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Å fylle ”dyrevelferd” med mening:
Skillelinjene i
dyrevelferdsdebatten1
Rune Ellefsen
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Dyrevelferdsdebatten er politisert og polarisert. I lovprosessen før dyrevelferdsloven ble vedtatt, utspant det seg en kamp mellom aktører som ville definere
dyrevelferdsfeltet og påvirke loven i tråd med sine interesser. I undersøkelsen av
hvordan syn på dyrs status og rettigheter uttrykkes i lovprosessen, er spørsmålet
om bruk av dyr et omdreiningspunkt. Analysen av intervjudata og tekstdokumenter viser at ulike interessegrupper både har svært ulike ønsker for loven
og forskjellige syn på dyr. I materialet spores fire diskurser som utgjør skillelinjene i debatten: reguleringsdiskursen, dyrerettighetsdiskursen, dyreproduksjonsdiskursen og kritikkdiskursen. Diskursene har sosiale konsekvenser, og
kampen mellom representanter for ulike diskurser framstår dermed som en
kamp om ulike måter å organisere samfunnets behandling av dyr på.

Nøkkelord: Dyrevelferd, diskursanalyse, menneske-dyr-studier, rettssosiologi.
Nær sagt alle er enige i at dyr skal behandles godt. Hva god behandling
innebærer, er imidlertid uklart. Det uavklarte og flytende ved selve begrepet
dyrevelferd er lite tematisert, selv om det pågår kamper om å fylle begrepet
med helt ulikt innhold. Det går markante skillelinjer i synet på vår behandling
og bruk av dyr innenfor den norske dyrevelferdsdebatten. Hva noen anser
som legitim bruk av dyr, betegner andre som misbruk. De ulike synene ble
spesielt tydelige i forbindelse med forarbeidene2 til dyrevelferdsloven, hvor
både næringsaktører, dyrevernorganisasjoner og statlige institusjoner 3 kom
med offentlige uttalelser og høringsinnspill om hvordan loven burde utformes.

SID 2-2013 ombrukket2_SID 07.06.13 10:44 Side 86

86

RUNE ELLEFSEN

Skillelinjene i debatten kan spores som atskilte diskurser innenfor den allmenne dyrevelferdsdebatten.
Diskursanalysen som presenteres under, bygger på materiale som er avgrenset til prosessen som utspilte seg før dyrevelferdsloven ble vedtatt. Artikkelens
første del tegner opp konteksten og viktige momenter i dyrevelferdsdebatten.
Den andre delen omhandler de ulike diskursene: Hva skiller de ulike diskursene
fra hverandre, og hvilke syn på dyr uttrykker de? Hva er disse diskursenes sosiale
konsekvenser og hvilken diskurs dominerer? Diskursanalysen gir samtidig innsikt i næringsaktørers, dyrevernorganisasjoners og flere statlige institusjoners syn
på dyr og hvordan dyr bør behandles. I tillegg kartlegges hvilket syn på dyr som
dominerer i den offentlige dyrevelferdspolitikken.
Aktørene innenfor dyrevelferdsdebatten konkurrerer om å definere og
påvirke dyrs juridiske og moralske status. Det er en radikal forskjell mellom å
opprettholde dyrenes juridiske status som eiendom (rettsobjekter), slik
situasjonen er i dag (Francione 1995; Larsen 2003: 160; Ot. Prp. 15 20082009: 24), og det å skulle omdefinere dyrene til personer (rettssubjekter) med
rettigheter (se Dunayer 2004), slik noen av dyrevernorganisasjonene ønsker.
Dyrs juridiske status påvirkes samtidig av dyrs moralske status. Spørsmål om
dyrs moralske status omhandler hvilke hensyn vi bør utvise overfor dyrenes
liv og interesser. Ett slikt spørsmål er hvorvidt det er etisk forsvarlig at
mennesker rangerer sine egne fordeler av å bruke dyr høyere enn hensynet til
dyrenes grunnleggende interesse av å leve og ikke lide (se f.eks. Gålmark 1997,
Armstrong & Botzler 2003).

Debatten i kontekst: Bruk og behandling av dyr
I Norge brukes minst 269 millioner4 dyr årlig til produksjon av klær og mat
innenfor land- og havbruksnæringene. Denne artikkelen avgrenses til denne
kategorien husdyr, de såkalte ”produksjonsdyrene”. I løpet av de siste 40 årene
har bruken av disse dyrene økt kraftig, og systemene for kommersielt dyrehold
er intensivert. Samtidig har dyrevelferd blitt vektlagt i økende grad, og kunnskapen om dyrs evner og behov har vokst. Dette var viktige årsaker til at den
tidligere dyrevernloven (1974) ble erstattet av dagens dyrevelferdslov (2009).
I det følgende er det dyrevelferdslovens § 1 og 3 som i størst grad belyses.
I første paragraf heter det at ”[f ]ormålet med loven er å fremme god
dyrevelferd og respekt for dyr”. Lovens tredje paragraf fastslår at ”[d]yr har

