Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2008

På dyrenes premisser
Her i Norge blir dyr betegnet som "gjenstand" i juridiske sammenhenger. I EU derimot har dyr status
som "følende vesener". Dette mener Unge Høyre er en urettferdig behandling av dyr og dyrs rett til
liv. Dyr er vesener med følelser og liv og bør bli betegnet deretter.
Dyremishandling er et alvorlig problem og vi ser stadig vekk eksempler på groteske episoder hvor dyr
har blitt grovt mishandlet over lang tid. Det bør påhvile enhver borger både en plikt og en rett til å
melde fra til myndighetene dersom han eller hun får kjennskap til dyremishandling. Unge Høyre
støtter derfor regjeringens forslag til ny dyrevernslov, hvor den går inn for å straffe personer som
unnlater å melde fra om dyremishandling.

Forklaring: §8-8 i Lov om sosiale tjenester gjelder ikke i slike saker. Helsepersonell har rett til å melde
fra om dyremishandling i de tilfellene hvor de kommer over det. Problemet er heller motsatt: de har
ikke plikt til å gjøre det. Nytt avsnitt tar innover seg dette og poengterer at man skal ha plikt til å
melde fra om dyremishandling.
I norsk lov er det ikke noe spesifikt forbud mot seksuell omgang med dyr, og dette er kun straffbart
så lenge dyret kan påvises fysiske skader. Dyrehelsepersonell kan også bli pålagt taushetsplikt om
seksuell dyremishandling da dette er noe som kan ansees som noens ”personlige forhold” (jmf. § 20 i
lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell). Når dyremishandling først er oppdaget er det kun i
ytterst få tilfeller at gjerningspersonen mister retten til å eie dyr eller ha noe med de å gjøre. Det
finnes ingen oversikt over hvor mange som fradømmes retten til å holde dyr hvert år og det er
sjeldent domstolene benytter seg av denne muligheten. Skal dyrevernloven ha noen reel effekt må
reglene rundt dyremishandling skjerpes og terskelen for å bli fratatt tillatelsen til å holde dyr senkes
og forbedres.
I Norge er hold av pelsdyr regulert i en egen forskrift og i Dyrevernloven. Unge Høyre mener at denne
næringen bryter Dyrevernsloven § 2, om at dyr ikke skal lide unødvendig.
Unge Høyre ønsker en større utvikling av alternativer til dyreforsøk, slik at man på sikt kun benytter
slike forsøk der det er ytterst nødvendig.
Unge Høyre mener:
• At dyrs juridiske status bør endres fra "gjenstand" til EU-statusen ”følende vesener”
• At sosial- og helsearbeideres taushetsplikt om dyremishandling må fjernes.
• At seksuell omgang og seksuell vold mot/med dyr må forbys.
• At terskelen og muligheten for å bli fratatt tillatelsen til å holde dyr senkes og håndheves
bedre.
• Avskaffe subsidiene til pelsdyrnæringen.
• At det i større grad bør utvikles alternativer til dyreforsøk.
• Det bør opprettes et register over mennesker som har blitt fratatt retten til å holde dyr.

