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FORORD 
 

Dette forprosjektet med tittel ”Sikkerhet, helse og miljø i møte mellom folk og dyr” har vært 

et samarbeid mellom flere parter bl.a. ved at mange har bidratt i en referansegruppe med 

opplysninger og vurderinger. Det gjenspeiler mangfoldet i temaet.  

 

Det er lover og regler fra flere hold som regulerer de mange problemområdene under temaet. 

Jeg kan ikke se at det tidligere er foretatt en samla oppstilling av disse. 

Det er satt opp en litteraturliste med henvisninger til aktuelt stoff om temaet, og i tillegg gitt 

en oversikt over aktuelt informasjonsmateriell. Dette er også nybrottsarbeid. 

 

Det er mitt håp at rapporten har en framstillingsform som vil gjøre den tilgjengelig for de 

mange aktuelle interessenter. 

 

En stor takk spesielt til Erik Stenvik og til referansegruppa, men også til alle andre som har 

bidratt. 

 

Dette er et forprosjekt, og det ville være fint om det kunne være interessant for noen å starte 

prosjekter med utgangspunkt i denne rapporten. 

 

 

 

Trondheim, 05.03.99 

 

Eivind Dragset(sign), 

Fylkesveterinær
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SAMMENDRAG. 
 

Forprosjektet er kommet i stand etter et lokalt initiativ. Bakgrunnen er at landbrukspolitiske 

og samfunnsmessige endringer har ført til større risiko for sjukdom og skade på mennesker og 

dyr i forbindelse med at husdyr slippes på beite om sommeren. Rapporten beskriver en rekke 

risikomomenter, bl.a. at dyr kommer til skade som følge av installasjoner eller andre forhold 

knytta til beiteområdet, mulighet for forgiftninger, smitteoverføring mellom dyr eller mellom 

mennesker og dyr, og dessuten faren for at mennesker kan bli skadet av dyr på beite. 

 

En rekke lover og forskrifter regulerer retter, plikter og ansvarsforhold for såvel husdyreiere 

som allmennhet og myndigheter. Rapporten inneholder en gjennomgang av disse. 

 

Etter å ha fastslått at det er nødvendig å forholde seg til to hovedmålgrupper når det er tale 

om forebyggende arbeid, foretas en gjennomgang av eksisterende opplæring og informasjon i 

landbruket og opplysning overfor allmennheten hver for seg. Deretter drøftes en rekke forslag 

til forebyggende tiltak, herunder inngrep på dyra, bruk av tekniske hjelpemidler, opplæring og 

tiltak for å forebygge smitte. Forslag til informasjonstiltak retta mot allmennheten, fra 

barnehage og skole til bærplukkere og turister, er drøfta i eget avsnitt. 

 

Rapporten konkluderer med å foreslå at forprosjektet videreføres i et lokalt prosjekt som 

eventuelt kan bestå av flere delprosjekter og som tar sikte på å utvikle en modell som kan 

overføres til andre deler av landet. Prosjektet forutsettes å være et bredt samarbeid mellom 

landbrukets organisasjoner og offentlige myndigheter og forvaltning både når det gjelder 

finansiering og gjennomføring. 

 

Videre foreslås at det blir vurdert å iverksette arbeid på sentralt hold for å utarbeide 

undervisnings- og informasjonsmateriell retta mot landbrukets yrkesutøvere såvel som 

allmennheten. 

 

Det blir også pekt på behovet for rutiner som sikrer rapportering av sjukdom og skader knytta 

til dyr på beite, slik at en ut fra bedre kunnskap om omfanget, kan iverksette forebyggende 

tiltak. 
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1. OM FORPROSJEKTETS BAKGRUNN, HENSIKT OG 

MÅLGRUPPER. 
 

1.1 Initiativ, finansiering og styring. 

 

I et møte mellom Husdyrmiljøutvalget i Nord-Trøndelag og Fylkesveterinæren for Trøndelag 

i september 1997 ble det beslutta at fylkesjordsjef i Nord-Trøndelag Stig Hegdal og 

distriktsveterinær i Steinkjer Ola Moxness, skulle arbeide videre med problemstillinger og 

løsninger innen temaet "Husdyr på beite. Forholdsregler. Smitteforebyggende tiltak. Ferdsel i 

inn- og utmark". Dette initiativet har resultert i dette for-  

prosjektet som er finansiert og styrt av Statens Dyrehelsetilsyn, Fylkesveterinæren for 

Trøndelag. 

 

1.2 Samfunnsmessige endringer har påvirka landbruket. 

 

I etterkrigstida har det norske landbruket gjennomgått sterke stukturendringer. Dette har vært 

en politisk styrt prosess. Hensikten har vært å tilpasse landbruket til den generelle 

samfunnsutviklinga og frigi arbeidskraft for bruk i andre sektorer. Samtidig har 

kanaliseringspolitikken ført til at store deler av det grovfôrbaserte husdyrbruket er flytta fra 

tett befolka områder til mer grisgrendte utkantbygder. I sum har  dette ført til at en stadig 

mindre del av befolkninga har førstehands erfaring med husdyr. Mange barn som vokser opp i 

norske byer i dag har knapt nok sett levende produksjonsdyr. Stadig færre har slektninger på 

landet som det kan være aktuelt å besøke, og barnebøker og tegneserier med realistiske 

historier om husdyr er fortrengt av video og dataspill med    helt annet innhold. 

 

Effektiviseringa i landbruket har ført til at eier eller røkter bruker langt mindre tid på det 

enkelte dyr enn tidligere. En konsekvens av dette er at husdyra er blitt mindre tamme fordi de 

blir mindre handtert enn det som var vanlig  før. Tekniske løsninger og nye driftsformer har 

også ført til at de som steller dyra har mindre erfaring med og kunnskap om handtering av 

dyr. Undervisninga på landbruksskolene er mindre praktisk orientert i dag enn den   

var en generasjon eller to tilbake, da lærebøkene ga  

rettledning i hvordan dyra skulle bindes, holdes og handteres. I tillegg rekrutteres det nye 

bønder i dag med helt annen utdanning og yrkeserfaring enn landbruk og uten den kunnskap 

og erfaring det gir å vokse opp i et husdyrmiljø og delta i arbeidet. 

 

Bygdenes satsing på turisme, reiseliv og utmarksaktiviteter, samt åpnere grenser og økende 

kjøpekraft, gjør at stadig nye grupper kommer i kontakt med dyr på beite. 

 

1.3 Forprosjektets mål. 

 

Fylkesveterinæren for Trøndelag har formulert prosjektets mål slik:  

 

"Utrede og foreslå tiltak som vil kunne redusere risikoen for at mennesker og husdyr kommer 

i skade eller blir sjuke på grunn av kontakt i beiteperioden. Med husdyr menes her ikke 

akvatiske dyr. 
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Prosjektet skal munne ut i en rapport med forslag til tiltak, bl.a. forslag til produksjon av 

informasjonsmateriell eller skissering av ulike informasjonsmåter. I denne sammenhengen må 

utredningen gi en oversikt og evt vurdering av det materiellet som allerede finnes tilgjengelig. 

Det må også gis forslag til hvordan distribusjonen skal kunne foregå. 

 

Slik det er skissert blir målsettinga for forprosjektet todelt og målgruppene likedan. 

 

1. Folk møter fe. Målgruppa her er mennesker som er ukjent med dyr men som vil kunne 

møte dyr i norsk terreng og norsk natur. Dette er en heterogen gruppe som dessuten ikke alltid 

vil kunne norsk muntlig eller skriftlig. Problemstilling især sikkerhet. 

 

2. Fe møter folk. Målgruppa vil først og fremst være dyreeiere, og problemstillingene rettet 

mot hygiene og smitteforebygging, f.eks. i forhold til alvorlige smittsomme sjukdommer. 

 

Vi forutsetter at disse punktene blir grundig drøftet som en del av prosjektet, og vi forutsetter 

videre at det blir tatt kontakt med aktuelle organisasjoner i Nord-Trøndelag for evt 

samarbeid." 

 

 

1.4 Målgrupper og formidlingskanaler. 

 

En viktig del av arbeidet med å forebygge helserisiko i samband med beitebruk er 

informasjon og kunnskapsformidling.  

Det er i denne sammenheng viktig å definere hvilke grupper vi ønsker å nå fram til, slik at vi 

kan målrette og tilpasse ulike tiltak best mulig. 

 

Det er to hovedgrupper vi må forholde oss til. På den ene sida har vi mennesker med nærings- 

eller yrkesmessig tilknytning til husdyrhold og beitebruk. På den andre har vi alle andre, 

nemlig allmennheten. Hver av hovedgruppene kan deles i en rekke undergrupper.  

