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Innledning

Gjennom sitt daglige arbeid kommer veterinærer fra 
tid til annen over dyr som er blitt utsatt vanskjøtsel og 
mishandling, og dyrehold som ikke er i samsvar med 
dyrevelferdsregelverket. Dette gjelder både syke og 
skadde dyr som veterinæren undersøker og behandler 
på klinikk eller ute i praksis, og andre dyr som vete-
rinæren selv tilfeldig observerer ved besøk i fjøs eller 
stall. Veterinærens kundekrets er sammensatt, og selv 
om de fleste ønsker det beste for sine dyr er det ikke 
alltid dette gjenspeiles i handling gjennom daglig stell 
og håndtering av dyra. Noen har også langt flere dyr 
enn de evner å ta hånd om på en dyrevelferdsmessig 
forsvarlig måte. Har veterinærene tilstrekkelig kunn-
skap om risikofaktorer og tidlige kjennetegn på at dyr 
ikke behandles godt? Hva er det som karakteriserer 
ulike typer dyrevernsaker? Hvor finnes informasjon om 
vanskjøtsel og mishandling av dyr og hvor er det hjelp 
å få? Vi vil i denne artikkelen også ta for oss hvordan 
en praktiserende veterinær plikter å forholde seg når 
dyreholder utsetter dyra sine for tre utvalgte former for 
alvorlig vanskjøtsel og mishandling, og hvilke hand-
lingsalternativer veterinæren har for å håndtere slike 
saker. Artikkelen begrenser seg til landdyr, ettersom det 
eksisterer lite kunnskap og litteratur om årsakene bak 
vanskjøtsel innen fiskeoppdrett.

 

Veterinærens plikter knyttet til dyrevern

Veterinærer blir gjerne ansett som «dyrenes talsper-
soner». Dette gjenspeiles også i formålsparagrafen til 
dyrehelsepersonelloven, der veterinærers virksomhet 
settes inn i en større sammenheng, med forsvarlig 
dyrevern som et likeverdig og overordnet formål 
sammen med dyrehelse og trygg mat. Veterinærer er 
viktige medspillere i dyrevernarbeidet på alle områder, 
og lovens forarbeider uttrykker at dyrevern skal ha en 
sentral plass i veterinærers yrkesutøvelse.  

Videre er en av veterinærenes lovbestemte plikter 
å arbeide for velferd og sunnhet hos dyr (jf § 12 nr. 1). 
Veterinærer har derfor en plikt til å bidra til at dyre-
hold foregår i størst mulig grad på dyrenes premisser. 
Dette må sees i sammenheng med dyrevelferdslovens 
bestemmelser og tilhørende forskrifter, som setter 
minstekrav for hold og behandling av dyr. Samtidig er 
veterinærens plikt positivt utformet, noe som tilsier at 
målet må settes høyere og videre enn de minstekrav 
dyrevelferdsloven setter i strafferettslig sammenheng, 
og som gjelder for alle. Her vil også lovens begreper 
som respekt for dyr og dyrs egenverdi være sentrale. 
Selv om det er eier/dyreholders plikt å etterleve dyre-
velferdsloven, har veterinærer i henhold til forarbeidene 
til dyrehelsepersonelloven [1] en selvstendig plikt til å 
gjøre oppmerksom på forhold vedkommende mener 
det er grunn til å rette på. Selv om det kan være 
belastende for et kundeforhold å ta opp spørsmål om 
dyrevern og dyrevelferd, må dette likevel ikke avholde 
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Fagartikkelveterinæren fra å handle. Ved alvorlige brudd på 
dyrevelferdsloven innebærer dette også en plikt til å 
varsle Mattilsynet eller politiet. Veterinærer er bundet av 
varslingsplikten i dyrevelferdsloven (jf § 5) som gjelder 
for enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for 
mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn 
og stell. Varslingsplikten kommer i slike tilfeller inn 
under ett av unntakene for veterinærers taushetsplikt 
i dyrehelsepersonelloven (jf § 21 første ledd nr. 5). En 
norsk studie har imidlertid vist at smådyrpraktiserende 
veterinærer og veterinærer i Mattilsynet kan være 
uenige om hva slags saker som bør varsles og hvorvidt 
eventuell varsling bør føre til forvaltningsvedtak [2].

Om det er politiet eller Mattilsynet som er rett 
instans å varsle til, vil avhenge av sakens karakter og 
alvorlighetsgrad. Mattilsynet og politiet har ulikt fokus 
når det gjelder videre oppfølging av dyrevernsaker. 
Politiets hovedanliggende er å etterforske og sikre 
bevis for eventuell straffesak mot en gjerningsperson, 
mens Mattilsynets fokus er å ivareta dyrenes velferd 
og sikre at disse ikke lider unødig. Det er derfor viktig 
å være klar over forskjellen mellom en straffesak og 
en forvaltningssak, men disse sakene kan også kjøres 
parallelt. I saker der det bør sikres bevis for en senere 
straffesak, vil det være viktig å benytte politiets kompe-
tanse. Veterinærer må bidra med grundig og objektiv 
dokumentasjon, for eksempel ved å skaffe til veie 
journalutskrifter, utføre rettsmedisinske undersøkelser 
eller stille som sakkyndig under rettssak (for råd om 
rettsmedisinske undersøkelser, se [3, 4]). 

