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TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

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.

Saken gjelder

•  Hundehold

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

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

Brev med varsel om vedtak ble oversendt etter inspeksjonen, og Mattilsynet har mottatt 
tilbakemelding fra Rune Leander Hansen. Mattilsynet vurderer det slik at det ikke fremkommer 
noen nye opplysninger i tilbakemeldingen fra Hansen som vil ha innvirkning på vedtakene, slik at 
endelig vedtak herved sendes ut.

Hansen ber om å få tilsendt Mattilsynets saksdokumenter. I tillegg til inspeksjonsrapport med 
varsel om vedtak som tidligere er utsendt inneholder saken en anonym bekymringsmelding som er 
kommet inn via Mattilsynets nettsider. Bekymringsmeldingen legges ved i dette brevet.
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Deres ref. —  Vår ref. 2013/202279 —  Dato: 26.11.2013

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.

Mattilsvnet 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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrevelferdsloven § 24 punkt b)

Frist for gjennomføring: 01.01.2014

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.

Mattilsvnet 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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrevelferdsloven § 24 punkt a)

Frist for gjennomføring: 01.01.2014
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Deres ref. — Vår ref. 2013/202279 —  Dato: 26.11.2013

Tilbakemelding til Mattilsynet
Dere må gi skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak når fristen for å gjennomføre vedtak er løpt ut.
Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Klagerett
Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon 
om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i 
vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er 
etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 1500,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 
2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om forvarer, næringsmidler og 
helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. 
januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Med hilsen

May Vestbø 
distriktssjef

seniorinspektør

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Avsender
iielding om rett til å  kSage over 
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27)

Mattilsynet
Distriktskontoret Haugalandet 
Felles postmottak 
Postboks 383 
2381 B ru m u n d d a l

Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
RUNE LEANDER HANSEN 

5568 VIKEBYGD

26.11.2013 Mattilsynet, Regionkontoret Rogaland og Agder

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

Hvem kan De 
klage til

Fristen til å klage

Rett til å kreve 
begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av 
vedtaket

Rett til å se 
sakens doku
menter og til å 
kreve veiledning

Kostnader ved 
klagesaken

Klage til Sivil
ombudsmannen

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke 
endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for 
avgjørelse. _________________

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om 
De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen 
blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan 
De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 
forsinkelsen.

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få 
det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny 
frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De 
bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan 
ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes.___________________

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid 
adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort.________________________

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl §§ 18 og 19. De 
må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan 
De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage 
og om reglene for saksbehandlingen ellers.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt 
rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens 
kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt 
adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for 
eksempel til advokatbistand.
Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl § 36 også adgang til å 
søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om 
nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader.________

Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
(Sivilombudsmannen).
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Mattilsynet Distriktskontoret Haugalandet 
v/ Merete Kvalvågnes 
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal

Deres ref: 
Vår ref: 
Dato: 
Org.nr:

TILBAKEiiELDiMG OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Haugalandet gitt i rapport datert 26.11.2013 
med saksnummer 2013/202279.

Tilbakemelding gjelder: RUNE LEANDER HANSEN 

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Frist for 
gjennomføring

Beskrivelse av utført tiltak

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:

Underskrift av ansvarlig for virksomheten

Mattilsynet
Distriktskontoret Haugalandet

Saksbehandler: Merete Kvalvågnes 
Tlf: 22 40 00 00/ 52733464 
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 
Haugesund
E-post: postmottak@mattilsvnet.no 
(Husk mottakers navn)
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Bekymrmgsmeldimg mottatt  av MATS

M otta t t :
Type:
Refe ranse :
N avn  på d y ree ie r  
A d re s se :
Fylke:
K o m m u n e :
P o s t s t e d :
A d res seb e  sk r ive l se :  
N avn  på vars le r :  
Tele fon:
E - p o s t :
A n o n y m  vars le r :
Sendt  inn m ed  ved legg :

2 3 .0 9 .2 0 1 3  15:35
D y rev e l f e rd
2 4 6 0

L e a n d e r  H an s en  
T i n d e l a n d  
R o g a la n d  
V in d a f jo r d  
5568 - VIKEBYGD 
?
?
?
?
Nei
Nei

e l le r  v i rk s o m h e t :  Rune

H ansen  har  8 hunder .  Dei  får  ikkje mat.  Spr ing  rund t  på b y g d a  og j a g a r  dyr.  A ngrepe t  
Alpakka .  A ggress ive  i f lokk.
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A o P R I O R I T E R T
P R I O R I T A IR E

Mattilsynet Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler


