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Tilsynsrapport - import og omsetning av reptiler
Vi viser til inspeksjonen hos WEST COAST REPTILES V/THOMAS OLSEN 18. april 2018.
Inspeksjonen ble utført av Espen Knutsen (medlem i dyrevernnemnda).
Tilsynet omfattet
•
•
•

Første mottaker av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Omsetning av dyr
Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr

Oppsummering
Inspeksjonen hos deg ble gjennomført av representant for Dyrevernnemnda for Ytre Haugalandet.
Dyrevernnemndene består av vanlige folk med særskilte kunnskaper om ulike dyreslag, som
hjelper Mattilsynet i tilsynsarbeidet ved å utøve lekmannsskjønn. All saksbehandling i etterkant av
inspeksjonen utføres av Mattilsynet.
Du har siden høsten 2017 drevet import, hold og salg av flere arter reptiler.
Du har god kontroll på temperaturer, renhold, hygiene og generelle rutiner i ditt dyrehold. Dyrene er
oppstallet i et lite driftsbygg på eiendommen til din far, med adresse Kvithaugvegen 15, Aksdal. Det
var et svært bra, rent og ryddig miljø hos dyrene.
Du bruker "Reptiscan" for kontroll av fôrinntak og ellers. Dette systemet gjør det enkelt å holde
kontroll på om dyrene spiser, skifter ham og annet. Det var to individer av skjeggagam (Pogona
vitticeps) hos deg, ellers kun slanger. Du opplyste under inspeksjonen at kun et fåtall av dyrene var til
salgs, resten var dyr holdt for eget oppdrett.
Ved behov bruker du veterinær hos Haugaland dyreklinikk. For tiden var en slange av arten
trepyton (Morelia viridis) under behandling for luftveisinfeksjon. Du behandlet denne daglig selv.
Da du har et karantenerom tilgjengelig, kan du med fordel bruke dette i situasjoner der dyr har
potensielt smittsomme sykdommer. Vi anbefaler at du flytter slangen med luftveissymptomer til
karantenerommet for å forebygge evt. smitte.
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Papirer, både CITES, regelverk, lover og annet lå lett tilgjengelig i egen perm. Det var, bortsett fra en
oppfordring om å bruke karantenerommet mer aktivt, ingenting å kommentere i negativ forstand.
Konklusjon
Mattilsynet har under tilsynet hos deg ikke funnet forhold som vil føre til videre oppfølging fra
vår side.
Eventuelle spørsmål eller kommentarer i etterkant av tilsynet kan rettes til saksbehandler Elisabeth
Skatvedt Jordal på tlf. 22779219.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

May Wenche Vestbø
avdelingssjef
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i dyrevelferdsloven § 30.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket
•
•
•

FOR-2017-05-11 nr 597: Forskrift 11. mai 2017 nr. 597 om forbud mot å innføre, omsette og holde
eksotiske dyr (forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr )
Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven )
FOR 2015-08-11 nr 958: Forskrift 11. aug. 2015 nr. 958 om omsetning og midlertidig hold av dyr (forskrift
om omsetning og midlertidig hold av dyr )