God dyrevelferd er avhengig av kompetente dyreholdere

Etter § 6 i lov om dyrevelferd skal dyreholder sørge 
for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og kompetent 
personell. «Stockmanship» beskriver de egenskapene 
som kreves for adekvat dyrehold, og kan defineres som 
’menneskelig aktivitet som innebærer bruk av evnene, 
kunnskapene, ferdighetene og den sunne fornuften som 
er nødvendig for å optimalisere dyrehelse, dyrevelferd 
og gårdsdrift, og dermed både fysisk og økonomisk ytelse 
i husdyrproduksjonen’ [fra 5]. På norsk har vi valgt å 
oversette dette til husdyrrøkt. Det er dyreholder som tar 
avgjørelser knyttet til dyras fysiske miljø (husdyrrom, 
oppstalling), sosiale miljø, stellrutiner og tilkalling/bruk 
av veterinær. I tillegg er relasjonen mellom dyra og den 
som steller dem avgjørende for dyrevelferden. Husdyr-
røkt er derfor ansett som den enkeltstående faktoren av 
størst betydning for dyrevelferd i landbruket [6].

Personlige egenskaper som påvirker menneske-dyr-forholdet

Det finnes godt etablerte teoretiske rammeverk fra 
psykologien som brukes i forskning på menneske-dyr 
forholdet, og ett av disse er Theory of Planned Beha-
viour [7]. Ifølge denne teorien er det våre intensjoner 
som er den direkte forløperen til atferd, og inten-

sjonene våre er igjen under innflytelse av holdninger, 
sosiale normer og opplevd atferdskontroll [7]. Generelt 
utvikler vi positive holdninger til atferder vi mener 
har ønskelige konsekvenser. Holdningene våre til dyr 
formes gjennom vår tidlige kontakt og erfaringer med 
dyr. Forskning har gjentatte ganger vist at gårdbrukeres 
holdninger til vennlig fysisk og verbal kommunikasjon 
med dyra er prediktorer for deres håndtering av dyr [8]. 

Empati har både kognitive og emosjonelle kompo-
nenter og danner grunnlaget for prososiale atferder 
(for eksempel hjelpeatferd) [9]. Empati er derfor et 
vanlig akseptert kriterium for godt dyrestell. Det er 
foreløpig begrenset med forskning på sammenhengene 
mellom menneskers empatiske evner og atferd overfor 
dyr, men det er kjent at mennesker med voldelige 
tendenser (også overfor dyr) ofte har en redusert evne 
til å empatisere [9, 10].

I tillegg til holdninger og empati er det en rekke 
andre faktorer som kan ha innflytelse på hvordan 
mennesker behandler dyr, som for eksempel kunnskap, 
motivasjon, arbeidstrivsel og ferdigheter [8]. Sammen 
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kan disse faktorene forklare noe av den variasjonen 
man ser hos dyreholdere, men hva med tilfellene der 
dyr utsettes for grov vanskjøtsel eller mishandling?

Når dyrestellet svikter helt

Med jevne mellomrom hører vi om tilfeller der dyr 
har blitt utsatt for store lidelser, enten gjennom grov 
vanskjøtsel eller ved mishandling. Med vanskjøtsel 
menes tilfeller der dyreholder har unnlatt å sørge for 
nødvendig stell og fôring, mens det ved mishandling 
siktes til saker der dyr utsettes for bevisste handlinger 
som påfører dyr unødig smerte og lidelse. I de neste 
avsnittene vil vi beskrive tre utvalgte typer dyrevern-
saker og det vi vet om årsaker og kjennetegn. Det er 
på ingen måte en uttømmende oversikt over dyrevern-
saker, og det er viktig å presisere at noen saker kan ha 
kjennetegn fra flere av disse typene.

Alvorlig vanskjøtsel i landbruket

I 2014 og 2015 registrerte Mattilsynet henholdsvis 59 
[11] og 44 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel totalt [12]. Av 
disse gjelder om lag halvparten av sakene produk-
sjonsdyr, det vil si 20 – 30 saker årlig. I en rapport om 
dyretragedier i landbruket påpekte en arbeidsgruppe 
fra Mattilsynet i 2008 at vanskjøtselsakene ofte er 
knyttet til en svikt i dyreholders kompetanse og evne til 
å sikre dyrevelferden [13]. Alvorlig vanskjøtsel defineres 
av Mattilsynet som saker der ett eller flere dyr er døde 
eller må avlives på grunn av sin tilstand. Begrepet 
dyretragedier kan benyttes om brann og ulykker, 
men i en vanskjøtselsammenheng defineres det som 
hendelser hvor flere dyr utsettes for store lidelser og/
eller dør eller må avlives som følge av feil eller mangler 
i dyreholdet [13]. Noen vanskjøtselsaker kan pågå med 

dårlig dyrestell og store lidelser over lang tid, uten at 
det kulminerer i det vi gjerne forbinder med klassiske 
dyretragedier, som ihjelsultede dyr i et fjøs.