 

Budskapet vi ønsker å formidle kan for begge hovedgruppers vedkommende kanaliseres 

gjennom en rekke institusjoner og organisasjoner. 

 

1. Målgruppe landbruk består av 

 

- Selvstendig næringsdrivende husdyreiere (bønder, forpaktere) - Ansatte i husdyrnæringa 

(røktere, avløsere, gjetere) - De som tar sikte på et yrke i landbruket 

   Denne målgruppa er avgrensa og relativt ensarta, og derfor lett å nå fram til. Den er godt 

organisert og vi har mange kanaler vi kan benytte oss av: 

  

     - Landbrukets utdanningsinstitusjoner 

     - Landbrukets organisasjoner, faglige og økonomiske 

     - Landbrukets vegledningstjeneste, offentlig og privat 

 

2. Målgruppe allmennhet kan stikkordsmessig deles inn i 

 

- Barn og unge 
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- Turgåere og bærplukkere 

- Jegere og fiskere  

- Turister 

- Utenlandske (fremmedspråklige) turister 

 

   Denne målgruppa er svært sammensatt og til dels helt uorganisert. Den kan derfor være 

vanskelig å nå fram til.     Utlendinger representerer en spesiell utfordring. Mulige kanaler vi 

kan benytte er: 

 

     - Barnehager og skoleverk 

     - Turistforeninger 

     - Jeger- og fiskerforeninger 

     - Idrettens organisasjoner 

     - Landbrukets organisasjoner 

     - Reiselivsnæringa 

     - Kommunene 

     - Statens Vegvesen 

     - Massemedia 

     - Offentlige informasjonskanaler 

   

 

2. OM RISIKOFAKTORER I BEITEPERIODEN. 
 

2.1 Vi har alle et ansvar for dyra. 

 

Husdyreier er gjennom dyrevernloven (5) og 

forskrifter om hold av storfe og svin (1) 

pålagt ansvar for dyras velferd. 

Dyrevernlovens § 2 lyder slik: "Det skal 

farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt 

og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i 

fåre for å lida i utrengsmål". I forskriftenes § 

5 heter det: "Utearealer og utmarksbeite som 

dyr bruker, skal være egnet for formålet, og 

må kontrolleres jevnlig med henblikk på 

forhold som kan påføre dyra skader og 

lidelser".Det betyr at eieren har plikt til å ta 

forholdsregler for å redusere risikoen for at dyr blir sjuke eller kommer til skade. Det er 

likevel ikke til å unngå at helseproblemer oppstår hos husdyr på beite slik det også skjer i 

fjøset. Målet må være å lokalisere og så langt det er mulig redusere risikoen for at dyra 

utsettes for sjukdom og lidelse. 

Dyrevernloven pålegger også almenheten et ansvar for dyrs velferd. I § 6 står det: "Råkar 

nokon på eit dyr som synleg er sjukt, skadd eller hjelpelaust, skal han hjelpa det så langt råd 

er. Let det seg ikkje gjera å gjeva hjelp eller god nok hjelp og dyret er eit husdyr, tamrein eller 

storvilt, skal han snarast råd seia frå til dyret sin eigar eller innehavar eller til næraste politi". 
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2.2 Farer og feller for beitedyr. 

 

Blant husdyreiere og veterinærer er det velkjent at husdyr kommer til skade og i noen tilfelle 

dør  på grunn av risikofaktorer som finnes i beitet. Det finnes ingen  statistikk som fanger opp 

slike tilfelle, og vi kjenner derfor ikke til det fulle omfanget av slike tragedier. Bare 

unntaksvis blir slikt omtalt i media.  

 

Gjerder eller gjerderester kan representere en fare for husdyr. Mest nærliggende er det å tenke 

på piggtråd. Det er mange eksempler på at sauer har blitt hengende fast ved at piggtråd  har 

filtret seg inn i ulla. I noen tilfelle har dyra dratt med seg piggtrådrester slik at de har blitt 

sittende fast i busk og kratt. Uten hjelp vil dyra omkomme i slike situasjoner. Kyr er særlig 

utsatt for skader på jur og spener på grunn av piggtråd, mens hester kan bli påført store skader 

i hals og bryst eller på beina. Også andre gjerdetyper kan representere en fare for beitedyr. 

Sauer blir ikke sjelden sittende fast i nettinggjerder ved at bjelleklaven hekter seg fast når 

dyra prøver å nå det grønne graset på den andre sida. 

 

Hus, hytter, løer o.s.v. representerer en fare for at dyr kan bli stengt inne hvis ikke dørene er 

forsvarlig lukket. Også rommet under slike hus, tømmerlunner og vedstabler kan representere 

fare. Det er mange eksempler på at sauer har blitt sittende fast og omkommet når de har søkt 

skygge eller ly på slike plasser. 

 

Lekeapparater kan også være dødsfeller. Sauer har blitt kvalt ved at de har gått seg fast i 

husketau og gått rundt og rundt. Fiskegarn som henger til tørk er en annen risikofaktor på 

tilsvarende måte. 

 

Avfall eller skrot i form av hermetikkbokser, glass eller metallgjenstander kan påføre dyr 

skade. Det er kjent at dyr har gått omkring med hermetikkbokser sittende fast på fot eller 

mule. 

 

2.3 Forgiftning.                                               

 

Fra tid til annen får vi gjennom media høre om dyr som har omkommet på beite på grunn av 

forgiftning, men på grunn av at dødsårsak i mange tilfelle ikke blir fastslått og statistikk ikke 

finnes, kjenner vi ikke omfanget av problemet. 

 

Forgiftning kan opptre som følge av at beitedyr kommer i kontakt med avfall eller 

kjemikalier. Storfe er særlig følsom for tungmetaller og det er registrert dødsfall der dyr har 

hatt adgang til ødelagte bilbatterier eller gjenstander malt med mønje. Småfe er særlig utsatt 

for kobberforgiftning der slikt avfall forekommer.  
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2.4 Smitteoverføring.                           

 

Overføring av alvorlige smittsomme sjukdommer mellom dyr fra ulike buskaper kan 

forekomme på beite, men husdyrloven (11) har bestemmelser som tar sikte på å hindre dette. 

Statens Dyrehelsetilsyn bruker betydelige ressurser på å overvåke forekomsten av 

smittsomme husdyrsjukdommer og på å hindre spredning av slike. 

  

Smitte som mennesker fører med seg inn i beiteområder er en potensiell fare. Svært lite av 

slik smitteoverføring til husdyr er dokumentert og problemet må ikke overdrives. Det er 

likevel særlig risikoen for at nordmenn som har vært utenlands, eller utlendinger som 

kommer til landet som turister eller arbeidskraft, kan bringe med seg sjukdommer som ikke er 

stasjonære i Norge, som volder bekymring. Rester av næringsmidler fra områder med 

smittsomme dyresjukdommer som ikke finnes hos oss kan, tenkes å inneholde smittestoff, og 

det samme gjelder avføring fra mennesker som har oppholdt seg i slike områder.  

 

Det har vært en sterk økning i reiseaktivitet og internasjonal turisme i etterkrigstida. Tall fra 

Statistisk sentralbyrå (33) over antall overnattingsdøgn på hoteller/overnattingssteder og 

campingplasser fordelt på nordmenn og utlendinger, samt reisevalutautgifter og -inntekter, 

viser en stadig økende strøm av mennesker over landegrensene. Det sier seg sjøl at dette 

medfører økende risiko for smitteoverføring.  

     

Smitteoverføring fra dyr til mennesker kan forekomme, men representerer neppe noen stor 

risiko i beiteperioden. Det er likevel grunn til å være oppmerksom på faren for at avføring fra 

beitedyr kan forurense drikkevannskilder og derved true menneskers helse. I denne 

sammenheng er det særlig grunn til å tenke på de encella tarmparasittene Giardia og 

Cryptosporidium som angriper både dyr og mennesker og fører til magesmerter og diaré. 

Smitte utskilles med avføringa og spres med vann. I følge statusrapport pr 01.02.99 for 

prosjektet: "Cryptosporidium og Giardia i drikkevasskjelder i Noreg" (19) er parasittene 

påvist i henholdsvis 14% og 10% av i alt 139 undersøkte vannkilder. Det trenger ikke bety at 

vannet er smittefarlig for mennesker, men det kan være det."Både gjødsel frå husdyr og ville 

dyr og human avføring/kloakk er potensielle smittekjelder, men den relative betydninga av 

desse smittekjeldene vil variera frå vasskjede til vasskjelde avhengig av førekomsten av 

husdyr, ville dyr og menneske/kloakkreinseanlegg i vasskjeldene sine nedbørsområde", heter 

det i rapporten. 

