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Bærekraft og dyrevelferd
Donald Broom (2014):
Professor i dyrevelferd ved Cambridge University

A system or procedure is sustainable if it is acceptable now
and if its expected future effects are acceptable,
in particular in relation to resource availability,

consequences of functioning and morality of action.
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Broom, D., “Animal welfare complementing or conflicting with other sustainability issues”, Applied Animal Behaviour Science 219, 2019.



FNs bærekraftmål
Dyrevelferd er ikke eksplisitt nevnt i FNs 
bærekraftsmål, men har relevans for alle 
målene.
I ettertid har FN også publisert 
anbefalinger som påpeker viktigheten av 
dyrevelferd, og en resolusjon som 
instruerer medlemslandene i å inkludere 
dyrevelferd i bærekraftsbegrepet.

Veterinærinstituttet:
God dyre- og fiskehelse og dyre- og 

fiskevelferd er viktige forutsetninger for 
sunne økosystemer, og produksjon av 

bærekraftig og trygg mat av høy kvalitet 
nasjonalt og internasjonalt.
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Veterinærinstituttet, Strategi for Veterinærinstituttet 2020-2023, Rapport, versjon 2020.



Forbrukere etterspør bedre dyrevelferd
Survey i EU (2022): 
• 86 % er interessert i å få mer informasjon om dyrevelferd i produksjonen av 

det de kjøper

Survey i Norge (2021):
• 29 % er alltid/ofte/av og til bekymret for velferden til fisk
• 28 % har latt være å kjøpe et produkt fordi de var bekymret for 

dyrevelferden

European Commission, Study on Animal Welfare Labelling, Final Report, URL: https://data.europa.eu/doi/10.2875/676603, February 2022.
Bugge, A. B. og Schjøll, A., Miljø- og dyrevelferdsspørsmål knyttet til produksjon og forbruk av fisk og kjøtt – hva er forbrukernes betraktninger og betenkeligheter?, Rapport 6, SIFO, 
URL: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2758790, 2021.



Akvakulturloven
Akvakulturlovens forarbeider spikrer 
fiskevelferd som en del av 
bærekraftsbegrepet:
• ”Det at loven skal fremme næringens 

lønnsomhet og konkurransekraft 
innenfor rammene av en bærekraftig 
utvikling omfatter også hensynet til 
hvordan akvakulturnæringen kan 
tilpasses hensynet til (...) fiskehelse 
og -velferd.”

• ”Forsvarlig drift i forhold til folkehelse, 
fiskehelse og fiskevelferd, (...) er 
også viktige samfunnshensyn som 
skal ivaretas kontinuerlig gjennom 
forvaltning og drift av 
akvakulturproduksjon.”

= ”Bærekraft” inkluderer hensyn til 
fiskevelferd
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Ot.prp. nr. 61(2004-2005) s. 53 og 54



Meld. St. 16 (2014-2015)
Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
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Foto: I. L. Hauge, Dyrevernallansen



Hva forventer Dyrevernalliansen?
Bærekraft inkluderer fiskevelferd. 
Dette bør reflekteres i 
havbruksaktørers egne 
bærekraftsmål.
• Dødeligheten må ned
• Unngå grønnvasking

Rapport: 
https://dyrevern.no/landbruksdyr/
gronnvasking-eller-god-
dyrevelferd/
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Foto: Dyrevernalliansen

https://dyrevern.no/landbruksdyr/gronnvasking-eller-god-dyrevelferd/


Forslag til krav
• kontinuerlig søke å bedre 

fiskevelferden for stamfisk, 
settefisk, matfisk og rensefisk

• sikre at nye metoder og ny 
teknologi ikke negativt påvirker 
fiskevelferden

Anbefaling: Etisk Handel Norge
Medlemmer får tilgang til rådgivning, 
verktøy og ressurser som hjelper deg 
med utfordringer knyttet til etisk 
handel.
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Hva kan Dyrevernalliansen bidra med?
Dyrevernmerking
Innspill ad hoc
• Deltagelse i prosjekter
• Utredninger
• Samarbeid for å løfte fram 

gode tiltak
• Finansiering
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Foto: Dyrevernalliansen
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