, SpareBank1 SMN, Steinkjer 

Regnskap, Nortura Midt-Norge, Tine Midt – Norge, Felleskjøpet Midt, Norsk 

Landbruksrådgivning NT, Nord – Trøndelag Bondelag og Mattilsynet region Midt. Mattilsynet 

har bidratt med prosjektledelsen. 

 

Målet med prosjektet har vært å styrke aktørenes kompetanse i arbeidet med å 

forebygge dyretragedier. Vi har tro på at vi gjennom en styrket samhandling kan bidra 

til å redusere risikoen for dyretragedier. 

 

Aktørenes rutiner for varsling og oppfølging av bekymringer for dyrevelferd er gjennomgått 

og revidert. Aktørene har med dette fått kunnskap om hvordan bekymringer for dyrevelferd 

håndteres i egen organisasjonen og hos de andre aktørene. Rutinene er gjennomgått mht. 

om de er tilstrekkelige eller bør forbedres, og det er foretatt en gjennomgang av hvorvidt 

rutinene følges i den enkelte organisasjon. Det er en felles forventning hos aktørene om at 

bekymringer for dyrevelferd i større grad vil følges opp og formidles til Mattilsynet som følge 

av samarbeidet.  

 

Arbeidet ønskes videreført med oppstart i hele Nord-Trøndelag fylke. Arbeidet innebærer 

involvering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 23 kommuner, samt regionale 

representanter for kjøttbransje, meieriselskap, fôrvareleverandører og Norsk 

Landbruksrådgivning. Oppstarten er arbeidskrevende og det er avgjørende for å lykkes i et 

videre arbeid at prosjekteier og prosjektdeltagere viderefører sitt engasjement.   

Regelmessige møter mellom aktørene på hhv lokalt og regionalt nivå skal vedlikeholde 

kontakten og sikre tilfredsstillende oppfølging av bekymringer i etterkant av prosjektet. 

Regelmessig kontakt er sentralt for å sikre at varsling skjer løpende. 

Målet er å gjennomføre to regionale og to lokale kontaktmøter årlig. På de lokale møtene 

skal kommunene og Mattilsynets avdelingskontor utveksle eventuelle bekymringer og 

gjennomgå varslings- og oppfølgingsrutiner for bekymringer om dyrevelferd. Tilsvarende på 

regionale møter. I regionale møter deltar regionale representanter for kjøttbransje, 

meieriselskap, fôrvareleverandører, Norsk Landbruksrådgivning, fylkeslaget av Bondelag 

samt Mattilsynet. 

 

Det gjennomføres en evaluering med de involverte aktørene etter et driftsår og deretter 

regelmessig for å sikre at arbeidet gir ønsket effekt. 

 

Mattilsynet har som målsetning at samhandlingsmodellen skal utvides til hele region Midt, 

slik at fylkene Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal involveres etter samme arbeidsmønster. 

Det er et mål at modellen også skal kunne nyttes i andre regioner. 
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1.0 Innledning 
 

1.1. Hovedmål 
 

• Hovedmålet med prosjektet er å styrke sentrale parters kompetanse i arbeidet 

med å forebygge dyretragedier i Nord-Trøndelag ved å utvikle arbeidsmetoder 

og styrke samhandling. 

• Metodeutvikling: Utvikle optimale arbeidsmetoder (tallmateriale, 

risikovurderinger, utveksling av info om virksomhet etc.) for sentrale aktører i 

arbeidet med forebygging og oppfølging av dyretragedier  

▪ Dokumenterte metodebeskrivelser for hver enkelt av de 

sentrale aktørene 

• Samhandling: Utvikle gode samhandlingsmønster mellom aktørene  

▪ Etablerte rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling 

• Kompetansespredning: Sikre grunnlag for etablering av «beste-praksis» i 

fylket og landet  

▪ Resultatrapport med vekt på «beste-praksis». 

▪ Konkretisering av videreføringsplan 

 

 

 

1.2. Bakgrunn 
 

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013 -2016 skal legge til rette for ei 

framtidsretta satsing for å sikre rekruttering, kompetanse og utvikling i næringa. Flere av 

tiltaksområdene peker på behovet for kompetanseutvikling og samhandling. 

Ved gårdsbruk i fylket – som i landet for øvrig – oppstår tidvis dyretragedier med alvorlige 

lidelser for både dyr og folk. Slike situasjoner får stor oppmerksomhet i samfunnet og reiser 

jevnlig krav om at mer må gjøres for å unngå slike tragedier. 