 

Vi har strenge reguleringer når det gjelder bruk av matavfall som fôr til husdyr (15). 

Bakgrunnen for dette er bl.a. at næringsmidler representerer en potensiell risiko for overføring 

av smittsomme sjukdommer. På tilsvarende måte bør vi unngå at beitedyr får tilgang til 

næringsmidler eller matrester som ikke er betryggende sterilisert. Særlig viktig er dette når 

det er tale om mat som er brakt inn i landet utenom de ordinære import- og kontrollkanaler, 

enten det dreier seg om legal bagasje eller smugling. Faren består i at sjukdommer som 

normalt ikke forekommer i Norge kan vinne innpass på denne måten.  

 

Mennesker kan være bærere av smittestoff som er årsak til sjukdom hos husdyr. Smittestoffet 

kan være knytta til klær, sko eller andre gjenstander, men i beiteperioden representerer nok 

forekomsten av avføring fra sjuke mennesker eller friske smittebærere den største risiko. 
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Når det dreier seg om sjukdommer forårsaket av virus eller bakterier er det ofte vanskelig å 

fastslå smittekilden fordi det som regel finnes flere muligheter, og vi har heller ikke 

dokumentasjon på at slik smitte representerer noe stort problem i dag. Det er likevel slik at 

sjøl om sannsynligheten for overføring av alvorlige smittsomme sjukdommer fra mennesker 

eller det de etterlater seg til beitedyr er liten, kan det representere en betydelig risiko. Dette 

skyldes at konsekvensene av slik smitteoverføring kan bli dramatiske, ikke bare for den 

enkelte dyreeier, men for landbruket generelt og den totale sunnhetstilstanden for folk og fe i 

Norge. 

 

Vi har kjennskap til at beitedyr blir smitta med parasitter fra avføring fra mennesker i 

beiteperioden, og dette er en indikasjon på at også andre sjukdommer kan overføres på denne 

måten. 

 

Taenia saginata er en bendelorm som har mennesket som hovedvert. Smitta personer skiller 

ut ormens egg med avføringa. Storfe tjener som mellomvert, og hvis de får i seg smitte med 

beitegraset vandrer en larve fra tarmen via blodbanene ut i muskulaturen og kapsles inn i 

bindevev i form av tinter (Cysticercus bovis) som framstår som 0,5cm store væskefylte 

blærer. De kan finnes i all tverrstipet muskulatur, men særlig i tygge- og hjertemuskulatur. 

Mennesker blir smitta ved å spise utilstrekkelig varmebehandla kjøtt fra slike dyr. I Norge 

påvises tinter årlig i slakt fra 1-17 besetninger eller 0,03% av alle storfeslakt. Ved vanlig 

undersøkelsesmetodikk vil vi imidlertid bare fange opp 15% av alle tilfelle i følge danske 

undersøkelser (20, 26). 

 

I en undersøkelse i 1989-90 (30) ble det påvist smitte i 8 besetninger. Fem av disse var i Hå 

kommune i Rogaland og hadde sammenheng med forurensing av beite og grasmark med 

septikslam og spredning med bekk til naboer. Et tilfelle  i Eidsvoll skyldtes lekkasje på 

kloakkledning i beiteområde. Gården hadde regelmessig øst-europeisk arbeidskraft. I en okse 

fra Hemsedal ble det funnet tinter. Smittekilden var utedo brukt i forbindelse med 

gårdsturisme. Det ble også beskrevet et tilfelle i Heimdal i Sør-Trøndelag. Den sannsynlige 

smitteårsaken var at dyra hadde beita i eller nær målområdet for internasjonale skirenn og 

orienteringsløp, og at dette var forurensa med avføring fra deltakere og publikum. 

 

I 1996 ble det oppdaga to tilfelle av slik bendelormsmitte hos storfe i Trøndelagsfylkene. I et 

oppslag 23.11.96 sier Adresseavisen (9.3): "Utenlandske bobilturister er trolig årsaken til at 

det nå er funnet bendelorm i storfe ved to slakterier i Nord- og Sør-Trøndelag. 

Helsemyndighetene advarer mot å tømme møkk fra mennesker i nærheten av dyrebeiter. 

Bendelorm kan i verste fall være livstruende". 

Distriktsveterinæren i Steinkjer foretok nærmere undersøkelser omkring ett av tilfellene. 

Smittekilden lot seg ikke med sikkerhet fastslå, men hans konklusjon var at den mest 

sannsynlig hadde sammenheng med lekkasje på kloakkledning eller septiktank i et 

beiteområde. Både gårdens folk og naboen hadde hatt opphold i utlandet.                                 

 

Det er også beskrevet et tilfelle fra Hordaland der det ble påvist tinter hos fem okser fra 

samme buskap. Oksene var fora med gras som var høsta på "ein campingplass og ei "løkke" 

utan ordna toalettilhøve (som) m.a. hadde vore nytta av eit circus, og elles som leikeplass" 

(32). 
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I artikkelen "Oksetinten - Cysticercus bovis på frammarsj?" (30) heter det i 

konklusjonen:"Forandringer i folks levevaner, med økt reiseaktivitet til utlandet, nye 

matvaner  (mere rått/lite stekt kjøtt), og ikke minst, økende tilstrømming av utlendinger hit 

kan raskt føre til at Taenia saginata/cysticerkose blir langt vanligere enn det har vært hittil 

her i landet". 

 

Taenia saginata har en velkjent og oversiktlig livssyklus. Når tinter blir påvist hos storfe vet 

vi at de er smitta via avføring fra mennesker. Ettersom sjukdommen bare sporadisk opptrer i 

Norge må vi anta at smitten i hvert tilfelle har forbindelse med utlendinger, nordmenn som 

har oppholdt seg i utlandet eller mennesker som har spist importert kjøtt som har inneholdt 

smitte. Forekomsten av denne sjukdommen kan også betraktes som en indikator på at annen 

smitte kan overføres på samme måte.  

 

 

3. BEITEDYR KAN REPRESENTERE FARE FOR MENNESKER. 
 

3.1 Uhell kan føre til 

personskade. 

 

Sjøl om det ikke finnes 

systematiske registreringer og 

statistikk på dette området, har 

vi solid dokumentasjon for at 

husdyr er årsak til skade på 

mennesker. Jan Reiling ved 

Norges Landbrukshøgskole har 

gjennomført en undersøkelse 

om ulykker i landbruket (24). 

Han sendte ut spørreskjema til 

10000 gårdbrukere med følgende hovedspørsmål: "Har du eller en annen blitt skadet i en 

ulykke/uhell i forbindelse med drifta av gården eller i gårdsskogen i perioden 1. september 

1994 til 1. september 1995? Vi tenker i denne forbindelse på skader p.g.a. en ulykke som har 

gitt deg, eller en annen, problemer med å utføre gårdsarbeidet på vanlig måte etter 

skadedagen. Alle skader regnes med, selv om en ikke har oppsøkt lege". Han mottok 7817 

svar, og det ble rapportert om 486 ulykker. De som hadde vært utsatt for ulykker ble fulgt opp 

med telefonsamtaler for å klarlegge hendelsesforløp og omstendigheter.  

 

Rapporten, som ble lagt fram i 1997, viser at 21,4 % av alle skader oppsto i situasjoner som 

medførte direkte kontakt med husdyr. Av arbeidsoperasjoner knytta til husdyr er flytting den 

mest risikable med 11,9 % av alle skader. Dette er den viktigste enkeltårsak til skader i 

landbruket. Av operasjoner forbundet med flytting av dyr er flest ulykker  knytta til det å 

drive, jage eller leie dyr ute. 4,6 % av alle ulykker i landbruket oppstår i slike situasjoner. 

 

Undersøkelsen viser at alle dyreslag i alle aldre kan være årsak til skade. Også føll, kalver og 

lam kan representere en fare. Det er likevel hevet over tvil at store dyr er årsak til de mest 

alvorlige skadene, og i enkelte tilfelle dødsfall. Av erfaring vet vi at slike dramatiske 
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konsekvenser særlig er knytta til situasjoner som utløser panikkreaksjoner eller aggressiv 

atferd fra dyrenes side (9.4-6). 

 

Det er et vidt spekter av situasjoner som medfører at mennesker blir skadet av husdyr. Noe av 

det mest vanlige er skader som skyldes tråkk, spark eller at den som handterer dyr blir klemt 

mot fast gjenstand. Dyr som løper ut representerer fare for at mennesker blir rent overende 

eller blir slept med etter grimetau eller liknende. 