SID 2-2013 ombrukket2_SID 07.06.13 10:44 Side 87

Å FYLLE ”DYREVELFERD” MED MENING 87

egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker”, og at
”[d]yr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger.” Formuleringene inneholder nye og verdiladete begreper og formuleringer, som ikke fantes i forrige lov: blant annet ”dyrevelferd”, ”respekt
for dyr” og ”dyrs egenverdi”.
Et formål med forarbeidene til dyrevelferdsloven var å presisere dyrs status
og rettigheter (LMD/FKD 2007: 20), et mål loven i liten grad lever opp til:
Dyrs rettigheter og status har ikke blitt avklart utover at dyrs egenverdi
lovfestes og at lovforarbeidet påpeker at dyr ikke har rett til liv. Ifølge
departementene som styrte lovprosessen (Landbruks- og matdep./Kyst- og fiskeridep.) innebærer dyrs egenverdi ”at dyr skal behandles forsvarlig og med
respekt uavhengig av om de har noen økonomisk eller annen nytteverdi for
mennesker” (ibid.: 19). Ved å lovfeste dyrs egenverdi berører loven dyrs
moralske status, men virkningen er kun ment å være holdningsskapende
(Innst. O. nr. 56 2008-2009: 29). Med henblikk på departementenes hensikt
med begrepet ”egenverdi” og lovens videreføring av dyrs status som eiendom,
er det klart at dyrevelferdsloven ikke gir opphav til juridiske rettigheter for
dyr (ibid.). Rettslig sett er dyrene fortsatt menneskers eiendom.
For å tydeliggjøre forskjeller i hvordan vi moralsk og juridisk tenker om
dyr, kan vi skille mellom to aspekter ved vår relasjon til dyr: bruken av dyr og
behandlingen av dyr. Aspektene er ulike fordi spørsmål om hvorvidt vi skal
bruke dyr for et gitt formål skiller seg grunnleggende fra spørsmål om hvordan
vi bør behandle dyr innenfor rammen av loven; Diskusjonen om bruk av dyr
er noe annet enn spørsmålet om hvorvidt vi behandler dyrene ”humant” eller
”inhumant” (Francione 2008: 1).
I lovforarbeidene utelukkes diskusjonen om bruk av dyr, og den beskrives
som lite relevant for lovarbeidet. Innenfor fagfelt som menneske-dyr studier,
kritiske dyrestudier og dyreetikk er imidlertid spørsmålene om bruk og behandling av dyr fremtredende (se DeMello 2012, Sanbonmatsu 2012, Kheel
2007, Goodall 1990, Regan 1976, Singer 1975). I undersøkelsen av hvordan
syn på dyrs status uttrykkes i lovprosessen, fungerer spørsmålet om bruk av
dyr som et omdreiningspunkt. Dette er samtidig et grep for å gi kritiske blikk
på samfunnsforhold vi tar for gitt – den institusjonaliserte bruken av dyr innenfor land- og havbruk. I diskursteorien kan en si at ved å flytte noe fra det objektive til det politiske – fra det som tas for gitt til noe man kan være for eller
mot – gjør man det selvfølgelige til gjenstand for potensiell diskusjon, kritikk
og dermed forandring (Jørgensen og Phillips 2008: 165). Med diskursanalysen
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som følger løfter jeg altså spørsmålet om legitimiteten ved bruk av dyr fra det
objektive til det politiske feltet.

Språk og definisjonsmakt
I en av sine bøker diskuterer den amerikanske forfatteren Joan Dunayer
språkets betydning for å opprettholde og motvirke det hun kaller misbruk av
dyr. Dunayer (2001) stiller spørsmål ved den utstrakte og lovlige bruken av
dyr som – til tross for at den er lovlig – påfører dyrene lidelser og fratar dem
muligheter for livsutfoldelse. Når Dunayer benytter betegnelsen ”misbruk”
om lovlig bruk av dyr, gjenspeiler det en kritikk av selve bruken som impliserer
at bruken likner overgrep. Dunayer (2001: 1) argumenterer for at språket er
dypt forankret i måten vi bruker dyr på. Ofte benyttes betegnelser som ”forsøksdyr”, ”produksjonsdyr”, ”bruksdyr” og andre kategorier av dyr, som om
dyrene eksisterer for å brukes til disse formålene. Betegnelsene tilslører hvilke
dyr det handler om, hvordan de blir behandlet, samt hvilke negative konsekvenser bruken kan medføre for dyrene. Kategoriene er sosiale konstruksjoner som bidrar til å normalisere bruken av dyr. Dunayers poeng er at språket
kan brukes som et middel for å skjule og omdefinere overgrep slik at de framstår som noe naturlig og normalt. David Nibert (2002: II) vektlegger også at
overgrep tildekkes som noe forsvarlig og naturlig, spesielt i mer velstående nasjoner, gjennom språkbruken: Selve ordene vi bruker utøver betydelig kontroll
over vår bevissthet og vårt syn på verden.
Den norske kulturhistorikeren Ingvill H. Riise har studert språkbruken i
den norske dyrevelferdsmeldingen (St.meld. 12: 2002-2003: Om dyrehold og
dyrevelferd), og hun illustrerer hvordan språket som myndighetene benytter
er med på å forme forholdet mellom mennesker og dyr (Riise 2012). Denne
stortingsmeldingen la mye av grunnlaget for utformingen av dyrevelferdsloven,
blant annet gjennom en ny etisk plattform som skisserer flere prinsipper for
menneskers forhold til dyr (St.meld. 12: 2002-2003: 150). Riise beskriver
hvordan utnyttelsen av dyr blant annet reproduseres gjennom begrepsmessig
makt, altså makten som ligger i anvendelsen av spesielle tegn og symboler,
samt uttalelser fra personer eller grupper med makt. Ideologi og normative
verdier ligger altså innbakt i språkbruken. Diskursanalysen5 som følger i artikkelens andre del identifiserer disse underliggende premissene, og illustrerer
hvordan ulike interessegrupper bruker språket for å forsvare eller kritisere
dyrevelferdsloven og industriell bruk av dyr.
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Empirisk grunnlag og analyseform
Analysens empiriske grunnlag er intervjudata (ti intervjuer i 2009) og tekstdokumenter (høringssvar, skriftlige uttalelser og andre offentlig tilgjengelige
dokumenter) fra organisasjonene som informantene representerer: Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrevernalliansen, NOAH – for dyrs rettigheter (heretter
NOAH), Mattilsynet, Animalia – fagsenteret for kjøtt (heretter Animalia),
Norges Bondelag (heretter Bondelaget), Næringskomiteen på Stortinget,
Rådet for dyreetikk, Institutt for husdyr- og biovitenskap ved Universitetet
for Miljø- og Bioteknologi (heretter UMB) samt Statens Institutt for Forbruksforskning (heretter SIFO). De kvalitative intervjuene som artikkelen
bygger på, rettet seg mot å fange informantenes synspunkter om sentrale formuleringer og skjønnsmessige begreper i utkastet til dyrevelferdsloven.6 Formålet var å undersøke informantenes forståelser av lovens nye verdiladete
begreper med hovedvekt på ”dyrevelferd”, men også interesse for ”dyrs
egenverdi” og ”respekt for dyr” (§ 1 og 3).
Forskningsopplegget la til grunn at forskjeller mellom diskurser og aktører
best kan belyses ved å kartlegge verdisyn som omhandler bruk og behandling
av dyr. Datamaterialet er avgrenset til å fokusere på ”produksjonsdyrene”. Avgrensningen ble gjort ut fra antakelsen om at motsetninger mellom hensynet
til økonomiske interesser og dyrs interesser (av å leve og ikke lide) ville være
lettere å fange her enn i en diskusjon om for eksempel kjæledyr eller ville dyr.
En diskurs forstås her som én av flere mulige måter å snakke om og forstå
verden eller et utsnitt av verden på (Jørgensen og Phillips 2008: 9, 38). Hovedformålet med diskursanalysen er å undersøke hvilke diskurser som kommer
til uttrykk innenfor en avgrenset diskursorden7 (ibid.: 69). Diskursordenen er
navnet på ett område for diskursiv konflikt (ibid.: 150). Den norske
dyrevelferdsdebatten utgjør her diskursordenen, og omfatter et sosialt rom
hvor forskjellige diskurser delvis dekker det samme terrenget, som de konkurrerer om å fylle med mening på hver sin måte. I denne debatten er
”dyrevelferd” en flytende betegner; et element i språksystemet som i stor grad
tilskrives forskjellig betydning av ulike diskurser (Strand 2004: 5).
Våre måter å snakke på avspeiler ikke vår omverden nøytralt – derimot
spiller diskursene en aktiv rolle i å skape og forandre vår omverden (Neumann
2001: 9). Ved å framstille virkeligheten på én måte framfor andre mulige
måter, vil ulike diskurser definere dyrevelferd på bestemte måter og fylle begrepet med ulikt innhold. Dette innebærer at noen handlinger omtales som
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ønskelige, mens andre framstår som utenkelige. Diskursene er derfor konstitutive for det sosiale. Dermed blir det viktig å undersøke hvilken diskurs
som dominerer, og hvilket syn på dyr og dyrevelferd som ligger innbakt i
denne diskursen

