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AKTUELT REGELVERK

• Lov om dyrevelferd
– Forskrift om velferd for hest (Med tilhørende 

retningslinjer)

• Matloven
– Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

• Forvaltningsloven

• Off.loven



Tilsynsmyndighet

• Ansatte i Mattilsynet.
Som oftest veterinær bakgrunn, men ikke alltid

• Medlem av dyrevernnemnd

Oppnevnes av Mattilsynet.  Skal ivareta lekmannsskjønnet.

– Personell på tilsyn skal kunne utøve faglig skjønn.  I tillegg er det en 
uvurderlig fordel å besitte diplomatiske evner.



Rammer for hold av hest

• «Ha tilgang til trygt og tjenlig oppholdsrom 
utenom normal beiteperiode»

– Dyra tas ut og inn av  boks eller spilt.

• Kald stall. Temperert stall. Oppvarmet stall.

– Utegangsstall

• Leskur( min 3 vegger, tett tak, tørr og myk liggeplass

– Beiteperiode ca. 15.mai – 15. oktober

• Varierer fra år til år. De faktiske forhold avgjør.



Krav til stall og utearealer
• Boksoppstalling

• Minimum 2 timer fri bevegelse eller trening pr. dag. 
• Hestene kan være ute på omgang ila. dag/kveld(natt)
• Alle hester må kunne være inne samtidig- som regel om natta.

• Oppstalling på spilt (bundet)
• Minimum 2 timer fri bevegelse i tillegg til trening pr. dag

• Utegangsløsninger
• Mosjonskravet  anses  ivaretatt
• Dyra skal ha tilsyn og stell !

• Det finnes retningslinjer som angir anbefalte mål på bokser mm.
• En må svært ofte bruke skjønn ved vurdering av oppstalling.



Krav til utearealer-bevegelse, forts.

• Luftegårder bør være minst 10 x 30 m 
• Flere hester bør gå sammen
• Underlaget må være egnet, ikke spisse steiner,  ikke for 

opptråkket  mm.

• Ikke krav om beitegang
• Dyra kan fôres i luftegård eller inne på stallen

• Drikkevann
• Hester må få drikke seg utørste minimum 2 ggr. pr. 

døgn. Oftere ved bruk og varmt vær. 



Melding ,godkjenning

• Mer enn 10 hester oppstallet (egne eller 
oppstallører)
– Meldeplikt til Mattilsynet

• Rideskole(«Hestesenter»), treningsstall, 
hestepensjonat
– Trenger tillatelse fra Mattilsynet uansett omfang

– Innehaver har ansvaret for dyras velferd

• Oppstallør (hesteeier som leier stallplass)
– Har et  selvstendig ansvar for eget dyrs velferd.



Samarbeid med andre instanser

• Felles informasjonsmøter 

• Politi 

• Hesteeiere. Stalleiere. NRYF/DNT

• Praktiserende veterinærer er viktige 
samarbeidspartnere.

• Frivillige dyrevernorganisasjoner

• «Enhver» har ihht. dyrevelferdsloven(§ 5) plikt til 
å varsle Mattilsynet eller politi om mulig brudd på 
regelverket for hold av dyr.


