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GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE
Mattilsynet viser til søknad om godkjenning som offentlig godkjent stambokførende instans i Norge.
Advokatfirmaet DA Hjort v/høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, søker på vegne av foreningen
Dansk Varmblod Norge om godkjenning som offentlig godkjent instans i Norge i henhold til Forskrift
om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (heretter «forskriften») § 3, jf. § 4. En
instans er definert som alle organisasjoner, avlsorganisasjoner, avlslag, private foretak eller offentlig
myndighet som er godkjent til å føre stambok eller register for berørte raser av dyr av hestefamilien.
For å bli offentlig godkjent må instanser med hovedkontor i Norge, som fører eller oppretter
dyreregister, (stambok) søke Mattilsynet om dette. For å få godkjenning må instansen oppfylle
vilkårene i vedlegg 1. til §4 i forskriften.
Dokumenter i saken: Søknad om godkjennelse som offentlig godkjent instans i Norge. Ref. ephorte
2016/55586 dokument 1-5.
Vi har fattet følgende vedtak.
Vedtak om godkjenning
Dansk Varmblod Norge godkjennes som instans som fører stambok for varmblods ridehest av rasen
Dansk varmblod. Virkeområdet er Norge.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om godkjente hestedyr § 4 Offentlig godkjenning jfr. § 20
Tilsyn og vedtak
Vi har observert:
Dansk varmblod Norge søker om å bli godkjent som offentlig godkjent instans og vurderer at
organisasjonen oppfyller de krav som stilles i henhold til § 4 vedlegg 1 i forskriften. Dansk Varmblod
Norge er en selvstendig datterorganisasjon av Dansk varmblod i Danmark. De har egne vedtekter
og er ansvarlige for egen økonomi og organisasjon. Dansk Varmblod Norge samler inn og
administrerer avlsdata fra den norske populasjonen av danske varmblodshester. Norske dansk
varmblodshester registreres i en felles stambok for Dansk Varmblod og Dansk Varmblod Norge. For
å kunne identifisere og føre kontroll med de norskfødte hestene er disse registrert i databasen med
bemerkningen «Norge» for landet de er født i. Dette står også i det enkelte hestepass.
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Mattilsynet vurderer dette slik:
Vurderingene er gjort ut fra de krav som er satt fram i Vedlegg 1 til § 4 i forskrift om godkjente
hestedyr.
Punkt 1) Dansk Varmblod Norge er registrert som virksomhet i enhetsregisteret i Norge med kontor i
Norge og er derfor å anse som juridisk person.
Punkt 2) a)De har egne vedtekter og er ansvarlige for egen økonomi og organisasjon.
Punkt 2)b- d) De fører hester av rasen Dansk varmblod med Norsk opprinnelse i en felles stambok
med Dansk Varmblod i Danmark. Dette sikrer et større antall hester i en felles avlspopulasjon.
Punkt 2) e) Dansk Varmblod Norge og deres medlemmer har ubegrenset tilgang til stamboken. Slik
kan de framskaffe og utnytte de opplysninger om dyrene som er nødvendige for gjennomføring av
eget avlsprogram.
Punkt 3) Samarbeidet med Dansk Varmblod i Danmark er viktig for å trygge forsvarlig avl av dansk
varmblod i Norge. Avslplan blir utarbeidet i samarbeid med Dansk varmblod og kompetansen som
de har står Dansk Varmblod Norge til rådighet. Med dette samarbeidet sørger en for et helhetlig
avslarbeid på tvers av landegrensene.
Vi vurderer at avisorganisasjonen Dansk Varmblod Norge oppfyller kravene som forskriften stiller i §
4, jf. vedlegg 1 for å kunne bli offentlig godkjent.
Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder
vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket.
Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten.
Vedtak om gebyr
Gebyret for godkjenning av avlsorganisasjoner er fastsatt til kr 5 875,00,- på grunnlag av medgått tid
innenfor 1 dagsverk opp til 2 dagsverk (med hjemmel i Forskrift 13. feb. 2004 nr. 406 om betaling av
gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5).
For gebyrvedtak som er hjemlet i forskrift av 13.februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for
særskilte ytelser fra Mattilsynet, legges det til et administrasjonsgebyr på kr 100,- pr faktura (jf. § 7).
Gebyret vil bli innkrevd i ettertid.

Se vedlegg til tilsynsrapport.

Med hilsen

Gunnar Mar Gunnarsson
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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VEDLEGG
Hjemmel for tilsyn

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

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.
Gebyr ved oppfølgingstilsyn:
Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet,
vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om
offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, 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.

Aktuelt regelverk:
•

FOR 1999-01-13 nr 67: Forskrift 13. jan. 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av
hestefamilien (forskrift om godkjente hestedyr )

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

Avsender
Mattilsynet Avdeling nasjonale oppgaver
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

(Forvaltningsloven § 27)

Mottaker (navn og adresse)

Dato

Klageinstans

DANSK VARMBLOD NORGE
Tveterveien 37B
1344 HASLUM

04.08.2016

Mattilsynet, hovedkontoret

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

Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til 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.

Fristen til å klage

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.

Rett til å kreve
begrunnelse

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.

Klagens innhold

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.

Utsetting av vedtaket

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

Rett til å se sakens
dokumenter og til å
kreve veiledning

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.

Kostnader ved
klagesaken

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.

Klage til
Sivilombudsmannen

Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen).
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