De bakenforliggende årsakene for alvorlig 
vanskjøtsel som er beskrevet er blant annet manglende 
kunnskap, erfaring, vilje, motivasjon, empati eller dårlig 
fysisk/psykisk helse. Funksjonssvikten til dyreholder 
kan være akutt eller langvarig, delvis eller fullstendig 
[13]. Noen av risikofaktorene som ble identifisert i 
rapporten er listet opp i Tabell 1, og inkluderer både 
faktorer ved dyreholdet og dyreholder [13].

Den klassiske dyretragedien kan oppstå hos en 
i utgangspunktet normalt fungerende dyreholder, 
som opplever en alvorlig krise som fører til en akutt 
funksjonssvikt. I slike tilfeller kan det være vanskelig 
for omgivelsene å oppfatte situasjonen i tide til å 
sette inn tiltak på grunn av det hurtige forløpet [13]. 
Arbeidsgruppen konkluderte imidlertid med at de fleste 
sakene, også de som ble oppfattet som akutte, hadde 
en forhistorie som risikodyrehold utover 6 måneder 
forut for den avdekkede dyretragedien. Dette betyr 
at det kan være mulig å fange opp mange risikodyre-
hold og iverksette forebyggende tiltak før de rekker 
å utvikle seg til dyretragedier. Dette krever imidlertid 
at alle aktører rundt husdyrholdet tar ansvar og innser 
at visse avvik kan være av stor betydning for dyre-
velferden [13]. Avvikene kan blant annet dreie seg 
om økt morbiditet eller mortalitet, mangelfull tilgang 
eller dårlig kvalitet på fôr eller vann, tynne dyr, dårlig 
hygiene, ubehandlede skader eller sykdom (se Tabell 
1). Veterinærene er svært viktige aktører i så måte, men 
det er påpekt at varierende kompetanse og manglende 
konsensus om hvor grensen går for dårlig dyrevelferd 
er en utfordring som gjelder alle aktørene [13]. 

Det å fange opp slike saker på et tidlig tidspunkt 
krever også at man er oppmerksom på risikofaktorer 
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hos gårdbrukeren selv (Tabell 1). Dårlig psykisk helse 
hos gårdbrukeren er en gjenganger i dyretragedier [14]. 
I en dansk studie av cirka 15000 gårdbrukere fant man 
en sammenheng mellom høyere risiko for personlig 
gjeld, dårlig psykisk helse og domfellelser knyttet til 
vanskjøtsel [15]. Sammenhengen mellom stressfaktorer 
og vanskjøtsel i landbruket bekreftes av intervjuer med 
gårdbrukere som har vært involvert i vanskjøtselsaker 

[15, 16]. En teknisk svikt i fjøset kan være dråpen 
som får begeret til å renne over. Konsekvensene av 
vanskjøtselen vil være katastrofal for dyrene, og dette 
gjelder spesielt de mest industrialiserte produksjons-
formene som svin og fjørfe, på grunn av det store 
antallet dyr hver røkter har ansvar for [15]. 

Når det gjelder den psykiske helsen til norske  
gårdbrukere, finnes det data fra store helseunder-

Tabell 1. Risikofaktorer og kjennetegn for forskjellige typer dyrevernsaker

Risikofaktorer Kjennetegn

Dyreholdet Dyreholder

Alvorlig vanskjøtsel i 
landbruket

• Geografisk isolasjon
• Under avvikling
• Drift ved flere lokaliteter
• Utedrift
• Økologisk drift 
• Teknisk svikt
• Fortid som risikodyrehold

• Høy alder
• Eneansvar for stell
• Sosial isolasjon
• Nybegynner
• Dårlig fysisk/psykisk helse
• Stress
• Manglende kompetanse
• Stor endring i livet
• Økonomiske problemer

• Høy morbiditet
• Høy mortalitet
• Mangel på vann og/eller fôr
• Dårlig hold
• Forvokste klauver
• Dårlig hygiene (husdyrrom og dyr)
• Ubehandlet sykdom/skader
• Opphørt kjøp eller betaling av fôr
• Manglende levering av melk/slakt

