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FØRSTEINSTANS OPPRETTHOLDER VEDTAK

Mattilsynet viser til klage fra NOAH, mottatt 13.september 2018. Klagen gjelder Mattilsynets vedtak
om dispensasjon om / tillatelse til testing av hund på bjørner i Namsskogan Familiepark AS.

I klagesaker kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring
til anvendelse. Vi har vurdert at vilkårene for å ta klagen til behandling er oppfylt.

Mattilsynet avd Namdal har gitt Namsskogan Familiepark AS tillatelse til å teste hund på bjørn i
familieparken. Dette foregår ikke som en framvisning for publikum, men etter parkens stengetid i
sommerhalvåret - ca 3 - 4 kvelder i året. Hensikten med testingen er å bedømme hundes psyke på
bjørn, om den er i stand til å ta los eller om den stikker av så fort den merker lukten av bjørn. Det er
dommere til stede under testingen som avgjør hvor vidt hunden er i stand til dette.
Fylkesmannen gir årlig tillatelse etter søknad til å felle bjørn som har revet et stort antall beitedyr (sau
og tamrein).
Mattilsynet avd Namdal er av den oppfatning at det er av stor betydning at man handler raskt når
tillatelsen er gitt, både for å stoppe de lidelsene som beitedyrene blir utsatt for, og slik at bjørnen blir
felt raskt uten lange drev og stressing av bjørnen. Her vil det bety mye at man har en trygg og trent
hund som er effektiv og sporer opp bjørnen.
Mattilsynet var selv tilstede under en av testingene 21.august 2018. Bjørnen virket ikke stresset
eller ubekvem av hundebjeffingen 6 - 8 m unna. Testleder, sertifisert dommer fra NJF flere ansatte i
parken i tillegg til 3 veterinærer fra Mattilsynet observerte testingen . Begge bjørnene virket upåvirket
av hundens intensive bjeffing. De trakk seg ikke lenger vekk fra hundegjerdet, de gjorde heller aldri
utslag mot hundene. De var derimot opptatt av oss"observatørene" og hva vi brakte med oss av
godbiter. Bjørnene var tydeligvis vant til å få godbiter under testingen.
NOAH hevder i sin klage at bjørnene gjemmer seg under testingen. Dette medfører ikke riktighet.
Bjørnene sto faktisk på samme sted under testingen som varte i vel en halv time. De var kun opptatt
av oss som ga de godbiter.
I Dyrevelferdsloven § 26 a) står det at den som trener dyr skal påse at dyr "er i stand til å
gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet". I Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning
av dyr § 7, 2. avsnitt, 1. del står det, sitat:"Dyrene skal trenes og fremvises på en måte som ikke
stresser, skremmer eller skader dem eller påfører dem andre unødige påkjenninger". I 3. avsnitt står
det, sitat: "Dyr som viser vedvarende frykt eller stress, skal tas ut av treningen eller framvisningen".
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I tillatelsen til Namsskogan Familiepark AS står det at treningen må opphøre dersom bjørnene viser
tegn på stress.

Mattilsynet avd Namdal opprettholder sitt vedtak om at Namsskogan Familiepark AS gis tillatelse
til å teste hund på bjørner i 5 år, fra 20.august 2018 til 20.august 2023 og sender klagen videre til
behandling hos klageinstans.

Med hilsen

Hilde Margit Vatnar Selnes
seniorrådgiver
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