Sosial konstruksjon av ”dyrevelferd”
Fagmiljøer har forskjellige definisjoner av dyrevelferd, men departementene
definerte aldri hvordan begrepet skal forstås i dyrevelferdsloven. Formuleringene om respekt for dyr (§ 1) og dyrs egenverdi (§ 3) er også utydelige
i rettslig sammenheng, fordi de har en skjønnsmessig form og ikke ble avklart
av departementene i prosessen forut for loven. I høringsnotatet til lovutkastet
skilte departementene mellom faglige og skjønnsmessige vurderinger av
dyrevelferd på den ene siden, i kontrast til en etisk vurdering av hvor velferdsnivået for dyr bør ligge i en gitt sammenheng: Hva som er god dyrevelferd
etter loven skal bero på en avveiing mellom hensynet til dyrenes behov og
opplevelser på den ene siden, og menneskers interesse av å bruke dyr til
næring, hobby, rekreasjon og liknende på den andre (LMD/FKD høringsnotat
2007: 66). Hvordan en slik avveining skal praktiseres, skrev departementene
imidlertid ingenting om. Dermed er det åpent for skjønnsmessig tolking.
Rådet for dyreetikk påpekte i sitt høringssvar at høringsnotatet mangler en
samlet gjennomgang av begrepet dyrevelferd:
Det som nå står [om dyrevelferdsbegrepet] er spredt og ikke alltid like klargjørende. […] Høringsnotatet slår fast at dyrevelferdsvurderinger forutsetter et tilstrekkelig faktagrunnlag. Dette er viktig, og bør innebære at der faktagrunnlaget
er mangelfullt, må vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap erverves. Det er ikke
akseptabelt at regelverk hjemlet i dyrevelferdsloven i stedet bygger på praktiske
og økonomiske hensyn eller rådende allmenne oppfatninger. På samme side
blandes god dyrevelferd med akseptabel dyrevelferd: ”Hva som er god dyrevelferd
etter loven, vil bero på en avveining mellom hensynet til dyrenes behov og opplevelser på den ene siden, og bruksinteressen i form av næring, hobby, rekreasjon
m.m. på den andre.” (Rådet for dyreetikk 2008: 1)

UMBs høringsinnspill trekker fram det samme sitatet fra høringsnotatet og
kaller det både forvirrende og faglig ukorrekt, og mener en klargjørende definisjon og beskrivelse burde vært tatt inn i lovutkastets kommentardel. Den na-
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sjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) sa i
sitt høringsinnspill at det burde skilles mellom hva som ansees som god
dyrevelferd fra dyrenes perspektiv, og hva som ansees som akseptabel
dyrevelferd etter en avveiing mellom dyrenes behov og samfunnsbehov (Ot.
Prp. Nr. 15 2008–2009: 18–19). På linje med Rådet for dyreetikk, UMB og
NENT påpekte både NOAH og Dyrebeskyttelsen at dyrevelferdsbegrepet
framsto som utydelig i lovutkastet, og at det derfor burde vært definert klarere.
Noen ytterligere definisjoner ble imidlertid aldri gitt før loven ble vedtatt.
Mattilsynet, Animalia og Dyrevernalliansen uttrykte forøvrig ingen innvendinger mot dyrevelferdsbegrepet slik det ble presentert i høringsnotatet.

