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TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Olav Tørresdal, seniorinspektør Merete Kvalvågnes og 
Kjellaug Selsaas (medlem i dyrevernnemnda).

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 hjemmel til å føre tilsyn og fatte 
nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Inspeksjonen ble utført på bakgrunn av bekymringsmelding til Mattilsynet vedrørende hundeholdet. 
Meldingen gikk på at hundene ikke hadde det bra og at de jagde sauer og andre dyr i nabolaget.

Saken gjelder

•  Hundehold

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

•  Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Hovedinntrykk

Hundeholdet bestod av mellomstore blandingshunder, 1 voksen tispe og hennes avkom fra 3 kull.
8 valper var bare ca en uke gamle, 6 unghunder var født i februar 2013 og 2 unghunder var fra 
kullet før. Den voksne tispen var i greit hold, hun var sosial og rolig og hadde bra gemytt 
Unghundene var tynne og sky og bar preg av manglende sosialisering. Et par av dem tok noe 
kontakt med de besøkende, men de fleste stod og bjeffet i døråpningen. Alle hundene virket friske 
og i fin form. Det ble oppgitt at hundene ikke hadde fått behandling mot innvollsorm, noe som kan 
medvirke til at de var såpass tynne. Hundene fikk kun naturmedisin i følge eier. Videre ble det 
heller ikke gjort noen tiltak for å hindre innavl, noe det er stor fare for i en slik flokk. Valpene ble 
solgt via finn.no, men det var fremdeles mange valper igjen fra forrige kull. Disse valpene burde nå 
vært bedre sosialisert og fått trening i å takle ulike miljøer som de må forholde seg til dersom de 
skal kunne tilpasse seg en ny familie. Hundene hadde greit samspill med eier.

Mattilsynet varsler vedtak vedrørende parasittbehandling og forsterket foring, men vil følge 
hundeholdet fremover blant annet med tanke på faren for innavl. Dersom hundeholdet utvikler seg 
i negativ retning vil reduksjon i antall hunder og eventuelt avvikling av hundeholdet bli vurdert.

Når det gjelder det at hundene har jaget sauer og andre dyr er dette en sak for politiet.
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Varsel om vedtak om pålegg
Rune Leander Hansen må behandle hundene mot innvollsparasitter.

Vi har observert:

•  Hansen opplyste at hundene ikke hadde blitt behandlet mot innvollsparasitter med ordinære 
medikamenter. Kun naturmedisin ble brukt. De fleste hundene var i under middels til dårlig hold. 
Kun den voksne tispa var i normalt hold.

Se Dyrevelferdsloven § 24.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Ifølge Lov om dyrevelferd skal dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. 
Hundeholdet består nå av 17 dyr så smittepresset når det gjelder innvollsorm er høyt dersom 
hundene ikke blir behandlet. Anbefalt behandlingsregime når det gjelder drektige tisper og valper 
er ormekur mot spolorm som gis fra valpene er 2 uker og med 2 ukers mellomrom frem til de er 12 
uker. Dette fordi orm som eventuelt er i systemet aktiveres under drektigheten slik at disse blir 
overført til valpene via melka. Når det gjelder voksne hunder er anbefalingene at en ikke behandler 
uten at det påvises parasitter vha avføringsprøver, men siden disse hundene ikke har fått 
behandling i valpeperioden er sannsynligheten stor for at de fremdeles er smittet med innvollsorm. 
Dette underbygges også av at hundene var tynne. Mattilsynet varsler dermed pålegg om 
parasittbehandling av hundene.

Varselet er gitt med hjemmel i dyrevelferdsloven § 24 punkt b)

Frist for gjennomføring vil bli satt til: 01.01.2014

Varsel om vedtak om pålegg
Rune Leander Hansen må forsterke foringen av de 8 unghundene slik at de kommer opp i 
normalt hold.

Vi har observert:

•  Unghundene var alle i for dårlig hold. En gul strihåret fra første kull var særlig tynn, både 
ribbein og hoftekammer stod markant ut. Alle de 6 unghundene som var født i februar hadde 
også tydelige ribbein og var opptrukket i buken.

Se Dyrevelferdsloven § 24.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Ifølge Lov om dyrevelferd skal dyreholder sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at for 
og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og 
velferd. Unghundene i dyreholdet var jevnt over i for dårlig hold. Særlig en gul strihåret fra det 
første kullet var svært mager, men også flere av de fra kullet som var født i februar i år var veldig 
tynne. Ribbein og hofteknoker var tydelige og bukomfanget var lite. Mattilsynet vurderer det slik at 
vi varsler vedtak om forsterket foring slik at hunden kommer opp i normalt hold.

Varselet er gitt med hjemmel i dyrevelferdsloven § 24 punkt a)

Frist for gjennomføring vil bli satt til: 01.01.2014
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U ttalerett

Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet 
før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er 15.11.2013. Dere har også rett til å få veiledning av 
Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

Vedlegg:
Uttalelse til varsel om vedtak

Merete Kvalvågnes 
seniorinspektør
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Mattilsynet Distriktskontoret Haugalandet 
v/Merete Kvalvågnes 
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK
Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Haugalandet gitt i rapport datert 
28.10.2013 med saksnummer 2013/202279 med uttalerett innen 15.11.2013.

Uttalelse fra: RUNE LEANDER HANSEN

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er 
utført / skal utføres.

□  Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Frist for 
gjennomføring

Uttalelse

Rune Leander Hansen må 
behandle hundene mot 
innvollsparasitter.

01.01.2014

Rune Leander Hansen må 
forsterke foringen av de 8 
unghundene slik at de 
kommer opp i normalt hold.

01.01.2014

Sted:

Dato:

Ansvarlig for virksomheten
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