Dyresamling • Stort antall dyr
• Artsmangfold

• Dårlig psykisk helse
• Sosial isolasjon
• Stor endring i livet
•  Unormalt sterke (tvangspregede) 

følelser for dyr
• Imot avlivning
• På utkikk etter nye dyr
•  Tillegger dyr menneskelige  

egenskaper
•  Selvbilde sterkt knyttet til rolle  

som omsorgsgiver
• Manglende konsekvensforståelse 

• Forfall/uhygienisk husholdning
• Fornekting /bagatellisering
•  Forsøk på å skjule dyr og 

boforhold
• Stadig endring i dyreflokken
• Dårlig sosialiserte dyr
• Ubehandlet sykdom/skade
• Ustelte/illeluktende dyr
•  Dyr med tilstander som skyldes 

miljøet
• Døde dyr i hjemmet

Mishandling • Voldelige tendenser
• Antisosiale atferder
• Manglende empati
• Personlighetsforstyrrelser
• Oppvekst i voldelig hjem

• Gjentatte skader
• Misvisende forklaringer
• Skader i hoderegionen
• Indre blødninger
• Ribbeinsbrudd
• Sviskader
• Bloduttredelser
• Tegn på seksuelt misbruk
•  Avvikende atferd hos eier og/

eller dyr 

Tabell 2. Beskrivelse av tre hovedtyper av dyresamlere [20]

Overwhelmed Caregiver Rescuer Hoarder Exploiter Hoarder

• Noe selvinnsikt, mer realistisk
• Passiv tilegning av dyr
•  Problemer ofte trigget av store endringer 

i livet
• Ofte psykiske helseproblemer
• Ute av stand til å løse problemene effektivt
• Ofte sosialt isolerte
• Selvbilde sterkt knyttet til omsorgsrolle
• Færre problemer med tilsynsmyndigheter

• Misjon i livet om å redde dyr
• Frykt for døden 
• Motstander av avlivning
• Aktiv tilegning av dyr
•  Mener de er alene om å kunne gi dyra 

adekvat stell
•  Redning av dyr etterfulgt av omplassering 

utvikler seg til kun redning
•  Kan ha stort nettverk av folk som  

muliggjør samling

• Aktiv tilegning av dyr for egen nytte
•  Manglende empati både for dyr og  

mennesker
•  Likegyldig til konsekvensene av  

vanskjøtselen
• Overfladisk sjarme og karisma
• Manglende skyldfølelse og anger
• Manipulerende og kontrollerende
• Selvutnevnt ekspert
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søkelser som alle som jobber tett på næringene 
(inkludert landbrukspolitikere) bør ta inn over seg. 
Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) fant at mann-
lige bønder var mer utsatt for angst enn menn i andre 
yrker, og at bønder av begge kjønn hadde høyere 
risiko for depresjon [17]. Menn som var fulltidssyssel-
satt i landbruket, kom verre ut enn de som kombi-
nerte landbruk med annen jobb utenom gården. De 
som kom aller dårligst ut, var menn som jobbet innen 
husdyrproduksjon. Hos denne gruppen fant forskerne 
at både depresjons- og angstnivået var signifikant 
høyere enn hos resten av befolkningen. Faktisk var 
hele 24.4 % av mannlige husdyrprodusenter definert 
som mulige depresjonskasuser, mot 9.3 % hos menn i 
andre yrker, og 9.1 % hos kvinner i husdyrproduksjon 
[17]. I de ferske tallene fra Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) har også både mannlige og kvin-
nelige gårdbrukere høyere depresjonsnivåer enn folk i 
andre yrkesgrupper, mens angstnivåene er som ellers 
i befolkningen. Gårdbrukere, særlig menn, er også her 
den yrkesgruppen med høyest risiko for å score så høyt 
at de defineres som mulig depresjonskasus [18].

Datamaterialet fra disse studiene kan tyde på at de 
psykiske helseproblemene kan være knyttet til arbeids-
forholdene. Husdyrbrukere har lange arbeidsdager, 
de er oftere fysisk slitne, og sammenlignet med andre 
yrkesgrupper mangler de i stor grad et nettverk av 
kolleger som kan gi sosial støtte. Industrialiseringen 
av landbruket har ført til nye bekymringer knyttet til 
dyrevelferd, som store besetninger, høy dyretetthet, 
stress og redusert mulighet for naturlig atferd på grunn 
av et mer restriktivt miljø, og det oppstår derfor etiske 
dilemmaer [15]. Stram økonomi begrenser bøndenes 
muligheter til å løse slike problemer og er i seg selv 
en viktig kilde til bekymring og stress. I tillegg kan 
det være bekymringer om værforhold eller dyrehelse, 
samt et stadig større krav til papirarbeid. Når problemer 
hoper seg opp kan det føre til forskjellige grader av 
funksjonssvikt. 

Blant annet på grunn av stigmaet som følger med 
det å ikke være i stand til å ta seg av egne dyr, har 

gårdbrukere høy terskel for å søke hjelp hos helse-
vesenet i forbindelse med psykisk sykdom [19]. Dette 
kan bidra til at noen bønder forblir yrkesaktive til tross 
for helseproblemer, i stedet for å bli uføretrygdet [19]. 
Stigmatiseringen og skammen forsterkes antakeligvis 
av hvordan dyretragedier omtales i media, også av 
bøndenes egne organisasjoner [15]. Dette er muligens 
noe av årsaken til at bønder og deres familie har 
liten vilje til å varsle om problemer som kan føre til 
vanskjøtsel. Dette gjelder delvis også naboer og venner. 
De føler seg som angivere, og blir også sett på som det 
[14]. Desto større ansvar har veterinærer som profe-
sjonsutøvere til å undersøke nærmere ved mistanke. 

