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Hvem er Dyrevernalliansen?
10.000+ medlemmer i Norge
Prioriterer intensiv husdyrproduksjon og 
forsøksdyr
Jobber politisk og med næringsliv
«Vaktbikkje» og samarbeidspartner
Fast ansatte: biologer, veterinærer, jurist, 
sivilagronomer
Utstrakt internasjonalt samarbeid, bl.a. 
prosesser i EU
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Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest.



Vårt mål: bedre velferd
• Kylling: Rådgivning til 

Rema 1000 (Hubbard)
• Burfrie egg: Rema 1000 og 

Norgesgruppen
• Forbrukerinformasjon om 

matprodukter
• Politisk arbeid
•Dyrevernmerket
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Foto: I. L. Hauge, Dyrevernalliansen
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Dyrevernmerket 
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• Lansert september 2018.
• Tilpasset 

hverdagsproduktsegmentet og 
norsk industriproduksjon.

• Sertifisert av Baltic Control.
• Kylling og melk/storfekjøtt fra 

melkegårder allerede lansert.
• Egg og svinekjøtt underveis.
• Fremtidige planer: Kalkun, laks og 

kjøttfe.
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Dyrevernmerking
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• I Norge er det økende potensiale i markedet.
• Tredjeparts sertifisering er en viktig forsikring, 

og mangler for opprinnelsesmerket Nyt Norge. 
• Internasjonalt kjennetegnes anerkjente 

merkeordninger av at de er utarbeidet av 
dyrevernorganisasjoner.



God fiskevelferd – hvorfor er det viktig?
• dyrs egenverdi
• vårt moralske ansvar ovenfor andre levende vesener
• føre vár-prinsippet

Dyrevelferdsloven § 3:
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for 
mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for 
unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferdsloven § 23:
Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut 
fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for 
stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. 
Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og 
trivsel.
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Laks er vår største gruppe husdyr
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• Animalia, Kjøttets tilstand, 2018.
• Statistisk sentralbyrå, Husdyrhald, ssb.no, oppdatert 5. juni 2018.
• Fiskeridirektoratet, Akvakulturstatistikk (tidsserier), oppdatert 25. oktober 2018.
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På verdensbasis
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• FAOSTAT, Livestock primary, Table, fao.org, updated November 2016.
• The Open Philanthropy Project, Farm animal statistics, Table, no date.
• Stephenson, W., "Do the dead outnumber the living?", BBC News, bbc.com, 4 February 2012.



Kommunikasjon om dyrevelferd
Vanlige fallgruver:

«Fisken har god velferd fordi…
…den vokser godt»
…den har god helse»
…den får godt stell og tilstrekkelig tilsyn»
…den får mat, god vannkvalitet og trygghet fra rovdyr»
…jeg ser at den oppfører seg normalt»
…regelverket er strengt og sikrer god dyrevelferd»
…den er godkjent av ASC/GlobalG.A.P»
…den er produsert uten antibiotika/palmeolje/rømming/kjemisk lusebehandling»
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God 
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Hva er velferd?

Risiko for dårlig velferd:
varighet × alvorlighetsgrad × antall

• positiv velferd, ikke kun fravær av 
lidelse

• velferd oppleves på individnivå
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Foto: I. L. Hauge, Dyrevernalliansen



Hva er velferd?
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Kilde: Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012, Havforskningsinstituttet.

Fisk viser adferd som indikerer positiv forventning, frykt og smerte, og de 
kan også huske positive og negative assosiasjoner over måneder og år.

Negative opplevelser
• aggresjon
• sult
• vanskjøtsel
• sykdom
• predasjon

Langvarig stress 
og frustrasjon

Positive opplevelser
• matsøk
• utforsking

Positive følelser
• glede
• trivsel
• trygghet

Fravær av positive opplevelser

God velferdDårlig velferd
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Nivå for akseptabel velferd?

Kilde: Inerney, J., Animal Welfare, Economics and policy, Report to DEFRA, 2004.
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Kilde: ComRes for Eurogroup for Animals, spørreundersøkelse gjennomført i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Polen, Sverige, Nederland og 
Tsjekkia i uke 18 2018.