 

Dyr som slippes på beite etter å ha stått lenge inne vil oftest reagere med kraftig fysisk 

utfoldelse. Særlig hvis dyra ikke kjenner hverandre på forhånd kan det bli slåssing for å 

fastslå rangorden. Hvis det samtidig er mange mennesker tilstede har vi en potensielt farlig 

situasjon. Slipp av hester, enten i hesteavlsseter eller unghingsthamn trekker stort publikum, 

og i slike sammenhenger har ulykker forekommet. 

 

3.2 Alvorlige ulykker og dødsfall. 

 

De mest alvorlige ulykker oppstår når dyr får panikk eller reagerer aggressivt. Slik opptreden 

er ofte knytta til at dyra opplever at de er fanget eller drevet opp i et hjørne uten 

fluktmulighet. Mordyr, særlig når avkommet er nyfødt, vil ofte ty til aggressiv atferd overfor 

det de oppfatter som en trussel. Noen hanndyr hevder revir og vil kunne angripe mennesker 

hvis de oppfattes som rivaler. 

Hunder utløser ofte aggressiv atferd hos husdyr, og når hunden søker beskyttelse hos eieren, 

kan denne komme i en farlig situasjon. Ellers rolige dyr som er vant til å bli handtert, kan vise 

avvikende, truende eller endog aggressiv atferd når de står overfor usikre eller engstelige 

personer.  

 

Fra massemedia kjenner vi til at det av og til forekommer dødsulykker der beitedyr er 

involvert. Den direkte foranledning til dette forprosjektet var en dødsulykke i Nord-Trøndelag 

i 1997 der en bærplukker tok seg inn i et beiteområde og ble angrepet av en okse. Det ble i 

ettertid fastslått at dyreeieren ikke kunne klandres for det som skjedde (9.4-5), men saken var 

likevel en stor personlig belastning for ham. 

 

I en artikkel av H.A. Hopper med tittelen "The Housing and Handling of Bulls" gjengitt i det 

amerikanske tidsskriftet Small Farmers Journal (21) hevdes det at alle okser skal betraktes 

som farlige. Det er den snille oksen og ikke den sinte, som mest sannsynlig vil lemleste eller 

drepe sitt offer. Det skyldes at det vanligvis blir tatt forholdsregler ved omgang med dyr med 

dårlig rykte. I følge forfatteren er det relativt ufarlig å leke med dynamitt sammenliknet med 

det å omgåes en stor okse uten å ta tilstrekkelige forholdsregler. 

 

For mange husdyreiere kan muligheten for problemer og konflikter knytta til husdyr på beite 

komme til å føles svært tyngende. Dette gjelder ikke bare bekymring for egne dyrs helse og 

sikkerhet, men også eventuell skade av ulik art som dyra kan forårsake og det ansvar dette 

kan medføre. Noen pålegger seg selv kan hende et ansvar ut over det loven bestemmer, 

nærmest i form av et objektivt ansvar, og går rundt i usikkerhet og angst for at "noe galt" skal 

inntreffe. En kan ikke se bort fra at bekymringer og stress i denne forbindelse i seg selv kan 

lede til helseproblemer. 
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4. RETTIGHETER, PLIKTER OG ANSVAR I MØTE MELLOM FOLK 

OG FE. 
 

4.1 Beitebruk, dyrevelferd og 

interessekonflikter. 

 

Beiting har hatt en sentral plass i 

norsk landbruk gjennom alle tider. I 

etterkrigstida har innføringa av ny 

teknologi (f.eks. fôrhøsteren) og nye 

driftsmetoder (nullbeiting) ført  til 

en viss tilbakegang i beitebruken. 

Forskrifter for hold av storfe og svin 

(1) bestemmer med virkning fra 1. 

januar 1997 at storfe over 6 måneder 

som holdes på bås, med unntak av hanndyr, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i 

en periode på minst 8 uker i sommerhalvåret. Sammen med samfunnets krav om et mindre 

kostnadskrevende landbruk har det ført til en fornyet interesse for beite som ressurs. Økt 

satsing på sjølrekrutterende storfekjøttproduksjon, det vil si et driftsopplegg der kalven går 

sammen med kua på beite, trekker i samme retning. 

 

Beiteretten er knytta til gården og omfatter i tillegg til egen grunn også sameie og almenning. 

Den kan også være avtalefesta på annen måte. Lovverket har bestemmelser som avspeiler den 

vekt samfunnet legger på utnyttinga av disse ressursene. Formålet med jordloven (2) er i følge 

§ 1 "å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer 

til, kan bli nytta på den måten  som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 

landbruket". 

 

Fjelloven (3) regulerer bruken av statsallmenningene og slår i § 2 fast at den bygd eller grend 

har rett til allmenningsbruk som fra gammel tid har hatt slik rett. Denne retten skal "kunne 

nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturleg etter 

tida og tilhøva".  

 

De siste åra har en interessekonflikt mellom tradisjonell beitebruk og anna utnytting av 

utmarka kommet til syne. Dette har sammenheng med at beitebrukerne har blitt ei stadig mer 

marginalisert gruppe, samtidig som mer fritid og større kjøpekraft blant folk flest har skapt 

grunnlag for en rekke fritidsaktiviteter knytta til utmarka. 

 

 

4.2 Allmennhetens rettigheter og plikter. 

 

Friluftsloven (4) regulerer allmennhetens rett til fri ferdsel, eller det som populært kalles 

"allemannsretten". Loven sier at allmenheten har rett til fri ferdsel i utmark, og definerer 

utmark som alt det som ikke er innmark. Innmarksdefinisjonen finner vi i § 1:"Med innmark 

regnes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite, og skogplantefelt 

samt lignende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier 
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eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er 

gjerdet inn sammen med slikt område regnes også like med innmark". Loven gir altså rom for 

en viss skjønnsmessig vurdering der hensynet til eier og bruker skal tillegges vekt. 

Friluftsloven pålegger den som ferdes aksomhetsplikt. Det vil si at almenhetens ferdsel kun er 

lovlig når den foregår hensynsfullt. "Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns 

grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller 

ulempe for eier, bruker eller andre" (§ 11). Sjøl om beitedyr ikke er nevnt særskilt i 

friluftsloven må disse omfattes av aktsomhetsplikten. Statens Friluftsråd har laget regler for 

ferdselskultur (29) som bl.a. har disse punktene: 

        

- Du skal ikke ferdes unødig i beitefelt. 

- Du skal ikke bryte ned gjerde eller på annen måte ødelegge det. 

- Du skal lukke grind eller le etter deg. 

- Du skal rydde rasteplass og teltplass etter deg. Du skal fjerne, grave ned eller dekke avfall, 

avføring, papir, hermetikkbokser, tomflasker, glasskår, spiker o.l. Tomme bokser og 

glasskår kan skade dyrenes muler og klover. 

 

Disse reglene må antas å være retningsgivende for hva som menes med hensynsfull atferd i 

friluftsloven. 

 

Etter dyrevernlovens § 6 (5) er alle som treffer på et dyr som er sykt, skadd eller hjelpeløst, 

pliktig til å yte hjelp (jfr. avsn. 2.1). 

 

Viltloven (6) og bufeloven (7) har bestemmelser om båndtvang for hunder. I denne 

sammenheng er bufeloven den mest aktuelle. I § 3 heter det at eier eller den som har hunden i 

si varetekt, har plikt til å sørge for at "hunden ikke streifer om uten ledsager i den tid bufe 

beiter, i strekninger hvor andre enn eieren eller besidderen er beiteberettiget". Hund som 

påtreffes i ferd med å jage eller skade bufe kan med medhold i samme lovs § 2 avlives på 

stedet av grunneier, dyrets eier eller annen beiteberettiget, eller kreves avlivet innen tre 

måneder. 

 

Dyrevernlovens § 28 har bestemmelser om stenging av hytte, koie, seterbu og anna bu, fjøs, 

stall, løe og lignende i utmark eller i fjellet for å unngå at beitedyr blir stengt inne. 

 

Bilansvarsloven (8) pålegger eier/fører av motorkjøretøy objektivt ansvar for husdyr som blir 

skadet i trafikken, og på tilsvarende måte forholder det seg med jernbane. 