Synlige skillelinjer
Det er ulike syn på dyrevelferdsbegrepet blant de intervjuede. Dette kan illustreres ved uttalelser fra to informanter med motstridende syn:
Vi er opptatt av dyrevelferd, men vi mener også at det er veldig viktig å presisere
at våre produksjonsdyr generelt holdes på en etisk og dyrevelferdsmessig god måte.
Men forbedringspotensial er det alltid. [...] Norge har god dyrevelferd, mener vi.
(Bondelaget)

Sitatet over har en konstaterende form, det uttrykker tilfredshet og en oppfatning om at dagens situasjon er god med hensyn til etikk og dyrevelferd.
Dyrevelferd brukes som en betegnelse for å beskrive ”produksjonsdyrenes”
forhold på en positiv måte, men uten å berøre hva dyrevelferd betyr eller bør
bety for dyrs livssituasjon. Utsagnet sier oss lite om hvilke prinsipper
dyrevelferd bør omfatte og dyrs rett til liv8 er ikke et tema. Oppfatningen
bidrar til å bevare situasjonen slik den er, selv om det framheves at forbedring
er mulig. Sammenliknet med en annen uttalelse blir kontrasten klar:
Man kan ikke si at velferd og rett til liv er to forskjellige ting, altså mange gjør jo
det. Myndighetene blant annet. Personlig mener jeg at det er en grunnleggende
misoppfatning. Hvis du sammenlikner med menneskerettighetene så er faktisk rett
til liv den mest grunnleggende rettighet etter menneskerettighetserklæringen. Og
for meg er det helt innlysende at det må det også være for dyr. (Dyrevernalliansen)

Dette sitatet har en argumenterende form og stiller spørsmål ved dyrs (mangel
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på) rett til liv. I utsagnet trekkes paralleller til menneskerettighetene når det
pekes på prinsipper som bør ligge i dyrevelferdsbegrepet. I uttalelsen formidles
et kritisk syn på hvordan dyrevelferd bør forstås, sett i forhold til
myndighetenes forståelse.
Sitatene over representerer to svært forskjellige forståelser av dyrevelferdsbegrepet. I det andre sitatet problematiseres dyrevelferdsbegrepet og
myndighetenes forståelse av dyrs rett til, gjennom en kritisk tilnærming.
I det første sitatet omtales dyrevelferd på en måte som gir positive assosiasjoner, og informanten bruker begrepet som en måte å legitimere industrielt husdyrhold9 på. I den påfølgende analysen beskrives flere likheter og
ulikheter mellom diskursene, og hvorvidt de bidrar til reproduksjon
(legitimering) eller endring av forholdene de konkurrerer om å definere: dyrs
juridiske og moralske status.

Diskursene i dyrevelferdsdebatten
Diskursene som beskrives under må sees som idealtyper (Weber 2005:
199–200). Analysen søker ikke å gjenspeile alle sider av hver diskurs, men
heller å framheve de sidene av diskursene som er relevante for å belyse hva
som skiller og forener dem. Det som er mindre relevant utelates bevisst. Informantene trekker på flere diskurser, men analysen viser hvordan de likevel
posisjonerer seg i et tydelig mønster i forhold til hverandre.
I datamaterialet spores fire diskurser som jeg har gitt disse betegnelsene:
reguleringsdiskursen, dyrerettighetsdiskursen, dyreproduksjonsdiskursen og
kritikkdiskursen. Under gjengir jeg utsagn fra informantene og myndighetene
som uttrykker de ulike diskursene. I tillegg til å beskrive hver av diskursene,
belyses også deres sosiale konsekvenser. De ulike aktørene representerer organiserte interesser, som har tatt del i lovprosessen for å fremme sine syn og
særinteresser. Derfor trekkes også institusjonenes formelle, egendefinerte
målsetninger fram for å gi innblikk i bakgrunnen for institusjonenes
argumentasjon.

Reguleringsdiskursen
Reguleringsdiskursen kjennetegnes ved en forståelse av at regulering og kontroll, innenfor rammen av næringshensyn og dagens bruk av dyr, er de viktigste
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tiltakene for å sikre dyrevelferden. En viktig oppfatning er her at så lenge
dyreholdet er lovlig, så er hovedoppgaven å sørge for at dyreholdet skjer innenfor rammene av forskrifter og lovbestemmelser. Reguleringsdiskursen
problematiserer ikke de etiske sidene ved industrielt husdyrhold, men uttrykker derimot at dette dyreholdet skjer i forsvarlige former.
Innenfor reguleringsdiskursen vektlegges det at bruken av dyr er allment
akseptert og at det vesentlige er selve reguleringen av dyrenes livsforhold, slik
det her kommer til uttrykk i regjeringens uttalelse i lovforarbeidene:10
Et utbredt moralsyn i Norge i dag er at man skal kunne holde og avlive dyr for
viktige menneskelige hensyn. Samtidig mener de fleste at man ikke skal utsette
dyr for vilkårlig, tankeløs eller formålsløs avliving. Det viktigste er imidlertid
hvordan dyrene holdes og behandles mens de lever, at avlivingen skjer skånsomt,
og at formålet med den aktuelle aktiviteten lar seg forsvare som tilstrekkelig viktig.