Arbeidet for god dyrevelferd involverer både næring, offentlige myndigheter, organisasjoner 

og den jevne borger. I situasjoner som vi gjerne kaller «dyretragedier», klarlegges akutte 

eller langvarige dyrelidelser som er oppstått fordi normalt, godt arbeid med pass, stell og 

fôring ikke er gjennomført. 
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Arbeid med dyretragedier over mange år viser at situasjoner med kritiske forhold for 

dyrevelferd i mange tilfeller oppstår i sammenheng med sterke utfordringer i livs-situasjonen 

for eier/driver av dyreholdet (samlivsbrudd, økonomi, sykdom o.l.) Arbeidet med fysisk og 

psykisk helse må derfor være en del av rammen for både forebygging og oppfølging. 

Forebygging og oppfølging av dyretragedier involverer mange parter med ulike roller og 

arbeidsoppgaver. Sentrale aktører er Norges Bondelag, Mattilsynet, 

folkehelsemyndighetene, kommunene og ulike organisasjoner og næringsorganisasjoner i 

landbruket. Andre viktige aktører er politi, privatpraktiserende veterinærer, regnskapsfirma og 

bank. Aktørene representerer hver for seg en ressurs som både er viktig for forebygging og 

oppfølging. Hver enkelt av disse aktørene har, innenfor sin rolle og sine ressurser, 

muligheter for forbedring av arbeidsrutinene (metodeutvikling) når det gjelder forebygging og 

oppfølging av dyretragedier.  

Optimalisering av hver enkelt aktørs arbeidsmetoder vil ikke alene gi tilfredsstillende 

forbedring. Ut fra erfaring med mange dyretragedier, erfarer vi at et vesentlig bidrag til bedre 

resultater oppstår gjennom samhandling mellom aktørene. 

Prosjektet har jobbet for tilrettelegging av samarbeid og for utvikling av «beste- praksis» som 

kan legges til grunn for videre arbeid på fylkes- og landsnivå.  

Målet er at bekymringer vedrørende dyrevelferd skal behandles systematisk hos aktørene 

med tanke på om det er påkrevd med nærmere undersøkelser hos den aktuelle dyreholder. 

Det skal være en bevissthet om når Mattilsynet skal kobles inn. 

 

1.3. Definisjoner  
 

• Dyrevelferd – begrepet dyrevelferd ble i 1965 grundig utredet av den engelske 

Brambell - kommisjonen og oppsummerte den ideelle velferd for husdyr i form 

av de fem friheter: 

 

1. Frihet fra sult, tørste og feilernæring 

2. Frihet fra ubehag 

3. Frihet fra frykt og stress 

4. Frihet fra skade og sjukdom 

5. Frihet til å utøve normal atferd 

 

• Kommisjonen slo fast at de to første punktene i stor grad oppfylles i moderne 

husdyrhold, mens dårligst ivaretatt er friheten til å utøve normal adferd. 

• Dyreholder/dyreeier - person som er ansvarlig for daglig stell, fôring, 

oppstalling og tilsyn. 

• Problemdyrehold- defineres ofte som et dyrehold med mangler på ett eller 

flere velferdsområder, som fôr, drikkevann, oppstalling, liggeplass, tilsyn, 

behandling og stell og der manglede gjentar seg eller varer over noe tid.  

• Vanskjøtsel – defineres som unnlatelse av stell, tilsyn og fôring av husdyr i 

gårdsdrift. 
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• Risikodyrehold – dyrehold som vi vurderer kan være på vei til å utvikle seg til 

dyretragedier. 

• Dyretragedie – defineres i prosjektet som hendelser der husdyr i gårdsdrift 

(småfe, storfe og gris) er vanstelt og lider, eventuelt også har dødd. 

 

 

 

1.4. Avgrensninger i prosjektet 
 

I nettverket rundt dyreholder/dyreeier er det mange aktører, med ulike roller og 

arbeidsoppgaver, som kan være viktige i forebygging og oppfølging av dyretragedier. For at 

prosjektet ikke skulle bli for stort, var følgende aktører med: 

• Steinkjer kommune 

• Midtre Namdal samkommune(MNS) 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

• Sparebank1 SMN 

• Steinkjer regnskap 

• Nortura Midt 

• Tine midt - Norge 

• Felleskjøpet avdeling Midt 

• Norsk Landbruksrådgivning NT 

• Nord – Trøndelag Bondelag er prosjekteier, men er også med som en sentral aktør i 

prosjektet. 