  

 

 

4.3 Dyreeiers ansvar og plikter. 

 

Dyrvernlovens § 2 gir beskjed om hvordan dyr skal behandles, og det ansvar som hviler på 

husdyreier (jfr. avsn.2.1). Om tilsyn og stell sier loven i § 5:"Den som eig eller har i si 

varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte eller som har 

tilsyn med slike dyr for eigar eller innehavar, skal syta for at: 

 

1.Dyret får nok og godt nok fôr og vatn, alt etter trongen hjå det einskilde dyret, 
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2.dyret får forsvarleg tilsyn og stell, m.a. får stelt klør, hovar eller klauver, 

3.bindegreie eller stengsel ikkje skader eller er til ulempe for det i utrengsmål, 

4.sjuke eller skadde dyr får høveleg behandling og vert avliva om det trengst, 

5.dyr på beite vert henta heim før frost og snøfall er ventande om hausten". 

 

Forskrifter om hold av storfe og svin har som tidligere nevnt bestemmelser om at dyr skal ha 

mulighet til fri utfoldelse og mosjon. I § 5 finnes bestemmelser om tilsyn med dyr på beite: 

"Utearealer og utmarksbeite som dyr bruker, skal være egnet til formålet, og må kontrolleres 

jevnlig med henblikk på forhold som kan påføre dyra skader og lidelser".  

 

Både dyrevernloven og gjerdeloven (9) inneholder bestemmelser om gjerder og gjerderester. 

Gjerder skal være slik laga og vedlikeholdt at risikoen for at dyr skader seg er minst mulig. 

Gjerderester skal fjernes. I utmark er det forbud mot å bruke piggtråd bortsett fra i 

kombinasjon med annet gjerdemateriale som er godt synlig (dyrevernlovens § 29). 

Kommunestyret kan vedta forbud mot bruk av piggtråd (gjerdelovens § 18). 

 

Beiteloven (10) inneholder bestemmelser om ansvar for dyr på beite. Eier eller innehaver av 

husdyr har plikt til å se til at husdyra ikke kommer inn på område der eier eller innehaver ikke 

har beiterett. Hvis dette likevel skjer kan det medføre plikt til å erstatte skade på avling og 

annen eiendom. Ansvaret vil være avhengig av om vokteplikten har vært forsømt ved 

manglende gjerdehold. Det vil også kunne oppstå spørsmål om hvem som har gjerdeplikten. 

 

Det er viktig å merke seg at beiteloven kun omtaler skade på avling og eiendom. Det betyr at 

dyreeier ikke kan gjøres ansvarlig for personskade etter beiteloven. Det finnes ikke særskilte 

lovbestemmelser som omhandler personskade forårsaket av husdyr. Straffeloven (16) vil 

kunne komme til anvendelse, men kun ved uaktsomhet fra dyreeiers side. Normalt vil 

dyreeier ikke kunne bebreides hvis tredjeperson tar seg inn i et beiteområde og blir skadet av 

husdyr.  

 

Hvis dyreeieren tar i mot publikum i næringssammenheng, f.eks. gårdsturisme, eller har 

mottatt erstatning eller tilskudd i forbindelse med publikumsretta tiltak, f.eks. tursti gjennom 

beiteområdet, vil det medføre et utvida ansvar. 

 

Husdyrlovens § 3 (11) gir veterinærmyndighetene hjemmel for å sette forbud mot å slippe dyr 

som er smitta av visse sjukdommer på beite (12). Forbud mot eller begrensning i 

persontrafikk kan også iverksettes. Loven har bestemmelser om meldeplikt i § 2:"Treffer 

noen i skog eller mark på dyr (husdyr eller vilt) som det er grunn til å tro er angrepet eller død 

av en sjukdom som loven gjelder for, skal han snarest mulig varsle politiet (lensmannen) eller 

veterinær". 

 

Hanndyrloven (13) begrenser retten til å slippe 

værer, bukker, okser og hingster på beite i den 

hensikt å unngå uønska paring.  
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4.4 Forsikring ved personskade forårsaket av husdyr.           

 

Ved henvendelse til Gjensidige Forsikring, som er det dominerende selskap innen 

landbruksforsikring, har vi fått følgende opplysninger: 

 

Lønna arbeidskraft er dekka gjennom arbeidsgivers ansvar, enten dette er husdyreier eller 

avløserlaget. Besøkende og ulønna arbeidskraft (slektninger) er dekka gjennom ei rimelig 

tilleggsforsikring som nesten alle bønder har. Denne forsikringa vil også dekke skade på 

personer som kommer til gården gjennom organisert gårdsbesøk (f.eks. skoleklasse) eller som 

følge av gårdsturisme i mindre omfang (omsetning under kr 50000,-), eller ved bruk av 

turstier eller andre anlegg som finnes på gården. "Åpen Gård"- arrangementer er dekket 

gjennom en sentral forsikringsavtale med Norges Bondelag. 

 

Landbruksforsikringa dekker ikke skade på forsikringstaker eller ektefelle. Her må det 

særskilt yrkesskadeforsikring til. 

Ridesenter eller tilsvarende organisert aktivitet som innebærer bruk av hest, krever også 

særskilt tilleggsforsikring. 

 

 

5. HVA GJØRES FOR Å REDUSERE RISIKOEN I DAG? 
 

5.1 Eksisterende kunnskapsformidling og informasjon. 

 

En del av arbeidet med dette forprosjektet har bestått i å skaffe en oversikt over det som 

allerede finnes av undervisning, læremidler og informasjon på dette feltet. Dette er en 

forutsetning for en målretta innsats for å forbedre tilbudet i framtida. Det har ikke vært enkelt 

å skaffe seg en slik oversikt, og det vi presenterer er ikke utfyllende, men det gir etter vår 

oppfatning likevel et bilde av situasjonen. 

 

5.2 Opplæring og informasjon i landbruket. 

 

De tidligere landbruksskolene er i dag en integrert del av det videregående skoletilbud og 

representerer grunnutdanninga i landbruket. I læreplan VK1, husdyrlære står det bl.a.: 

 

Elevene skal: 

- kunne vurdere og tilrettelegge dyrestell i forhold til dyras  livsmiljø ut fra dyras naturlige 

atferdsbehov og på grunnlag  av forsvarlige etiske normer 

- vite hvordan man forebygger spredning av smittsomme sykdommer -kunne forebygge 

sykdom og skader hos dyr og vite hva som kan  gjøres for å minske dyras lidelser ved 

sykdom og skader  

- kunne bruke redskap og teknisk utstyr for håndtering av dyr på en trygg og forsvarlig måte 

- kunne tilrettelegge omgivelsene og håndtere dyr på en måte som gir dyrene nødvendig 

trygghet og ro og som ikke skader dyrene  

 

I læreplan VK2 heter det videre: 

Elevene skal: 
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- kunne planlegge drifta for å ivareta dyras livsmiljø og helse, samt røkterens arbeidssituasjon 

best mulig  

 

Læreplanen er ambisiøs og rammene dekker godt vårt tema med unntak av forholdet til 

allmennheten. Det er likevel grunn til å spørre hvordan målformuleringene tolkes, hva det 

legges vekt på i undervisninga og ikke minst hva som finnes av kunnskap og læremidler når 

det gjelder sikkerhet, helse og hygiene i beiteperioden. Det avhenger i stor grad av den 

enkelte lærers kvalifikasjoner og interesse om slike forhold blir prioritert i undervisninga. 

 

I undervisninga brukes Torger Gjefsen: "Husdyrlære" (18) som lærebok i faget husdyrlære. 

Beitebruk og problemer knytta til dette er viet liten oppmerksomhet i denne boka. I kapittelet 

om sikkerhet og arbeidsteknikk er følgende emner omtalt:  

 

-Tekniske og mekaniske hjelpemidler (traktor, silotalje o.l.) 

-Kjemiske midler og medisiner 

-Gjødselgass 

-Karbondioksid og nitrøse gasser 

-Fallfeller 

-Støv 

-Belastningsskader 

-Loven om arbeidervern og arbeidsmiljø 

 

Sikkerhet, arbeidsteknikk og skaderisiko knytta til handtering av husdyr er ikke nevnt.  

 

Det finnes i dag et organisert tilbud om etterutdanning for bønder, men så vidt vi vet ikke noe 

kurstilbud innen beitebruk og problemer knytta til dette. Tine Norske Meierier driver 

opplysningsvirksomhet gjennom Helsetjenesten for storfe, men denne er nesten uten unntak 

knytta til fjøset og det som forgår der. 

 

Avlsorganisasjonene for storfe, småfe og svin har sammen med meieri- og slakterisamvirket 

oppretta Dyreombudet. Stillingen bemannes av veterinær som har tilhold hos Norsk Rødt Fe 

og rår over kompetanse når det gjelder dyrs atferd og behov. Han fungerer som rådgiver og 

holder foredrag om slike spørsmål i ulike sammenhenger. 

 

Landbrukshelsa og Arbeidstilsynet er opptatt av husdyr som skadeårsak, men når foreløpig 

kun en liten andel av norske gårdsbruk.   

