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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.19 Dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune
Interpellasjon fra Tommy Reinås (MDG):
En egen dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune skal være med på å sette fokus på
dyrevelferden i kommunen. Den skal øke kunnskapen om det ansvaret man har som dyreeiere
og gode holdninger til dyr. Det er familiedyrene som ikke er vernet gjennom
spesiallovgivningen som er mest sårbar. Tiltakene i instruksen bør i hovedsak rettes mot disse.
En dyrevelferdsinstruks for kommunens ansatte skal skissere rutiner for tiltak og varsling, når
man møter dyr som ikke har god velferd.
Ifølge §3 i Lov om dyrevelferd har alle dyr en egenverdi utover den nytteverdien de måtte ha for
oss mennesker. Utgangspunktet er at alle dyr har en egenverdi utover den nytteverdi de har for
oss mennesker. Vi har en moralsk og etisk forpliktelse overfor dyr i sin alminnelighet.
MDG foreslår også at kommunen vurderer;
 Informasjons- og holdningsskapende kampanjer
 Kastreringskampanjer
 ID-merking av familiedyr
 Dyrevelferdsprosedyrer for ansatte i kommunen, hva skal man gjøre når man oppdager
dyr som lider ?
 Kommunale innkjøp - velge produkter som er dyrevennlige
 Kommunen må ivareta hensynet til dyreliv i sitt arbeid og alle sine planer og
utbygginger
 Etablere hundeområder/parkområdet for hunder, eksempelvis inngjerdede og lyssatte
områder der hunder kan løpe fritt året rundt
Familiedyr er en viktig del av folkehelsen. Det er mye god folkehelse i å lufte hunden, ha et
kjæledyr som trøster og gir selskap og som gjør at man kommer i kontakt med andre. Det er i
første omgang disse dyrene som trenger beskyttelse og at man ser at det er et stort behov for
holdningsskapende arbeid knyttet til det å være dyreeier.
Mattilsynets tall viser en økning på over 30 prosent på antall bekymringsmeldinger som de har
mottatt det siste året. Det viser at det er et stort behov for holdningsskapende arbeid.

Dyrevelferdsinstruksen må forsøke å avdekke det som er problemområdene for Stjørdal. Det vil
man gjøre med ulike foreslåtte samarbeidspartnere. Målet må være at man skal unngå å få så
dårlige forhold for dyrene i kommunen at Mattilsynet må kobles inn.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen lage en instruks og rutiner for hvordan kommunens ansatte skal
bidra til oppnå god og trygg dyrevelferd.