• Mattilsynet 
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1.5. Organisering 
 

Prosjekteier: Nord – Trøndelag Bondelag 

Prosjektansvarlig: Anne - Marit Igelsrud, Nord – Trøndelag Bondelag 

Prosjektleder: Hanna Margrete E Inderberg, Mattilsynet region midt avdeling Namdal 

Aktørenes kontaktpersoner i prosjektet: 

• Nord-Trøndelag Bondelag – Anne Marit Igelsrud Anne.Marit.Igelsrud@bondelaget.no 

Brita Buan Brita.Buan@bondelaget.no  

• Mattilsynet – Margrete Inderberg Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no Bjørn 

Røthe Knudtsen Bjorn.Knudtsen@mattilsynet.no Elisabeth Schei Berg 

Elisabeth.Schei-Berg@mattilsynet.no 

• Fylkesmannen i Nord - Trøndelag – Lisbeth Rannem fmntlra@fylkesmannen.no 

• Steinkjer kommune - Gry Lillevestre gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no Vikar: Per 

Erik Stavrum per.erik.stavrum@steinkjer.kommune.no 

• Midtre Namdal Samkommune (Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes) - Tove 

Berit Ostad tove-berit.ostad@mnsk.no Vikar: Oddbjørn Riseth, 

oddbjorn.riseth@mnsk.no 

• Sparebanken Midt SMN- Anja Gotvassli anja.gotvasli@smn.no Vikar: 

• Steinkjer Regnskap - Jonny Melting jonny@steinkjer-regnskap.no Vikar: Åse S. 

Austmo ase@steinkjer-regnskap.no 

• Nortura Midt - Annbjørg Nærnes annbjorg.nernes@nortura.no Vikar: Arnodd 

Kjenstadbakk arnodd.kjenstadbakk@nortura.no 

• Tine Midt - Norge – Andreas Overrein andreas.overrein@tine.no Vikar: Kolbjørn 

Nybø kolbjorn.nybo@tine.no 

• Felleskjøpet Midt - Anne Vonka Aglen Anne.Aglen@felleskjopet.no Vikar: 

• Norsk Landbruksrådgivning NT - Geir Schieflo geir.schiefloe@nlr.no   Solrun Kolstad 

solrun.kolstad@nlr.no 

 

1.6. Gjennomføring 
 

Mattilsynet og næringen leter etter metoder for å fange opp risikodyrehold før det ender med 

en dyretragedie. De enkelte organisasjonene klarer ikke dette alene og et mer systematisk 

samspill mellom ulike aktører som er i kontakt med husdyrnæringen, vil være et steg i riktig 

retning. Det er tidligere gjort flere ulike arbeid innenfor temaet «hvordan forebygge 

dyretragedier», men det har kommet få konkrete forslag til hvordan videre arbeid skal foregå. 

Nord – Trøndelag Bondelag ønsket en mer praktisk tilnærming til utfordringene, og våren 

mailto:Anne.Marit.Igelsrud@bondelaget.no
mailto:Brita.Buan@bondelaget.no
mailto:Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
mailto:Bjorn.Knudtsen@mattilsynet.no
mailto:Elisabeth.Schei-Berg@mattilsynet.no
mailto:fmntlra@fylkesmannen.no
mailto:gry.lillevestre@steinkjer.kommune.no
mailto:tove-berit.ostad@mnsk.no
mailto:oddbjorn.riseth@mnsk.no
mailto:anja.gotvasli@smn.no
mailto:jonny@steinkjer-regnskap.no
mailto:ase@steinkjer-regnskap.no
mailto:annbjorg.nernes@nortura.no
mailto:arnodd.kjenstadbakk@nortura.no
mailto:andreas.overrein@tine.no
mailto:kolbjorn.nybo@tine.no
mailto:Anne.Aglen@felleskjopet.no
mailto:Anne.Aglen@felleskjopet.no
mailto:geir.schiefloe@nlr.no
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2015 ble det holdt et møte mellom Nord – Trøndelag Bondelag og Mattilsynet for å finne ut 

hvordan vi kan arbeide bedre for å forebygge dyretragedier. Bondelaget tok initiativ til et 

prosjekt for å synliggjøre hvordan dette arbeidet kan organiseres og det ble søkt 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om midler til prosjektet. Høsten 2015 ble det tildelt midler 

fra fylkesmannen.  