Det er ikke nødvendigvis slik at tilsynsmyndig-
hetene må trekkes inn ved avdekking av problemer 
på et tidlig stadium. I noen tilfeller kan det være mer 
hensiktsmessig at man i samråd med dyreholder mobi-
liserer rådgivningsapparatet eller andre samarbeids-
partnere (for eksempel gode naboer) som kan avhjelpe 
med dyrestellet gjennom en vanskelig periode. 

Dersom problemene har pågått over lenger tid eller 
man avdekker alvorlig vanskjøtsel, må imidlertid 
Mattilsynet varsles. Veterinærer kan i disse situasjonene 
oppleve dilemmaer ved at ansvaret for å ivareta dyras 
velferd kan bli påvirket av at man føler empati med 
dyreholderen. Det er derfor viktig å ha fokus på vete-
rinærens primære rolle, nemlig å sikre dyras interesser. 
Det vil i praksis si å ivareta velferden til overlevende 
dyr, bistå med avliving av dyr dersom det er indisert av 
dyrevernmessige årsaker, samt bistå politiet og Mattil-
synet med dokumentasjon til etterforskningen. 

Landbruket har sin egen HMS-tjeneste (http://
www.lhms.no/) som foretar regelmessige gårdsbesøk 
hos alle medlemmer, men de yter krisehjelp også til 
ikke-medlemmer. Det finnes også en egen nettside om 
psykisk helse i landbruket (www.bondevett.no), med 
informasjon om hvor det er hjelp å få. 

Samlere 

En annen form for vanskjøtsel er de tilfellene der folk 
skaffer seg flere dyr enn de har kapasitet eller evner 
til å ta seg av. På engelsk kalles dette fenomenet for 
animal hoarding [20]. Utøvere av denne patologiske 
atferden kjennetegnes av at 1) de ikke gir dyra et 
minimum av mat, renhold, ly og veterinærbehand-
ling, 2) de ikke evner å ta inn over seg hvordan disse 
manglene påvirker dyras velferd, andre mennesker i 
husholdningen og miljøet, 3) de gjør tvangspregede 
forsøk på å akkumulere eller opprettholde et stort 
antall dyr til tross for forfallet og 4) de fornekter eller 
bagatelliserer problemene [20]. Resultatet kan være et 
hjem der det er tett i tett med dyr, ofte også syke eller 
døde, i svært uhygieniske forhold. Avføring og urin 
kan føre til høye ammoniakkonsentrasjoner, og miljøet 
medfører helserisiko for hjemmets beboere [21]. Det er 
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Fagartikkelvanligvis smådyr det samles på, oftest katter og hunder, 
men også hester eller produksjonsdyr i rurale strøk. I 
mange tilfeller samles det på mer enn én art, og i de 
mest omfattende sakene kan det være flere hundre dyr 
[21].

De dyrevelferdsmessige konsekvensene av slikt 
dyrehold er mange og alvorlige. Dyrene blir sjelden 
sosialisert overfor mennesker og viser frykt, og de har 
få eller ingen muligheter til å trekke seg unna aggre-
sjon fra andre dyr i husholdningen. De kan bli sperret 
inne med svært begrenset plass i lange perioder, og det 
kan være svært ukomfortable omgivelser, for eksempel 
harde gulv med fukt og avføring, ubehagelige tempe-
raturer og konstant mørke eller belysning. Manglende 
stell, mat og veterinærbehandling kan resultere i 
sykdom, ihjelsulting, spredning av infeksjonssyk-
dommer og ubehandlede skader eller sykdom. Det er 
viktig at den kumulative effekten av langvarig dårlig 
dyrehold ikke undervurderes.

Vi har ikke sett statistikk over slike saker i Norge, 
men i USA reporteres cirka 3000 slike saker per år, med 
minst 250.000 dyr involvert [21]. I New South Wales i 
Australia (med voksen populasjon på cirka 4.7 millioner 
mennesker) anslås det at det er cirka 200 saker per år, 
og at de fleste dyreklinikker har hatt kontakt med en 
dyresamler [22]. Data fra de få studiene som er gjort i 
andre land tyder på at den typiske dyresamler er en 
middelaldrende til eldre kvinne [22]. Ofte bor vedkom-
mende alene, men i mange av disse husholdningene 
kan det også bo barn og andre omsorgstrengende som 
selv utsettes for de uholdbare sanitære forholdene [22]. 
Det er uklart hvorfor denne atferden utvikler seg, men 

det er ofte knyttet til psykiske helseproblemer, noen 
ganger innbefattet tvangsforestillinger [23]. Det er 
foreslått at det kan ha sammenheng med en vanskelig 
barndom og/eller traumatiske opplevelser, som senere 
resulterer i problemer med å knytte normale relasjoner 
til andre mennesker i voksen alder [21]. Som substitutt 
kan disse personene utvikle ekstremt sterke følelser for 
dyr, tillegge dem menneskelige egenskaper og ha store 
problemer med å slippe tak i dem, selv når de dør [21]. 
Noen av tegnene som kan vekke mistanke om at en 
person er dyresamler [24] er listet opp i Tabell 1.