… mener fiskevelferden bør beskyttes bedre 
enn den beskyttes i dag
… ønsker å se informasjon om fiskevelferd på 
produktemballasjen

Dette mener europeere at er 
essensielt eller viktig for 
fiskevelferden:

95%
94%
93%

89%
89%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rent vann
Fiskehelse

Naturlig adferd
Minimere lidelse

Human slakt
Livsglede

79%

Hva mener den europeiske forbrukeren?
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59%

44%

37%

0% 20% 40% 60% 80%

Oppdrettsfisk som holdes slik at
de får utløp for naturlig adferd

Fisken avlives raskt og smertefritt

Gode arbeidsforhold for ansatte

49%

53%

57%

0% 20% 40% 60% 80%

Gode arbeidsforhold for ansatte

Uten slave-/barnearbeid

Fisken avlives raskt og smertefritt

«Bærekraftig»
betyr…

«Bærekraftig»
bør bety…

Kilde: ComRes for Eurogroup for Animals, spørreundersøkelse gjennomført i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Polen, Sverige, Nederland og 
Tsjekkia i uke 18 2018.
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85%

75%

65%

61%
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Kvalitet og ferskhet

Pris

Miljøpåvirkning

Fiskevelferd

Arbeidsforhold

50%

41%

36%

0% 20% 40% 60% 80%

Høyere
produktkvalitet

Bærekraftig

Fisken ble behandlet
godt

Hva påvirker ditt valg
av fisk når du handler?

Hva tror du er fordelene 
ved å velge fisk med 

bedre velferd?

Kilde: ComRes for Eurogroup for Animals, spørreundersøkelse gjennomført i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Polen, Sverige, Nederland og 
Tsjekkia i uke 18 2018.
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Grønnvasking
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Markedsføringsstrategi som brukes for å 
fremstille et produkt som et mer 
dyrevennlig eller miljøvennlig valg enn 
det er.
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Hva anbefaler Dyrevernalliansen?
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• Lakseoppdrett er en ung næring sammenlignet med annet husdyrhold.
• Mangel på erfaring og forskning rundt best practice og bedre driftsmetoder.
Anbefalinger innen annet husdyrhold:

Foto: S. Lybæk (Dyrevernalliansen), I. Pedersen (Dyrevernalliansen) og I. L. Hauge (Dyrevernalliansen).

Mer aktivitetSunnere kropp Bedre plass



Tap i lakseoppdrett
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Det holdes ≈ 820 millioner laks i Norge årlig
≈ 30% svinn i ferskvannsfasen (2011-2016)
≈ 20% svinn i sjøfasen (fisk satt ut i 2011-2015)

Kilder: Fiskeridirektoratets statistikkbank, Mattilsynets årsrapport 2016.



SMÅFISKVEL
Felles prosjekt mellom 
Veterinærinstituttet og 
Dyrevernalliansen

Fiskevelferd i settefiskanlegg

Analyse av dødelighetsdata + 
spørreundersøkelse/intervjuer

Ferdigstilles 2019
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Foto: Steinar Johansen/Midt-Norsk Havbruk



Rensefisk
Uegnede arter?
”(...), mener Veterinærinstituttet 
at rødnebb/blåstål og gressgylt 
ikke burde brukes som 
rensefisk, og at bruken av 
grønngylt også bør revurderes 
med et kritisk blikk.”

- Veterinærinstituttet 2014

«(…) det er betydelige 
problemer med dødelighet hos 
grønngylt, grasgylt og 
rognkjeks.»
- Havforskningsinstituttet 2018
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Kilder: 
Kartlegging av Rensefiskhelse, dødelighet og dødelighetsårsaker. Veterinærinstituttets rapportserie 12-2014.
Havforskningsinstituttets risikorapport 2018.
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Kompetanseheving
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• Det er ikke tilstrekkelig å sikre 
kompetanse hos dem som jobber 
direkte med fisk.

• Dem som jobber indirekte med 
fisken kan være vel så viktige for 
fiskevelferden.

Foto: S. Lybæk, Dyrevernalliansen
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Oppsummerte råd
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• Lytt til forbrukeren
• Velferd er mer enn svinn og 

fiskehelse: ta i bruk verktøy for 
måling av fiskevelferd

• Sikre fagkompetanse spesifikt på 
velferd i alle relevante ledd, feks:
• Røkter
• Beslutningstaker
• Markedsfører

• Etterspør forskning på velferd og 
best practice

Foto: S. Lybæk, Dyrevernalliansen
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Hva kan Dyrevernalliansen bidra med?
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• Dyrevernmerking
• Innspill ad hoc
• Deltagelse i prosjekter
• Utredninger
• Samarbeid for å løfte 

fram gode tiltak



Kari Normann 
Stilling (Tittel)

kari@dyrevern.no

Takk for oppmerksomheten
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Susanna Lybæk
Vitenskapelig rådgiver
Zoolog
susanna@dyrevern.no

@suslyb
@dyrevern

Faglig påfyll? Abonnér på Dyrevern Viten: www.dyrevern.no/nyhetsbrev 