Reguleringsdiskursen går ikke nærmere inn på hvilket nivå av velferd som utgjør grensen mellom det akseptable og uakseptable. Hovedfokuset i
reguleringsdiskursen legges på selve reguleringen av dyreholdet, uten å ta stilling til spørsmål om legitimiteten i det som gjøres mot dyr:
Sånn er det, altså samfunnet vårt aksepterer at vi har husdyr og da påfører vi
dyrene noen begrensninger i deres livsutfoldelse, vi bestemmer nesten alt over
deres forplantning, vi bestemmer når de skal ha mat og hvor lenge de får leve og
hvordan de skal leve og så videre. Og det mener jo vi da – lovmakerne og andre
også – at det samtidig pålegger oss en plikt til aktivt å gjøre det vi kan, for likevel
å ivareta det som betyr noe for dyrene. (Mattilsynet)

Reguleringsdiskursen kjennetegnes ved at en unngår å ta stilling til de etiske
spørsmålene om legitimiteten i å påføre dyr lidelse for menneskelige formål,
samtidig som det erkjennes at velferd er et gode for dyrene. Diskursen
karakteriseres ved oppfatningen om at dyrevelferden må defineres med hensyn
til hva som er praktisk og økonomisk mulig sett ut fra et samfunnsøkonomiskog husdyrnæringsperspektiv:
[V]årt syn [er] at vi mener alle dyr bør ha det i prinsippet best mulig, det som er
praktisk og økonomisk mulig. […] Men, akkurat tilbake til det her med
unødighet [unødig lidelse], det er ikke noe viktig argument for etologene11, fordi
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hvis myndighetene vil ha en type dyrehold så må vi gjøre det best mulige ut av
det. (UMB)

Reguleringsdiskursen representerer et pragmatisk syn om at så lenge samfunnet
aksepterer det som gjøres mot dyr, har mennesker et ansvar for å ta vare på
dyrene innenfor rammene av hva som er økonomisk og praktisk. Aktørene
som hovedsakelig uttrykker reguleringsdiskursen er departementene,
Mattilsynet og UMB. Disse aktørene har uttalte interesser som sammenfaller
med kjennetegn i reguleringsdiskursen: Mattilsynet skriver på sin nettside at
de har forvaltningsansvaret for dyrevelferdsloven, og loven stadfester at dyr
både har egenverdi og nytteverdi.12 Representanten for UMB sier under intervju at deres hovedformål er å drive utdanning og forskning innen alle aspekter
av husdyrfag og husdyrvitenskap, med hovedvekt på husdyrernæring. Landbruks- og matdepartementet har som rolle å forvalte ansvaret for den offentlige
mat- og landbrukspolitikken. Ifølge departementet skal denne landbrukspolitikken blant annet sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjonen, og
i produksjonen av animalske matvarer og andre varer er dyrene hovedressursen.13 Fiskeri- og kystdepartementet har på sin side ansvaret for å legge
til rette for næringsvirksomhet som baseres på marine levende ressurser, i
hovedsak fisk.14

Dyrerettighetsdiskursen
Dyrerettighetsdiskursen kjennetegnes ved at det stilles grunnleggende prinsipielle spørsmål om dyrs status i samfunnet og i gjeldende lovverk. Spørsmålene som reises her problematiserer legitimiteten ved måter dyr utnyttes
på. Dyrerettighetsdiskursen er i tydeligst opposisjon til dagens industrielle
dyrehold, substansen i dyrevelferdsloven og måten regelverket forvaltes på.
Opposisjonen kommer til uttrykk gjennom kritikk mot både næringene som
daglig har ansvaret for dyreholdet, og myndighetene som gir lover og forvalter
rettsregler for hvordan dyr behandles. Dyrerettighetsdiskursen kan sees som
radikal i ønsket om å endre dyrs rettslige status. Aktørene tilnærmer seg her
dyrevelferdsbegrepet ved å framheve at hensyn til dyrevelferd bør innebære en
oppgradering av dyrs status fra å være eiendom til å bli sansende vesener med
rettigheter i loven (se Regan 2006):
[at dyr ble tilegnet rettigheter] ville rettslig sett vært en mye mer ryddig løsning,
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for da ville dyrene hatt rettigheter etter dyrevelferdsloven, på lik linje med at barn
for eksempel har rettigheter etter barneloven, og så ville vi hatt plikter overfor
dyrene. (Dyrevernalliansen)

Dyrerettighetsdiskursen gjenspeiler en argumentasjon som reiser spørsmål om
hva mennesker bør kunne gjøre mot dyr. Innen diskursen stilles det spørsmål
ved hvilket vern dyrevelferdsloven faktisk gir dyrene når de defineres som eiendom, samtidig som næringsinteressene er så tungtveiende i forvaltningen
av loven. Innen diskursen er disse spørsmålene del av en mer omfattende
kritikk mot menneskesamfunnets manglende hensyn til dyrene. Kritikken
rettes spesielt mot prioriteringen av økonomiske hensyn foran hensynet til
”produksjonsdyrene”:
[D]et er på en måte påfallende i seg selv å se at det er så åpenbart at det er det
økonomiske som er den røde tråden for næringen. De leker jo ikke butikk, det er
jo det de driver med. Det som på en måte ikke gir noen effekt for profitt, det vil
jo heller ikke ha noen betydning [for husdyrnæringen]. Men, da ser man jo helt
konkrete områder hvor det er en motsetning mellom økonomiske interesser og
dyrevelferd. Det er jo nesten bare å ramse opp. Og det er spesielt innen holdet av
produksjonsdyr at motsetningen er synlig. (Dyrebeskyttelsen Norge)