I litteraturen inndeles dyresamlere i tre grove kate-
gorier: 1) Overwhelmed Caregiver, 2) Rescuer Hoarder 
og 3) Exploiter Hoarder [20, 21]. Kjennetegn ved de 
ulike kategoriene er oppsummert i Tabell 2.

Den første gruppen (Overwhelmed Caregiver) er 
de som er mest mottakelig for hjelp og veiledning 
fra veterinær eller andre, dersom tilliten er til stede 
[20]. Veterinæren kan for eksempel hjelpe dem med å 
forbedre dyrestellet, redusere antall dyr til et håndterlig 
nivå og motivere dem til å akseptere hjelp fra andre 
etater [24]. Den tredje gruppen (Exploiter Hoarder) kan 
imidlertid sjelden stanses uten domfellelse [20]. Tilbake-
fallsprosenten for alle hoarding-saker er bortimot 100 % 
dersom ikke personen får tett, tverrfaglig oppfølging og 
behandling [20].

En stor barriere mot forebygging og avverging av 
denne formen for vanskjøtsel, er manglende kunnskap 
om dette kompliserte og multifaktorielle problemet hos 
omgivelsene, inkludert veterinærer [22]. Det bør likevel 
være mulig til en viss grad å forebygge slike saker 
gjennom økt oppmerksomhet omkring temaet hos 

• Om psykisk helse i landbruket: www.bondevett.no 

• Landbrukets HMS-tjeneste: http://www.lhms.no/ 

• Nettside om dyresamlere: http://vet.tufts.edu/hoarding/about/

• Kurs om dyresamling: http://www.animal-job.co.uk/animal-hoarding-course.html 

•  British Veterinary Associations side om mishandling av dyr og mennesker: http://www.bva.co.uk/Workplace-guidance/Ethical-guidance/
Abuse-in-animals-and-humans/

• Medics against violence: http://medicsagainstviolence.co.uk/

• The Links Groups: http://www.thelinksgroup.org.uk

•  Veiledningsheftet “Guidance for veterinary surgeons and other veterinary employees” http://www.thelinksgroup.org.uk/wccms-
resources/8/0f543c57-0479-11e5-9dd2-0050568626ea.pdf

• Politiets kampanje «Hvor lite», om vold i nære relasjoner: http://www.hvorlite.no/

•  Veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep (driftes av Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress): https://dinutvei.no/

• Den svenske organisasjonen VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta: https://voovhem.wordpress.com/

•  Den nyopprettede norske VOOV, som hjelper voldsutsatte med å plassere sine kjæledyr i trygge omgivelser når de selv må oppsøke 
krisesenter: http://levangerdyreklinikk.no/voov-norge/

•  Canadian Veterinary Medical Association (CVMA) sin side om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker:  
https://www.canadianveterinarians.net/policy-advocacy/link-between-animal-child-domestic-abuse

Faktaboks 1. Nyttige lenker med informasjon om vanskjøtsel og mishandling, og hvor det er hjelp å få.
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veterinærer og andre aktører. I likhet med vanskjøtsel-
sakene i landbruket er det behov for et godt samar-
beid mellom ulike etater. Veterinærer kan også bidra 
gjennom generell folkeopplysning om dyrevelferd og 
godt dyrestell [24]. 

Vold og mishandling 

Det er en velkjent korrelasjon mellom mishandling av 
dyr og mishandling av mennesker [10]. Vold mot dyr 
og mishandling av dyr, er knyttet til et vidt spektrum av 
voldelige og antisosiale atferder. En av mange faktorer 
som kan bidra til disse sammenhengene, er som nevnt 
at personen som utøver vold eller mishandling har 
en redusert evne til å føle empati, men det er viktig 
å understreke at det ikke finnes noen enkeltstående 
forklaringsvariabel [10]. 

Vold mot kjæledyr forekommer ofte i sammenheng 
med vold i nære relasjoner. Noen ganger kan trusler 
om å skade kjæledyr brukes for å kontrollere eller 
manipulere ofre for mishandling i nære relasjoner, 
for eksempel ved at offeret trues til å holde tett om 
seksuelt misbruk [10]. Dette kan være en grunn til at 
ofre i voldelige relasjoner ikke tør å forlate en voldelig 
partner. Barn fra voldelige hjem kan kopiere voksnes 
voldelige atferd, og forskere mener at barn kan 
oppsøke en følelse av kontroll over et annet individ 
ved å skade dyr [10]. De som har mishandlet dyr som 
barn, vil som voksne i større grad akseptere voldelig 
atferd hos andre og ha større sannsynlighet for å utøve 
voldelig atferd selv [10]. 