Det ble holdt et oppstartsmøte 14. august 2015, et styringsgruppemøte 5.november 2015, og 

et prosjektgruppemøte 2.desember 2015. 

For å få til en god dialog har det vært viktig med fysiske møter mellom prosjektleder og 

kontaktpersonene hos de ulike aktørene. Det har vært viktig å få på plass kontaktpersoner 

med god kjennskap til hvordan det jobbes i den aktuelle organisasjonen samt lederforankring 

for jobben som må gjøres i prosjektet. 

Aktørene har kartlagt egne rutiner for hvordan det arbeides for å forebygge dyretragedier; 

hvordan håndteres bekymringer, både for personen (psykisk og fysisk helse) og for 

dyrevelferden, i deres organisasjon; hvem som har ansvaret? Hvilken relevant informasjon 

har de i organisasjonen og hvordan skal arbeidet systematiseres og vedlikeholdes?  

I prosjektperioden har alle aktørene utarbeidet/ konkretisert/skrevet ned rutiner for hvordan 

dette arbeidet utføres i den enkelte organisasjonen.  

Avslutningsvis i prosjektperioden ble aktørene samlet. Aktørene i prosjektet erfarte gjennom 

sommeren hvordan rutinebeskrivelsene fungerte i praksis, og brakte erfaringene inn i dette 

møtet.  

Det er laget forslag til rutiner for en felles møteplattform, slik at det sikres at arbeidet kan 

videreføres også utover prosjektets tidsramme. Viser til pkt 2.3 Veien videre - samhandling 

på en felles møteplattform. 
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2.0 Utfordringer, risikofaktorer og veien videre 
 
 

2.1. Utfordringer 
 
Prosjektarbeidet har gitt aktørene flere utfordringer. Den største utfordringen har vært 

hvordan vi forholder oss til taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder for alle aktørene i 

prosjektet enten det er et regnskapskontor, en bank, næringsaktører eller en offentlig ansatt. 

Taushetsplikten omfatter både en plikt til å tie om personlige forhold man får kjennskap til 

gjennom kontakt med brukeren, og en plikt til å hindre at noen på andre måter får kjennskap 

eller tilgang til slike opplysninger. 

I et slikt samhandlingsmønster som prosjektet skisserer blir taushetsplikten utfordret. 

Aktørene har plikt til å tie om personlige forhold hos den enkelte bruker, men samtidig har 

alle en plikt til å varsle Mattilsynet (eller politi) dersom man mistenker at dyr blir utsatt for 

mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell (jf. Dyrevelferdsloven § 5).  

Aktørene har gjennomgått sine rutiner med tanke på taushetsplikten og sett på hvordan dette 

kan håndteres på en god måte i en felles møteplattform. Aktørene har funnet at et slikt 

samarbeid forutsetter en utvidet taushetsplikt for de involverte. Det som blir kjent av 

personlige forhold på samhandlingsmøtene er taushetsbelagt. Det er heller ikke nødvendig å 

utdype hvorfor en aktuell aktør er bekymret for en produsent.  

En annen utfordring er rutiner. Aktørene har gjennomgått sine rutiner for informasjonsflyt og 

varslinger. De fleste er beskrevet i enkle flytskjema og følger som vedlegg til denne 

rapporten. Hvordan dette fungerer i praksis, må følges opp jevnlig med oppdatering og 

effektvurdering. Aktørene må i forkant av hvert møte ha tenkt gjennom om rutinene fungerer, 

og om det er behov for endringer. Det avsettes tid i møtene til en gjennomgang av dette.  

En tredje utfordring er tid. Alle aktørene har en travel hverdag. 

Målet er å få innarbeidet rutinene slik at vi ser nytten med et godt samarbeid på tvers av 

organisasjonene. Når arbeidet gir resultater, er det lettere å motivere til en fortsatt god 

arbeidsinnsats.  
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2.2. Risikofaktorer 
 

Aktørene i prosjektet har ulike tilnærmingsmåter og kontaktpunkter for aktuelle dyrehold. 