Informantene som trekker på dyrerettighetsdiskursen, ytrer skepsis mot å
bruke begrepet dyrevelferd fordi det allerede er fylt med en mening som skiller
seg sterkt fra deres egen forståelse. Skepsisen begrunnes samtidig med at
aktørene som står i et motsetningsforhold til dyrerettighetsdiskursen, har større
makt til å definere begrepet:
Det handler jo hele tiden om kampen om å definere de ordene man bruker. Hva
skal de inneholde? Man ser jo en tendens [i lovteksten] til at det brukes mye fine
ord nettopp for å tilsløre litt, og det er ikke lovsystemet i seg selv sin feil, altså
man trenger jo lover. Men, det er tanker bak hvilke ord næringen bruker og det
er tanker bak hvilke ord politikerne bruker. Det skal være en dyrevelferdslov og
det er begrunnet med at vi skal ikke være fornøyd med at dyr bare skal skjermes
fra lidelse – innforstått at de selvfølgelig skjermes fra lidelse. Men, de skal også ha
velferd. De skal ha det hyggelig. Og man begrunner det på den måten og har
makt til å få ut den begrunnelsen fordi man faktisk er minister og fordi alle mikrofoner stilles opp foran munnen på en. Da blir det [dyrevelferdsbegrepet] veldig
farlig. (NOAH)
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Informantene som hovedsakelig trekker på dyrerettighetsdiskursen er Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH og Dyrevernalliansen. Disse organisasjonene har
klart definerte målsettinger om å beskytte og ivareta dyrenes interesser: NOAH
sier at en del av deres visjon er at dyr ikke skal drepes for å ivareta menneskers
interesser, men at deres liv heller må sees som verdifullt for dyrene selv.15 Dyrebeskyttelsen sier i sine vedtekter at formålet er å fremme og sikre dyrs velferd
og rettigheter, samt å jobbe for at dyr skal oppnå respekt og anerkjennelse som
likeverdige enkeltindivider med egenverdi.16 Dyrevernalliansen har en uttalt
forutsetning om at interesser begrunnet i underholdning, økonomi, vitenskap,
religion eller tradisjon ikke gir mennesker noen ubetinget rett til å utsette dyr
for negative opplevelser, eller frata dem retten til positive opplevelser.17 Disse
aktørenes formål overfor dyr framstår som upåvirket av nærings- og samfunnsøkonomiske interesser. Argumentasjonen bygges heller på etiske hensyn som
har dyrenes livsforhold i sentrum. Organisasjonenes egne formål gjenspeiler
den virkelighetsoppfatningen som kjennetegner dyrerettighetsdiskursen.

Dyreproduksjonsdiskursen
Dyreproduksjonsdiskursen kjennetegnes ved en vektlegging av dyrevelferdslovens praktiske og økonomiske konsekvenser for næringene som baseres på
husdyrhold. Innenfor denne diskursen er aktørene opptatt av at industrielt
husdyrhold både er lovlig og legitimt, og diskursen preges av en tilfredshet
med dyrenes situasjon i dagens systemer for hold av ”produksjonsdyr”. Dyreproduksjonsdiskursen kan sees som konservativt innstilt til å høyne dyrs rettslige status og øke kravene til dyreholdet.
Dyreproduksjonsdiskursen skiller seg fra reguleringsdiskursen gjennom
en tydeligere og sterkere skepsis mot endring, i stor grad fordi endring oftest
medfører økte kostnader. Næringens interesser er det premissgivende i diskursen. Innenfor dyreproduksjonsdiskursen unngås de prinsipielle diskusjonene rundt dyrs status og rett til liv. Slike diskusjoner problematiserer
nettopp legitimiteten i det industrielle husdyrholdet. Tilnærmingen til
dyrevelferd innenfor dyreproduksjonsdiskursen innebærer en konstatering av
at velferden for ”produksjonsdyrene” er god og at dagens dyrehold derfor er
legitimt, slik det her uttrykkes av Senterparti-representanten i Stortingets
næringskomité:
[...] det norske samfunnet er gjennomregulert og oversiktlig. Så jeg tror vi har
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rimelig grei oversikt over hva som skjer og hva som er situasjonen [innen husdyrholdet]. På kort og på mellomlang sikt så tror jeg det viktigste er at du har utøvere innenfor dyreholdet som har ansvar og lønnsomhet og ærekjærhet og
integritet. Og et verdigrunnlag som gjør at man behandler dyr på en skikkelig
måte. Og det tror jeg faktisk er stort sett alle.

Argumenter for dyrevelferd settes her i sammenheng med næringens interesser,
og det uttrykkes at dyrevelferd bidrar til økt produksjon og økt inntjeningsmulighet for næringen. I denne diskursen uttrykkes et instrumentelt syn på
velferd, når dyrevelferden sees som et middel i produksjonen av mat og andre
varer. Det impliseres at husdyrprodusentene ønsker god dyrevelferd, fordi det
også gir bedre økonomi:
Et dyr som lider produserer ikke optimalt. Så, derfor er bøndene generelt opptatt
av god dyrevelferd fordi det gir en optimal produksjon. Og med en optimal
produksjon får du også en optimal økonomi. Så de dyktigste bøndene driver med
veldig god dyrevelferd. (Bondelaget)