 

Slakterisamvirket disponerer en betydelig kompetanse når det gjelder handtering av dyr. 

Norsk Kjøtt Fagsenter har et internt undervisningsopplegg om dyrevelferd og sikker 

handtering av dyr. Det omfatter foruten kursvegleder og lysark til foredrag en profesjonell 

videofilm: "Dyrevern i slakterier" (36), som gir en grundig innføring i dyrs sanser, atferd og 

reaksjoner. Den viser også eksempler på riktig og gal handtering av dyr under flytting og 

driving. 

 

Nyere lærebøker inneholder generelt lite relevant informasjon om dette emnet. "Dyras atferd" 

av Per Jensen (22) er ei lærebok i etologi og inneholder mye stoff om husdyras atferd og 

behov, men sier lite om hvordan denne kunnskapen kan utnyttes for å redusere risikoen for 
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ulykker og skader i landbruket.Serinius Trodal:"Kjøttfeboka" (31) har omtale  og skisse av en 

sluse for fanging av dyr. Den boka som har mest praktisk informasjon om handtering av dyr 

så langt vi vet er "Ammeku for praktikere" av Tore Stubberud (28). 

Beitekonsulent Erling Skurdal i Norsk Sau- og Geitavlslag har skrevet ei fag- og kursbok med 

tittelen "Beiting i utmark - i praksis og plansammenheng" (27). Den inneholder bl. a. emner 

som "Interessemotsetningar i utmarka", "Samarbeid med andre interessegrupper", 

"Konfliktførebyggjande arbeid" og "Konfliktløysing", men har lite stoff med direkte relevans 

til vårt tema. Ei ny bok:"Forebyggende helsearbeid i husdyrproduksjonen" av Egil Simensen 

(25) har lite stoff knytta til beiteperioden, bortsett fra omtalen av parasittsmitte. 

 

Juridiske forhold er godt belyst i "Dyrevernloven med kommentarer" av Finn Gjesdal (17), 

"Lov og rett i utmark" av Ole Swang (29) og "Beitedyr i kulturlandskap" av Nedkvitne, 

Garmo og Staaland (23). 

 

 

5.3 Opplysning og informasjon overfor almenheten. 

 

Kunnskapen om produksjonsdyr og hvordan man forholder seg 

til dem er generelt sett større på bygda enn i byene, men selv i 

landkommuner bor deler av befolkninga i tettsteder med en 

urban livsstil og et distansert forhold til landbruket. 

Mange får sin første kunnskap om husdyr gjennom barnebøker. 

Det er få av disse bøkene som gir et realistisk bilde av dyra. 

Enkelte barnehager tar ungene med på gårdsbesøk slik at de får 

anledning til å oppleve husdyr på nært hold. 

 

I grunnskolens læreplan står det: "I opplæringa skal elevene 

lære om og bli kjende med nokre vanlege dyr, til dømes 

kjæledyr eller husdyr, og samtale om forholdet mellom 

menneske og dyr". Det er ei god målsetting, men det er opp til skolen og den enkelte lærer 

hvordan den blir ivaretatt. 

 

Det har i løpet av en generasjon blitt mindre stoff om husdyr i skolens lære- og lesebøker 

ettersom disse har blitt tilpassa samfunnsutviklinga og omgivelsene til flertallet av elevene. 

Mange skoler sørger imidlertid for at elevene får være med på gårdsbesøk der de kan oppleve 

nærkontakt med dyr. 

 

Landbruket har mange steder tilbud om gårdsbesøk for interesserte i form av "Åpen Gård"- 

tilstelninger, og årlig arrangeres det messer og utstillinger der allmenheten får anledning til å 

møte dyr. 

 

Landbruksforlaget distribuerer en videofilm med dyrevern som tema (34). Filmen er 

produsert med støtte fra Statens dyrehelsetilsyn og Landbruksdepartementet og er retta mot 

almenheten, først og fremst barn og ungdom. Den formidler lite av verdi når det gjelder 

opptreden i forhold til dyr på beite. 
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En av radioens mest populære programposter, "Nitimen", har formidlet historier og anekdoter 

om husdyr med lite realistisk preg. Framstillinga er ofte sentimental og med sterk tendens til 

at dyrene tillegges tanker og følelser på linje med mennesker. Langt større informasjonsverdi 

har den ukentlige programposten "Naturens verden" som har en del landbruksreportasjer og 

av og til også innslag om husdyr. 

 

Statens Dyrehelsetilsyn, Landbruket og Reiselivsnæringa har i fellesskap laget en brosjyre på 

norsk, engelsk, tysk og fransk under tittelen:"Welcome to Norway!" (9.11). Den inneholder 

vakre fargebilder og lettfattelig informasjon som tar sikte på å redusere faren for forsøpling 

og smittespredning ved ferdsel i norsk natur. Det gis ingen anvisning på hvordan 

allmennheten skal forholde seg til husdyr, bortsett fra at dyra ikke skal fores. 

 

"Hold Norge fritt for svinepest!" heter en 

brosjyre som er utgitt av Norsvin, 

Koorimp og Helsetjenesten for svin 

(9.12).Den inneholder følgende 

oppfordring: "Unngå at utegående griser 

får tak i matrester etter turister! Bruk om 

nødvendig dobbelt gjerde for utegående 

griser". 

 

Distriktsveterinæren i Verdal har laget en 

"vær varsom"- plakat (9.7) med følgende 

tekst på norsk, engelsk og tysk: 

 

"Beskytt mennesker og dyr mot smitte" 

Matavfall og søppel kan inneholde smittestoffer som kan overføres til mennesker og dyr. La 

derfor ikke avfall ligge i naturen. Dersom avfallsdunk ikke er for hånden eller er full, bør du 

ta avfallet med deg. Hold hunder i bånd. Ekskrementer fra hund må ikke etterlates på eller 

rundt camping eller rasteplasser". 

 

Det foreligger også en meget uttrykksfull plakat med teksten Rabies dreper (9.8) med tekst på 

norsk, engelsk, tysk og fransk som tar sikte på å informere utlendinger ved grensepassering. 

 

Selbu Sauavlslag har i samarbeid med Felleskjøpet laget en plakat som forteller at tilsyn med 

beitedyr pågår (9.9). Den oppfordrer publikum til å vise hensyn, kjøre sakte, huske 

båndtvangen og melde fra om sjuke og døde dyr. 

 

Norges Bondekvinnelag og Landbruksdepartementet har signert en plakat (9.10) med 

følgende tekst på tre språk: "Ingen adgang til driftsbygningene på gården. Dyra kan skade deg 

og du kan overføre smittsomme dyresjukdommer". 

 

 

5.4 Pågående arbeid med samme eller tilgrensende tema. 

Jan Reiling ved Norges Landbrukshøgskole, institutt for tekniske fag, er i gang med ei 

undersøkelse om husdyr som årsak til skader i landbruket. Den skal være avslutta i løpet av 

året, og vil bli publisert i en egen rapport. 
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Arbeidstilsynet og primærhelsetjenesten i Nord-Østerdal samarbeider om et prosjekt med 

tittelen "Forebygging av personskader knyttet til dyr". Hovedvekten legges på bruk og 

handtering av hobbyhest. Det er laget en videofilm som viser temming og bruk av hest, og litt 

om handtering av storfe (35). 

 

"Aksjon Rampe" er et samarbeid mellom Landbrukshelsen og Nord-Norges Salgslag. Det tar 

for seg helserisiko i samband med opplasting og transport av slaktedyr. Første fase har 

omfattet kartlegging av problemområder og risikofaktorer. Et oppfølgingsprosjekt med 

tittelen "Forebygging av arbeidsulykker blant dyrebilsjåfører og gårdbrukere" er kommet i 

gang. Det er oppretta arbeidsgruppe der representanter for landbrukets organisasjoner deltar. 

Målet er i første omgang å få i stand tilrettelegging hos gårdbrukere i kommunene Målselv og 

Bardu (37). 

 

 

6. ET MANGFOLD AV TILTAK ER AKTUELLE. 
 

6.1 Registrering og statistikk må til! 

 

En viktig forutsetning for at vi skal kunne redusere helserisiko for mennesker og husdyr 

gjennom forebyggende tiltak er at skader og sjukdom blir systematisk registrert og kommer til 

uttrykk i form av statistikk. Dette mangler i stor grad for forhold knytta til beitedyr. Vi kan 

likevel slå fast at flere typer av tiltak er aktuelle. Det kan være forholdsregler knytta direkte til 

husdyra eller bruk av tekniske innretninger eller installasjoner for å hindre at dyrene skader 

hverandre eller mennesker. Det kan også dreie seg om å eliminere risikofaktorer i beitet for å 

hindre at dyr kommer til skade. Forebygging av smitteoverføring er enda et område som 

krever tiltak. 