Mishandlingen av dyr kan være fysisk eller psykisk, 
inkludert tvang eller utnyttelse av seksuell karakter, og 
skadene det resulterer i har likhetstrekk med det som 
rapporteres i barnemishandlingssaker [25]. Det kan 
være krevende å fastslå om skader som presenteres 
skyldes uhell eller overlagt vold eller mishandling. 
Forhold som bør vekke mistanke om mishandling av 
dyr er listet opp i Tabell 1. Disse inkluderer tegn på 
gjentatte skader og forklaringer som ikke stemmer 
overens med de faktiske skadene eller virker helt 
ulogisk ut fra et normalt atferdsrepertoir [26]. Mishand-
ling som har pågått over tid kan noen ganger avdekkes 
ved røntgen dersom det for eksempel har vært gjentatte 
episoder med ribbeinsbrudd.

Seksuell misbruk av dyr kan resultere i skader som 
følge av vaginal eller anorektal penetrering, som rifter 
eller revning av vev, bloduttredelser og blødninger. I 
verste fall kan skadene være så omfattende at dyret 
dør eller må avlives [27]. Det er rapportert om funn av 
fremmedlegemer i vagina eller rektum etter penetre-
ring med gjenstander [27]. Hos hanndyr må man være 
oppmerksom på spor etter ligaturer rundt penis eller 
skrotum [27]. 

Dyrets atferd vil selvsagt også kunne preges av 
mishandling, og dersom et dyr har skader kombi-
nert med atferdsendringer som frykt, nervøsitet eller 

overdreven underdanighet overfor eier, bør det styrke 
mistanken [26]. Mistanke bør også fattes dersom eier 
oppfører seg merkelig, for eksempel aggressivt eller på 
en måte som tyder på at vedkommende ikke bryr seg 
om at dyret er skadet [26]. Noen dyreholdere vil bruke 
forskjellige veterinærer ved hvert tilfelle for å skjule det 
repeterende mønsteret i mishandlingen.

Gjennom sitt daglige virke kommer veterinærer tett 
på klienter som selv også kan ha blitt utsatt for vold, 
for eksempel i forbindelse med at mishandlede dyr tas 
med til veterinæren for behandling. Uten veiledning 
vil de færreste veterinærer føle seg trygge på hvordan 
de skal opptre når en slik mistanke er der. I 2012 ble 
derfor Medics Against Violence/Domestice Abuse 
Veterinary Initiative (MAV/DAVI) lansert i Skottland, og 
dette videreføres nå som The Links Veterinary Trai-
ning Initiative (LVTI) i hele Storbritannia. Initiativet er 
et samarbeid mellom ideelle organisasjoner, politi og 
The Links Group. Sistnevnte, hvor British Veterinary 
Association (BVA) er en av medlemsorganisasjonene, 
jobber med å spre kunnskap om sammenhengen 
mellom mishandling av henholdsvis sårbare mennesker 
og dyr, og å stimulere til økt kommunikasjon mellom 
forskjellige etater. Initiativet tilbyr kursing av vete-
rinærer i hvordan de skal håndtere mistanker om 
mishandling av dyr eller mennesker. Dette baseres på 
programmet AVDR (Ask, Validate, Document and Refer) 
som opprinnelig ble utviklet for tannleger i USA. Steg 
én, ifølge dette programmet, er å stille spørsmål uten 
å fremstå som dømmende (Ask). Dersom man står 
overfor et menneske man mistenker at kan være utsatt 
for mishandling, handler dette om å strekke ut en hånd 
for å gi en mulighet til å fortelle. Å anerkjenne alvoret 
i mishandlingen og realiteten av det som fortelles (Vali-
date) er spesielt viktig ettersom ofre for mishandling 
ofte er redde for ikke å bli trodd. Dokumentasjonen må 
være detaljert og objektiv da det kan bli benyttet som 
bevis i en eventuell rettssak mange år etter et slikt møte 
har funnet sted (Document). Det siste steget for vete-
rinærer i slike saker er å henvise videre (Refer); altså å 
oppfordre offeret til å søke hjelp hos rett instans, tilby 
en oversikt over relevant kontaktinformasjon, og even-
tuelt hjelpe til å plassere dyret trygt. Og det er hit, men 
ikke lenger at veterinærens ansvar strekker seg overfor 
det menneskelige offeret. Det er utviklet et veilednings-
hefte for veterinærer, tilpasset britiske forhold, som kan 
lastes ned gratis [28]. Et tilsvarende initiativ i Norge vil 
være et viktig bidrag i å beskytte sårbare mennesker og 
dyr i husholdninger der vold og mishandling foregår. 

