Vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 27.11.2016

Til tross for økende kunnskap om dyrs atferd, behov, intelligens og følelser, utnyttes flere
dyr enn noen gang før. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt
for dyr. Solidaritetsprinsippene i Miljøpartiet De Grønne at man skal utøve politikk i solidaritet
med dyr og natur. Grønn Ungdom mener at dette må speiles i dyrevelferdspolitikken. Grønn
Ungdom ser på dyr som sansende enkeltindivider med et ønske om å leve og som er
bevisste på verden rundt seg. Dyr er sansende vesener, ikke ting. Dette må gjenspeiles i
dyrevelferdspoltikken!

1. Et dyrevennlig landbruk
Landbruket er den sektoren i Norge som forvalter flest dyr, med over 100 millioner individer
av ulike arter. Forvaltningen har en tendens til å tilsidesette enkeltindividene til fordel for
økonomisk fortjeneste. Dyr har rett til ikke å bli pint og der bør settes klare rammer for
dyreholdet i landbruket.

Grønn Ungdom vil derfor:
1.1

Kreve at dyr i fangenskap skal få utfolde sine artstypiske behov, uavhengig av
økonomiske hensyn.

1.2

Sette som nasjonalt mål å redusere forbruket av kjøtt og meieriprodukter og
fremme vegetariske og veganske alternativer i offentlige innkjøp. Statens
engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter
må avvikles til fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og
helse. Opplysningen må ta hensyn til dyrevelferd.

1.3

Gjennomgå næringsforskrifter som regulerer håndtering av dyr. Dette for å
sikre at intensjonene i dyrevelferdsoven etterfølges i bedre praktisk regelverk.

1.4

Endre slakteindustrien slik at dyrestransporten blir kortere, høyst fire timer, og
med fri tilgang til vann underveis eller annenhver time., samt gjøre det lettare
å opprette gårdsslakteri slik at dette sammen med mobilslakt kan bli ein del av
løsningen. Det skal tilstrebes at slakt framfor dyrene er det som transporteres.

1.5

At kylling skal anses som enkeltindivider med de rettigheter som følger av
Dyrevelferdsloven. Kylling i oppdrett må følge VKMs anbefalinger om
maksimalt 25 kg kylling per m2, heller enn dagens regelverk, som har en
maksgrense på 36 kg/m2, samt redusere konsesjonsgrensen for økonomisk
støtte til kyllingproduksjon.

1.6

At avl og import av dyreraser som genetisk medfører vesentlige helseskader
eller lidelser for dyrene ikke tillates.

1.7

Innføre krav om lufting på egnede områder for dyr i båsfjøs. Opprettholde
dagens krav til løsdrift i nybygg til storfe, samt ombygggingsfrister, og
samtidig sikre stimulering til ombygging også for små enheter.

1.8

Sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere
maksimumsgrenser for antall fisk i en mærd, innføre stressreduserende tiltak
og ikke tillate bruk av triploid laks før metoden kan forsvares
dyrevelferdsmessig. Støtte dyrevennlige metoder for å fjerne lakselus, f. eks
metoden Thermolicer til fordel for medikamenter.

1.9

Opprette et eget dyretilsyn under klima- og miljødepartementet, og lovfeste
husdyrtilsyn ved veterinær to ganger i året.

2. Pelsdyr og forsøksdyr
Til tross for at den norske dyrevelferdsloven stadfester at dyr ikke skal bli utsatt for
unødvendig lidelse, holder Norge fortsatt dyrehold som vanskelig kan ansees som
nødvendig. Dette gjelder pelsdyrindustrien som påfører stor lidelse for rovdyr som ikke hører
hjemme i bur, men også mye av bruken av dyr i industri og forskning.

Grønn Ungdom vil derfor:

2.1

Umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr og omgjøre subsidiene til
omstillingsstøtte i avviklingsperioden. Blir ikke et forbud innført straks, må
statsstøtten til pelsdyrnæringen umiddelbart avvikles.

2.2

Forby produksjon, import og salg av produkter som påfører dyr unødig fysisk
eller psykisk lidelse.