Innledningsvis har vi definert problemdyrehold og risikodyrehold: 

• Problemdyrehold- defineres ofte som et dyrehold med mangler på ett eller flere 

velferdsområder, som fôr, drikkevann, oppstalling, liggeplass, tilsyn, behandling og 

stell og der manglene gjentar seg eller varer over noe tid.  

• Risikodyrehold – dyrehold som vi vurderer er på vei til å utvikle seg til dyretragedier 

Hver aktør har gjort en vurdering av hva som peker seg ut som «risikofaktorer» med tanke 

på problemdyrehold/risikodyrehold – sett fra sin organisasjon. Dyretragedier kan utvikle seg 

fra kjente problemdyrehold over tid eller oppstå brått. I de tilfellene det skjer brått, kan 

situasjonen ofte være utløst av en personlig krise hos dyreholder.  Personlige forhold hos 

dyreeier er noe alle aktørene ser på som mulige risikofaktorer for dyreholdet. Personlige 

forhold som kan påvirke gårdsdriften og dyreholdet er endring i livssituasjon, mental helse, 

sykdom og dødsfall.  I de tilfellene dyretragedien utvikler seg over tid, spiller ofte flere 

faktorer inn, selv om personlige forhold også i disse sakene kan være sentrale. Store 

omstillinger på gården/i dyreholdet vil gi utfordringer, som for eksempel omstilling fra 

melkeproduksjon til ren kjøttproduksjon. En annen viktig faktor som blir fremhevet av alle 

aktørene, er økonomi. Økonomiske utfordringer kan påvirke dyrevelferden på ulike måter, 

eksempelvis dårlig vedlikehold av driftsbygninger og dårlig fôring. Psykiske utfordringer vil 

ofte gå ut over drifta og på den måten gi økonomiske utfordringer. På samme måte vil 

økonomiske utfordringer være en psykisk belastning og kunne gi store utfordringer for daglig 

drift av gårdsbruket. Ofte ser man en klar sammenheng mellom de ulike risikofaktorene.  

Målet må være å fange opp personlige kriser og avdekke dårlig dyrevelferd på et tidlig 

tidspunkt slik at dyretragedier forhindres.  

 

2.3. Veien videre - samhandling på en felles møteplattform 
 

Hovedmålet med prosjektet er å øke aktørene sin kompetanse i arbeidet med dyretragedier i 

Nord–Trøndelag. Målet er å utvikle arbeidsmetoder og styrke samhandling. Gjennom 

samhandling mener vi det er mulig å redusere risikoen for dyretragedier, selv om vi ikke kan 

fange opp og forebygge alle. 

Aktørene har bred kompetanse og informasjon som kan være nyttig å dele i et felles forum. 

For videreføringen av det arbeidet prosjektet har startet, mener prosjektgruppa det er 

hensiktsmessig med en felles møteplattform. Prosjektgruppa foreslår samlinger to ganger i 

året – høst og vår.  Mattilsynet vil kunne ta initiativ til møter som legges opp på to nivå: 

• Mattilsynets avdelingskontor sammen med faste representanter fra avdelingens 

kommuner 

• Mattilsynets region sammen med faste representanter fra regionale aktører (Nortura, 

Tine, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgivning, Bondelag) 
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De lokale møtene bør avholdes i forkant av det regionale møtet. Mattilsynets avdelingskontor 

vil kunne være ansvarlig for å kalle inn til møtene. Det er avgjørende for å lykkes at 

kommunene deltar i arbeidet.  

Innledningsvis bør rammene for arbeidet tydeliggjøres, både når det gjelder mål, 

forventninger, arbeidsform, metodikk og respekt for taushetsplikt.  

Aktuelle tema for samhandlingsmøtene:  

• Kommunene og Mattilsynets avdelingskontor formidler eventuelle bekymringer  

• Informasjonen vurderes mhp om den skal undersøkes nærmere før videreformidling 

til det regionale møtet 

• Gjennomgang av rutinene – fungerer rutinene? Både hvorvidt skrevne rutiner er 

tilstrekkelige til å fange opp avvik og hvorvidt rutinene etterleves hos aktørene. 

På bakgrunn av informasjon fra lokale møter holdes regionale samordningsmøter med 

samme temaliste som de lokale samhandlingsmøtene. 

Informasjon fra lokale og regionale samhandlingsmøter legges til grunn for en videre 

oppfølging i samsvar med deltagernes virkemidler. 