Sitatet illustrerer en viktig del av dyreproduksjonsdiskursen, nemlig
argumentasjonen for at det er en naturlig logikk i at dyrevelferden blir godt
ivaretatt innenfor industrielt husdyrhold. Begrunnelsen er at bonden er
avhengig av sterk økonomi, og at det ikke er mulig uten god dyrevelferd og
godt dyrehold. Innenfor diskursen legges det til grunn at det industrielle husdyrholdet i seg selv er uproblematisk, og dette er utgangspunkt for å forsvare
legitimiteten i dette dyreholdet:
Og det er jo et interessant spørsmål det, hva som er nødvendig og ikke nødvendig.
Men, det er klart vi som på en måte jobber i husdyrnæringa med husdyrproduksjon, det er jo litt vanskelig hvis vi skulle være prinsipielt mot husdyrhold.
(Animalia)

I dyreproduksjonsdiskursen uttrykkes det skepsis mot at diskurser som
problematiserer dyreetiske sider ved industrielt husdyrhold skal tillegges for
stor vekt i utforming av regelverk og rettsforvaltning:
Det finnes ganske mange ekstreme dyrevernere, og mange bønder har fått de ekstreme dyrevernerne opp i halsen. Og når det da blir for mye etologiske uttrykk så
er det en del som rygger automatisk. Det er det. (Bondelaget)
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Informantene som hovedsakelig trekker på dyreproduksjonsdiskursen er
Bondelaget, Animalia og Senterparti-representanten i næringskomiteen. Disse
aktørene jobber ut fra en posisjon hvor bruk av dyr for vareproduksjon er en
forutsetning: Bondelaget er en fagorganisasjon for norske bønder, som selv
sier at formålet er å bedre forholdene for landbruket, og at de er den ledende
organisasjonen for næringspolitikk i landbruket.18 Animalia kaller seg et fagog utviklingsmiljø som arbeider for og sammen med hele den norske kjøttog eggbransjen. Animalia skriver på sine nettsider at de skal gi faglig støtte til
norske bønder og norsk kjøtt- og eggindustri for å fremme omsetningen av
kjøtt og egg. De skal også bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og
høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.19 Senterpartiet uttrykker i sitt
partiprogram at de ser landbrukspolitikken som én av grunnpilarene i distriktspolitikken. Senterpartiet mener at målet for landbrukspolitikken er å få
produsert trygg mat, ha livskraftige bygder og å skape optimisme i næringen.20
De tre aktørene har altså til hensikt å ivareta og fremme landbruksnæringenes,
og delvis havbruksnæringenes, interesser.

Kritikkdiskursen
Kritikkdiskursen kjennetegnes ved at det uttrykkes skepsis til måten dyr behandles innenfor modernisert husdyrhold, men uten at spørsmål om dyrs rett
til liv og den generelle legitimiteten i dagens industrielle husdyrhold blir
problematisert. Diskursen preges av aktørenes skepsis til hvorvidt dyrevelferdslovens prinsipielle formuleringer kan gi særlige endringer i dyrenes livsforhold:
[…] hvis du ikke har noe mer i en forskrift [enn at dyr har egenverdi uavhengig av
nytteverdi], så tror jeg dette er en pynteparagraf. Det tror jeg nok at det er. Man kan
jo selvfølgelig tenke seg mange tilfeller hvor dette kan være i strid [med etablert
dyrehold]. For eksempel dyreparker som produserer masse dyreunger som publikumsattraksjoner om sommeren og så avliver dem etterpå. (Rådet for dyreetikk)

Kritikkdiskursen skiller seg sterkt fra dyreproduksjonsdiskursen ved at dens
viktigste kjennetegn er problematisering av forholdene innenfor industrielt
husdyrhold, samt skepsis mot hvordan reguleringen av samfunnets behandling
av dyr praktiseres og virker:
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[...] det jeg har oppfattet for eksempel når det gjelder økologisk produksjon er at
norske bønder har kjempeproblemer med det [statens regulering]. Bøndene sier
det er for mye byråkrati og for mye kontroll, for de blir kontrollert en gang i året.
Det blir for mye. Og det er så ille for dem at da slutter de med økologisk produksjon. Og da tenker jeg at det er i en sånn virkelighet at man går inn og skal regulere
dyrevelferden. (SIFO)

Innenfor diskursen trekkes det fram sider ved produksjonsforholdene som er
negative for dyrene, og skepsisen uttrykkes hovedsakelig med tanke på hva
dyrene må gjennomleve. Kritikkdiskursen formidler ingen tydelig oppfatning
om selve bruken av dyr eller hvordan dyrs rettslige status bør være. Skepsisen
kommer først og fremst til uttrykk gjennom kritikk av negative konsekvenser
som det industrielle husdyrholdet medfører for dyr. Det uttrykkes også et
kritisk syn på mulige virkninger av lovens foreslåtte innhold:
Disse lovverkene, det er jo noe med hvordan de tolkes også. Vi har denne paragrafen i den forrige [dyrevernloven] som også er videreført i dyrevelferdsloven;
den om avl. Den er veldig streng i ordlyd. Ikke sant, det er forbudt å endre dyra
sine arveanlegg dersom dette gjør dyret uskikket til å utføre normal atferd eller
påvirker fysiologiske funksjoner i uheldig lei. Altså, det [å endre dyras arveanlegg]
gjør nesten alt avlsarbeid. Det kan jo påvirke fysiologiske funksjoner i uheldig retning. Det er gjort omfattende [i dyreavlen], uten at denne paragrafen er blitt
brukt. Blant annet […] svineavl hvor alle får så mange grisunger at de har ikke
spener nok til alle grisungene. Når de øker melkeproduksjonen for kyr så melker
de jo mer enn det som er fysiologisk ikke sant, med masse sykdommer som bi-effekt. Så dette her har jo vært gjort veldig mye uten at denne paragrafen er brukt
i det hele tatt. (Rådet for dyreetikk)