Avsluttende kommentarer

Veterinærer har ansvar for å holde seg faglig oppdatert, 
også om risikofaktorer og kjennetegn på saker som 
kan utvikle seg til dårlig dyrevelferd. Videre påligger 
det veterinærer et stort ansvar å veilede dyreholdere 
om godt stell og dyrevelferd generelt, påpeke feil 
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Fagartikkelog mangler og eventuelt varsle i de sakene der det 
er nødvendig. Det er behov for et mer systematisk 
samarbeid mellom privatpraktiserende veterinærer, 
politi, Mattilsynet, primærhelsetjenesten, Landbrukets 
HMS-tjeneste og rådgivningsapparatene til de forskjel-
lige husdyrnæringene, innenfor taushetspliktens grenser 
[29]. Gjennom pilotprosjektet med Dyrekrimgruppe i 
Sør-Trøndelag politidistrikt er det allerede etablert et 
tettere samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, og 
metodene som utvikles der skal etter prosjektperioden 
overføres til andre regioner [12]. Med økt kunnskap om 
årsaker og risikofaktorer for vanskjøtsel og mishand-
ling, vil veterinærer også i større grad kunne bidra til å 
avdekke og avverge flere slike saker. I første omgang 
planlegges det nå et etter- og videreutdanningskurs for 
dyrehelsepersonell om temaene som belyses i denne 
artikkelen. Som et ledd i generell kompetanseheving 
hos norske veterinærer, og utvikling av undervisnings- 
og veiledningsmateriell tilpasset norske forhold, er 
det imidlertid også et behov for forskning på disse 
temaene.

Sammendrag

Gjennom sitt daglige arbeid kommer veterinærer fra 
tid til annen over dyr som er blitt utsatt vanskjøtsel og 
mishandling. Alvorlig vanskjøtsel i landbruket er ofte er 
knyttet til en svikt i dyreholders kompetanse og evne 
til å sikre dyrevelferden. De bakenforliggende årsakene 
som er beskrevet er blant annnet manglende kunnskap, 
erfaring, vilje, motivasjon, empati eller dårlig fysisk/
psykisk helse. Veterinærens primære rolle er å sikre 
dyras interesser. Det vil i praksis si å ivareta velferden 
til overlevende dyr, bistå med avliving av dyr dersom 
det er indisert av dyrevernmessige årsaker, samt bistå 
politiet og Mattilsynet med dokumentasjon til etterforsk-
ningen. En annen form for vanskjøtsel er de tilfellene 
der folk samler på flere dyr enn de har kapasitet eller 
evner til å ta seg av. I disse husholdningene kan det 
være tett i tett med dyr i svært uhygieniske forhold, 
og de dyrevelferdsmessige konsekvensene kan være 
store. Vold mot dyr, eller mishandling av dyr, er knyttet 
til et vidt spektrum av voldelige og antisosiale atferder, 
og kan forekomme i sammenheng med vold i nære 
relasjoner. Mishandlingen kan være fysisk eller psykisk, 
inkludert tvang eller utnyttelse av seksuell karakter, og 
veterinærer trenger økt kunnskap om kjennetegn og 
handlingsalternativer. 

Det er behov for et mer systematisk samarbeid 
mellom privatpraktiserende veterinærer, politi, Mattil-
synet, primærhelsetjenesten, Landbrukets HMS-tjeneste 
og rådgivningsapparatene til de forskjellige husdyr-
næringene. Med økt kunnskap om årsaker og risiko-
faktorer for vanskjøtsel og mishandling vil veterinærer 
i større grad kunne bidra til å avdekke og avverge flere 
slike saker.

SUMMARY

When humans cause animal suffering: the role of the 
veterinary surgeon

Veterinary surgeons sometimes come across animals 
that suffer from neglect or abuse. Neglect of livestock 
is often related to the stockperson’s lack of competence 
or ability to secure the welfare of the farm animals. 
This may be due to insufficient knowledge, experience, 
motivation, or empathy, or poor physical or mental 
health. The role of the veterinary surgeon is primarily 
to secure the interests of the animals, i.e. to safeguard 
the welfare of surviving animals, assist in euthanising 
animals to avoid unnecessary suffering, and to contri-
bute with documentation for the investigation. Another 
form of neglect is animal hoarding, resulting in homes 
that are overcrowded with animals in very unhygienic 
conditions and with poor welfare. Abuse and violence 
against animals is part of a broad spectrum of violent 
and anti-social behaviours, and it is not uncommon 
that pets are abused in relation to domestic abuse. 
The abuse can be physical or psychological, including 
force and sexual abuse. Veterinary surgeons need more 
knowledge about the signs of abuse and how to handle 
suspected cases of both animal and human abuse. 

There is a need for a more systematic collaboration 
between veterinary surgeons in private practice, the 
police, the Norwegian Food Safety Authority, primary 
health care services, the Norwegian Agricultural 
Extension Service HMS, and advisory services for the 
different farming industries. With increased knowledge 
about causes and risk factors for neglect and abuse, 
veterinary surgeons may to a larger extent contribute to 
detect and prevent animal suffering caused by humans. 
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