 

Felles for alle typer tiltak er at kunnskapsformidling og informasjon er en nødvendig 

forutsetning, og dette må betraktes som et vesentlig forebyggende tiltak i seg selv. 

 

 

6.2 Temming og forebyggende inngrep på husdyr. 

 

En viktig forutsetning for at husdyr skal kunne handteres uten stor risiko for uhell og skader 

er at de vennes til mennesker allerede mens de er unge. Ved å bruke noe tid på å oppnå 

kontakt med dyra når de er små, og før de representerer en fare for mennesker, vil en kunne 

spare tid, bekymringer og ergrelser den dagen de skal ut på beite. Det er oftest mulig å prege 

dyr på mennesker på en slik måte at de får et tillitsfullt forhold til røkteren som leder av 

flokken. Da er risikoen for uhell eller skade betydelig mindre enn om dyra oppfatter røkteren 

eller andre som en trussel eller rival. 

 

Dyr med horn er ofte årsak til alvorlige skader selv om de ikke er aggressive. Et kast med 

hodet kan være nok, om det skyldes at kua blir skremt av et annet dyr eller irritert over 

insekter. Avhorning eller avl på kollete dyr er derfor et viktig skadeforebyggende tiltak. 
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Okser representerer en spesiell sikkerhetsrisiko og må alltid behandles med stor respekt. De 

skal ikke kjæles for eller terges, men vennes til vennlig og fast handtering fra de er unge, og 

så langt det er mulig bør en unngå at de lærer sin egen styrke å kjenne (21). Okser har en 

styrke og hurtighet som det kan være vanskelig å forestille seg, og de kan være uberegnelige. 

Det kan derfor være grunn til å anbefale at okser som skal ut på beite etter at de er 

kjønnsmodne blir kastrert. For avlsokser som går ute sammen med kyrne vil det gjøre dem 

langt mer handterlige og sikre å omgås hvis de blir utstyrt med ring i nesen, og slike okser 

over 12 - 15 måneder bør ha ring før de slippes på beite. 

 

 

6.3 Tekniske installasjoner og hjelpemidler. 

 

For å hindre 

tråkkskader er det 

fornuftig å bruke 

vernesko ved 

handtering av husdyr. 

Skoene bør også ha 

gode såler med grovt 

mønster som sikrer godt 

fotfeste. 

 

Melkekyr som daglig 

går inn og ut av fjøset, 

lar seg vanligvis lett 

fange og fengsle, men 

ammekyr og ungdyr kan 

representere et problem 

når de av ulike grunner 

skal fanges inn. Det kan 

være i samband med kalving, prøvetaking, vaksinering eller sjukdomsbehandling. Ved innsett 

om høsten eller når dyr kommer på avveie, er det også ofte behov for fanging og fengsling. 

Da vil det være en stor fordel, også for sikkerheten, om en kan benytte en fangstinnretning. 

Slike finnes i flere utgaver. Det enkleste kan være å bygge ei sluse som dyra drives gjennom. 

Poenget med ei slik sluse er at den kun gir rom for ett dyr i bredden, og at den kan stenges 

foran og bak dyret. Da vil det være mulig å få satt på grime uten at det skjer med livet som 

innsats. 

 

En annen framgangsmåte er å bruke 

fanghekk, som enten monteres mellom 

kraftige stolper, eller utgjør sidene i ei 

foringskorg. Fanghekken fungerer slik at 

dyra automatisk låses fast når de stikker 

hodet gjennom for å nå fôret som er plassert 

på den andre sida. 

 

Trodal: Kjøttfeboka (31) 
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Av og til kan det oppstå situasjoner der det er nødvendig å roe ned nervøse eller aggressive 

dyr uten å komme dem for nær. I slike tilfelle kan en ty til injeksjonsgevær. Det er derfor 

viktig at det finnes en beredskap som sikrer assistanse i slike tilfelle, og at folk har kjennskap 

til at den eksisterer. 

 

 

6.4 Tilsyn og fjerning av risikofaktorer i beitet. 

 

Som omtalt i avsnitt 4.3 er husdyreier pålagt å føre tilsyn med beitedyr. Tilsynsplikten 

omfatter ikke bare dyra men også selve beiteområdet med tanke på forhold som kan føre til at 

dyra kommer til skade. Omfanget vil variere med dyreart, dyras alder og beitets beskaffenhet, 

men det er viktig at det finnes rutiner for slikt tilsyn.  

 

Det er viktig å påse at gjerdet fungerer slik at dyra holder seg der de skal være. Spesielt 

gjelder dette for elektrisk gjerde ettersom dette for dyra kun er en psykologisk barriere som 

eksisterer så lenge strømstyrken er tilfredsstillende.  

Gjerdet kan også representere en fare ved at dyr blir hengende fast. Piggtråd bør unngås. 

 

Avfall må fjernes fra beitet. Slikt kan forårsake skader eller forgiftning. 

 

 

6.5 Smitteforebyggende tiltak. 

 

Faren for overføring av smitte mellom dyr øker med dyretallet per arealenhet. Særlig gjelder 

dette parasitter. Det er derfor viktig å kontrollere situasjonen og sette iverk behandling når det 

er påkrevet. For buskaper som er smitta av mer alvorlige sjukdommer gjelder forbud mot å 

slippe dyr på felles beite, og dette må selvsagt overholdes. 

 

Det er neppe noen stor fare for at mennesker blir direkte smitta av beitedyr, men 

drikkevannskilder i beiteområder bør skjermes slik at direkte forurensing med husdyrgjødsel 

unngås. 

Den risiko som må tillegges størst vekt i denne sammenheng er muligheten for overføring av 

alvorlige smittsomme sjukdommer som ikke er stasjonære i Norge, fra mennesker til beitedyr. 

Det er derfor viktig å hindre at dyra kommer i kontakt med næringsmidler (matrester) eller 

avføring fra mennesker. For å oppnå dette må det sørges for avfallsoppsamling og 

tilfredsstillende toalettforhold i tilknytning til hyttefelt, campingplasser, idrettsanlegg eller 

lignende. Det samme gjelder selvsagt for gårdens egne folk og gjester. 

Kloakkslam eller septik må ikke forekomme der husdyr beiter, enten det stammer fra gården, 

fritidshus, spredt busetting, offentlig nett eller bobiler. Miljøverndepartementet har gjennom 

rundskriv til fylkesmennene av 9. mai 1990 fastslått at det er kommunenes ansvar at det 

eksisterer tømmestasjoner for septik fra bobiler og campingvogner, og at det er 

fylkesmennenes oppgave å gjøre dem oppmerksom på dette. Kommunene skal også føre 

tilsyn med at behandling og deponering av slammet skjer i samsvar med forskrifter for 

slambehandling (14) 
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6.6 Opplæring og kvalitetssikring i landbruket. 

 

Det er behov for en generell kompetanseheving på dette området innafor norsk landbruk. 

Trolig finnes det kunnskap i utlandet som kan tilpasses norske forhold og gjøres tilgjengelig 

sammen med det som allerede finnes innafor ulike fagmiljøer her til lands. Nytt 

undervisningsmateriell om praktisk husdyretologi, handtering av dyr i ulike situasjoner og 

konkret beskrivelse av hvordan dyr fanges og fengsles på en sikker måte vil være et godt 

tilbud til fagskoler, etterutdanningskurs og studiearbeid. 

 

Landbruket har utvikla sitt eget opplegg for kvalitetssikring. Det kalles "Kvalitetssystem i 

landbruket", KSL. Gjennomføringa på den enkelte gård er bondens ansvar, mens 

varemottakerne (meieri, slakteri osv.) har tatt på seg å bidra med veiledning og 

informasjonsmateriell. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

Landbruksdepartementet og Landbrukshelsa, som er paraplyorganisasjon for 

bedriftshelsetjenesten i landbruket, er også med på satsinga og vil kunne bidra på dette 

området. 

 

Det er tre hovedområder for KSL, og beitebruk og handtering av husdyr berøres av alle tre. 

Avfallshandtering og utslipp hører inn under "Miljø og ressursplanen", mens husdyras behov 

og velferd og menneskenes sikkerhet og arbeidsmiljø hører inn under henholdsvis 

"Husdyrproduksjon" og "Helse, miljø og sikkerhet". 

 

KSL er nytt og under utvikling, men målet må i denne sammenheng være at det tilrettelegges 

slik at den enkelte bruker oppfordres til å tenke gjennom alle sider av beitebruk på egen gård. 