2.3

Stramme kraftig inn på kravene som stilles til smertevoldende dyreforsøk og
dyreforsøk som forårsaker stress og angst. Erstatte dyreforsøk så langt som
mulig med andre metoder, redusere antall dyr per forsøk og forbedre
forholdene for dyrene som blir brukt i forsøk, blant annet ved riktig bruk av
smertestillende midler og bedre oppholdsrom.

2.4

Forby testing av husholdningsprodukter og kosmetiske produkter på dyr. Påby
merking av importerte produkter som er blitt testet på dyr.

3. Dyr i familien og oppvekst
Dyr som blir holdt som kjæledyr ansees gjerne som en del av familien og får rikelig med stell
og oppmerksomhet - og har etter alt å dømme gode liv. Likevel er disse dyrene også svært
sårbare for dyremishandling og skjødesløshet.

Grønn Ungdom vil derfor:
3.1

Skjerpe rasekrav for landbruks- og familiedyr. Avl og import av dyreraser som
genetisk medfører vesentlige helseskader eller lidelser for dyrene må ikke
tillates.

3.2

Utrede innføring av dyresertifikat.

3.3

Påby ID-merking av kjæledyr og oppfordre kjæledyreiere til å kastrere
selskapsdyr.

3.4

Utfase produksjon og salg av fugl og pattedyr i dyrebutikker.

3.5

Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene. Sentrene skal
drive omplassering og gi informasjon til publikum om dyrehold og dyrs atferd,
samt støtte frivillig arbeid med oppstalling og omplassering av dyr over hele
landet. Utvikle omsorgsprogram som «Trap-Neuter-Return» for hjemløse
katter.

3.6

Opprett holde forbudet mot hold og import av herptiler.

3.7

Innføre dyrevelferd som en del av etikkundervisningen i skolen.

3.8

Opprettholde prøveprosjektene med dyrepoliti og innføre dette i resten av
landet.

4. Underholdning
Dyr i konkurranse- og underholdningindustrien er ufrivillige deltagere som sliter ut kroppene
sine og ikke får utløp for deres artstypiske behov. Grønn Ungdom mener at disse dyrene har
egenverdi utover prestasjon og må behandles deretter.

Grønn Ungdom vil derfor:
4.1

Forby misbruk av dyr til underholdning, og forby all bruk av dyr i sirkus.

4.2

Sette strengere krav ved bruk av dyr i konkurranse, samt øke andel tilsyn på
konkurranser og utstillinger der dyr blir brukt.

4.3

Utfase tradisjonelle dyreparker som kun holder dyr for underholdning.
Opprette og støtte parker der vern og reintroduksjon av arter står i fokus og
som satser på utdanning av forskning for å fremme bærekraftig
naturforvaltning

4.4

Forby bruk av dyr i konkurranser hvor økonomiske insentiver kan føre til
mishandling av dyr.

5. Ville dyr
Det finnes ikke lenger noe sted på denne jorden som er helt fri for menneskelig påvirkning.
Norsk natur og ville dyr er statens eiendom og må dermed sees i tråd med dyrevelferdsloven

og behandling av dyr for forøvrig. Grønn Ungdom mener at det skal legge til ville dyrs
utfoldelse uavhengig av menneskets bekvemhet.

Grønn Ungdom vil derfor:
5.1

Revidere alle fangst- og jaktformer i Norge med henhold til dyrevelferdsloven.

5.2

Øke bestandsmålet for rovdyr i Norge, samt utvide ulvesonen.

5.3

Kutte subsidier til hvalfangst og andre havpattedyr

5.4

Opprettholde den strenge kontrollen og bærekraftige forvaltningen av jakt på
de utvalgte artene av havpattedyr som jaktes på i Norge i dag.

5.5

Forby trålerfangst og annet fiskeri og aktivitet som skader eller ikke tar
hensyn til de marine økosystemene. Istedenfor bør det satses på det
tradisjonelle kystfiskeriet, som gir flere arbeidsplasser i kyst- og lokalområdet

5.6

Innføre obligatoriske tiltak for å hindre ville dyr uhensiktsmessig blir avlivet av
menneskelig aktivitet ved for eksempel trafikk, slåmaskiner og jernbane