For å oppnå dette vil det være behov for informasjonsmateriell og studiehefter. Det er også 

ønskelig at det blir laget en videofilm som tar for seg handtering av dyr og ulike 

risikomomenter knytta til beitebruk. 

 

 

6.7 Informasjon overfor allmennheten. 

 

Denne oppgaven er vanskelig, og innsatsen må settes inn på flere områder. En grunnleggende 

kunnskap om husdyr, deres behov, atferd og reaksjoner må formidles allerede i barnehage og 

grunnskole. Hovedansvaret hviler på skolemyndighetene, men landbruket kan også bidra selv 

gjennom informasjonsarbeid og tilbud om gårdsbesøk. Også utstillinger, landbruksdager og 

"Åpen Gård"-arrangement vil bidra til større kunnskap om husdyr blant almenheten. Det 

samme vil enkel informasjon trykket på f.eks. melkekartonger. 

 

Reiselivsnæringa, særlig den delen som er knytta til landbruk og utmark, har et ansvar for å 

informere sine kunder om beitebrukens rolle og betydning, og de hensyn som må iakttas ved 

opphold og ferdsel der dyr beiter. Offentlige institusjoner og landbrukets organisasjoner må 

bidra slik at reiselivsnæringa får kunnskap og informasjonsmateriell som setter dem i stand til 

å løse oppgaven. På tilsvarende måte kan andre grupper nåes gjennom jeger- og 

fiskerforeninger, turistforeninger og idrettslag. 
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Offentlige institusjoner og landbrukets organisasjoner må se til at det utarbeides egnet 

informasjonsmateriell. Ved grenseoverganger, overnattingssteder, fjellstuer og 

campingplasser bør flerspråklig informasjon være tilgjengelig. 

Det bør også utarbeides standard plakater som tilbys husdyreiere, grunneiere, beitelag, 

fjellstyrer osv for oppsetting ved ferdselsårer og turstier som leder inn i beiteområder. 

Plakatene skal gi informasjon om at det er beitedyr i området, enkle forholdsregler som må 

iakttas og opplysning om navn og telefonnummer til husdyreier eller kontaktperson. 

 

Sterkere satsing på kompetanseoppbygging, opplæring og informasjon om disse spørsmål 

innafor landbruket vil avspeile seg i massemedia og på den måten få en bieffekt overfor 

almenheten. 

 

 

7. VIDERE ARBEID MED FOREBYGGENDE TILTAK. 
 

7.1 Oppfølging av forprosjektet. 

 

Ut fra det som er omtalt i rapporten fra forprosjektet mener vi å kunne fastslå at møte mellom 

folk og fe på beite innebærer betydelige risikomomenter. Lite finnes av tilgjengelig 

informasjon og forebyggende tiltak på dette området. Behovet for oppfølging av dette 

arbeidet er derfor klart tilstede. 

 

Målsettinga i det videre arbeidet må være å finne fram til: 

 

1. egnet informasjonsmateriell og læremidler, og 

 

2. effektive kommunikasjonsformer og informasjonskanaler. 

 

Oppgaven er mangesidig fordi vi har med en rekke problemområder og ulike målgrupper å 

gjøre, og alt kan ikke omfattes i et enkelt prosjekt. En rekke aktører må ta del i det videre 

arbeidet om resultatet skal bli vellykka. Landbrukets organisasjoner vil spille en sentral rolle 

for deler av oppgaven, mens andre områder best kan ivaretas av offentlige myndigheter og 

forvaltning. Samarbeid vil være viktig, ikke minst for å sikre finansiering slik at fagmiljøer og 

ressurspersoner settes i stand til å utarbeide informasjonsmateriell, læremidler og 

undervisningsopplegg for ulike formål. 

 

For å finne fram til tjenlige arbeidsmåter og tiltak foreslår vi et lokalt prosjekt, som eventuelt 

kan bestå av flere delprosjekter. I et samarbeid mellom landbrukets faglige- og økonomiske 

organisasjoner, offentlige myndigheter og forvaltning, skoler og faginstitusjoner vil det være 

mulig å høste erfaring og finne fram til en modell som kan overføres til andre deler av landet. 

Med aktivt landbruk, administrasjonssentrum og fagmiljø peker Steinkjer-regionen seg ut for 

et slikt prosjekt. 

 

Utforming av informasjonsopplegg og -materiell rettet mot den brede allmennhet bør 

overlates til sentrale myndigheter med bistand fra profesjonelle krefter på dette området. 
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Endelig vil vi understreke at bedre rutiner for rapportering av uhell, sjukdom og skader knytta 

til dyr på beite som grunnlag for statistikk, vil være av stor betydning for utvikling og 

prioritering av forebyggende tiltak. Vi anbefaler derfor at Statens dyrehelsetilsyn ser nærmere 

på hva som kan gjøres på dette området. 

 

7.2 Konkrete forslag og anbefalinger. 

 

7.2.1  

Arbeidet som er nedfelt i rapporten fra forprosjektet "Sikkerhet, helse og hygiene i møte 

mellom folk og fe" videreføres i et prosjekt lokalisert til Steinkjer-regionen i Nord-Trøndelag. 

 

Målet for prosjektet må være å utforme informasjonsmateriell og undervisningsopplegg, samt 

iverksette tiltak som tar sikte på å redusere risikoen for skade og sjukdom på mennesker og 

dyr som følge av kontakt i beiteperioden. 

 

Aktuelle deltakere i prosjektet: 

Statens dyrehelsetilsyn, Fylkesveterinæren for Trøndelag. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 

Steinkjer kommune. 

Nord-Trøndelag Bondelag. 

Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag. 

Tine Midt-Norge. 

Bøndernes Salgslag. 

Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Mære landbrukskole. 

Landbrukshelsen. 

Forbrukerkontoret i Nord-Trøndelag. 

Reindriftsagronomen i Nord-Trøndelag. 

 

Det forutsettes at skolemyndighetene deltar gjennom kommune og fylkeskommune. 

 

Det er naturlig å tenke seg en arbeidsform der prosjektledelsen samarbeider med ulike 

organisasjoner eller institusjoner om deler av helheten.  

 

Eksempelvis kan det være informasjon knytta til KSL retta mot bøndene, som primært er en 

oppgave for landbrukets organisasjoner.  

 

Undervisningsopplegg for den videregående landbruksutdanninga kan utvikles i samarbeid 

med fagskolene. 

 

Informasjon retta mot barn, ungdom og øvrig allmennhet er i første rekke et offentlig ansvar, 

men landbruket vil være en viktig bidragsyter. 

 

Tilrettelegging av toalettforhold, mottak og handtering av septikslam er i første rekke et 

kommunalt ansvar, men her kan også reiselivsnæringa, statens vegvesen og idrettslag trekkes 

inn. 
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Om det skulle vise seg å være hensiktsmessig kan prosjektet bestå av delprosjekter, men det 

bør organiseres med en sentral prosjektledelse og styringsgruppe. 

 

Vårt forslag er at Statens dyrehelsetilsyn ved Distriktsveterinæren i Steinkjer fungerer som 

initiativtaker i samband med oppstart av prosjektet. 

 

 

7.2.2  

Det foreslåes at Statens dyrehelsetilsyn, Fylkesveterinæren for Trøndelag i samråd med 

sentralforvaltningen, på bakgrunn av forprosjektets rapport, vurderer behovet for tiltak på 

sentralt hold. Vi ser for oss tre aktuelle innsatsområder: 

 

1. Utarbeiding av informasjonsopplegg og -materiell retta mot allmennheten.  

 

2. Samarbeid med et forlag om produksjon av fagbok og/eller videofilm til bruk i 

undervisning av dem som har eller tar sikte på et yrke i landbruket. 

 

3. Innføre eller forbedre rutiner for rapportering av uhell, skader og sjukdom som har 

sammenheng med kontakt mellom mennesker og beitedyr, slik at dette kan danne grunnlag 

for kunnskap, statistikk og effektive forebyggende tiltak. 

 

7.2.3  

Ut fra signaler fra referansegruppa foreslåes det at forprosjektets rapport tilrettelegges og 

gjøres tilgjengelig for eksempelvis distriktsveterinærer, landbruksskoler, organisasjoner, 

fjellstyrer, politi/lensmenn og mulige andre interesserte. 

 

7.2.4  

Det bør også vurderes om det vil være formålstjenlig å gjøre rapporten, eller deler av denne, 

tilgjengelig for media. 
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12. Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer av 6.mars 1995 nr 237. 

13. Lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite av 

6.mars 1970. 
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