I tillegg til skepsis mot sider av det industrielle husdyrholdet kjennetegnes
kritikkdiskursen ved skepsis mot lovprosessen og lovens hensikt:
Det er en mobilisering [rundt dyrevelferdsloven], det er en veldig ovenframobilisering, som virker som en legitimeringsfunksjon på meg. For det har ikke
vært mye mobilisering eller oppmerksomhet [rundt dyrevelferdsloven] i befolkningen. (SIFO)

Informantene som hovedsakelig uttrykker kritikkdiskursen er representantene
for Rådet for dyreetikk og SIFO. SIFO sier om seg selv at de gjennom forsk-
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ning og forsøk skal legge grunnlaget for å utrede viktige forbrukerproblemer
og konsekvenser av offentlige tiltak og markedets tilbud.21 Rådet for dyreetikk
er et rådgivende organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, som
har som mandat å vurdere etiske sider ved moderne avlsarbeid og dyrehold.
Rådet skal også vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk samt forvaltningspraksis, og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsyn
på dyrevelferdsområdet og hold av dyr.22

Diskursenes sosiale konsekvenser: Reproduksjon eller forandring?
Diskursene virker inn på hvordan folk tenker om og forstår verden. Dermed
påvirkes også folks handlingspotensiale. I en politisk debatt vil de ulike diskursene typisk utgjøre hovedoppfatningene innenfor debatten. Individer som
skal ta stilling til debatten, vil ha alternative posisjoner å innta, og hver posisjon
tilsvarer en subjektposisjon (Neumann 2001: 116–117) i de enkelte diskursene. I dyrevelferdsdebatten er de fire diskursene som er beskrevet tilgjengelige posisjoner for folk å innta, i diskusjonen om bruk og behandling
av dyr. Hver posisjon utpeker visse handlinger og praksiser overfor dyr som
mulige og ønskelige. Når personer inntar slike subjektposisjoner påvirkes deres
identitet.
I et diskursanalytisk perspektiv er identitetsdannelse politikk, fordi identiteter er konstitutive for det sosiale (Neumann 2001: 124). Politiske prosesser
er prioriterte objekter for analyse fordi politiske artikulasjoner avgjør hvordan
vi tenker og handler, og dermed hvordan vi skaper samfunnet (Jørgensen og
Phillips 2008: 44–45). Med dette perspektivet er et formål å se hvorvidt de
omtalte diskursene bidrar til å reprodusere eller endre status quo. For å vise
diskursenes forhold til hverandre og hva som forener eller atskiller dem, utdypes her diskursenes posisjoner i diskursordenen (ibid.: 150). Nå rettes
blikket mot de sosiale konsekvensene som kan følge av diskursenes respektive
meningsinnhold.
Dyrerettighetsdiskursen og kritikkdiskursen forenes ved at de bygger på
forståelser som problematiserer hvordan dyrevelferdsloven regulerer behandling av dyr. De to diskursene forenes også ved en felles tilnærming til
dyrevelferd som vektlegger negative sider ved industrielt husdyrhold. Ingen
av de to diskursene kjennetegnes ved å forsvare status quo, men preges heller
av å kreve endring i dagens forhold for dyr. Hovedskillet mellom de to dis-
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kursene er imidlertid at det innenfor dyrerettighetsdiskursen er et klart formål
å oppjustere dyrs moralske status og juridiske rettigheter, mens kritikkdiskursen kun fokuserer på kritikkverdige forhold i dagens systemer for hold av
”produksjonsdyr” og problemer med reguleringen av disse.
Felles for reguleringsdiskursen og dyreproduksjonsdiskursen er at begge
diskursene formidler det synet at dagens forhold for dyr i hovedsak er akseptable. Reguleringsdiskursen har som et viktig element at dyrevelferd og
økonomi må veies opp mot hverandre når dyrenes livsvilkår skal vurderes i ny
lovgivning. Innenfor dyreproduksjonsdiskursen sporer jeg få uttrykk for at
hensynet til dyr bør kunne gå på bekostning av næringsøkonomien. Dermed
forenes de to diskursene i synet på berettigelsen av industrielt husdyrhold og
at en avveiing mellom hensyn til økonomi og dyrenes interesser er nødvendig.
Reguleringsdiskursen og dyreproduksjonsdiskursen preges begge av tilnærminger til dyrevelferd som i hovedsak reproduserer dagens situasjon for dyr og
samtidig legitimerer dyrs status som eiendom. Det som imidlertid skiller de
to diskursene, er at dyreproduksjonsdiskursen hovedsakelig vektlegger
næringens interesser, mens fokuset i reguleringsdiskursen dreier mot hvordan
dyrevelferdshensyn kan ivaretas innenfor rammen av de etablerte produksjonssystemene. I motsetning til problematiseringen av legitimiteten i det vi gjør
med dyr som er å finne i dyrerettighetsdiskursen og kritikkdiskursen, virker
reguleringsdiskursen og dyreproduksjonsdiskursen legitimerende for de samme
forholdene.

Aktørenes posisjoner
Under plasseres de ti aktørene som datamaterialet stammer fra i en figur som illustrerer hvilke diskurser de tar i bruk. Så langt er de ulike institusjonene presentert
og plassert ut fra diskursen de hovedsakelig trekker på, men de fleste trekker på
flere diskurser. Figuren på neste side gir derfor et mer nyansert og utvidet bilde.
I figuren plasseres altså aktørene i diskursen de hovedsakelig trekker på.
Linjene som trekkes fra aktørene viser diskursene de trekker på i mindre grad.
Når en aktør plasseres mot ytterkanten (horisontalt) innenfor en diskurs viser
dette hvor aktøren posisjonerer seg. Figuren illustrerer hvor de ulike aktørene
posisjonerer seg i diskursene, men også i forhold til hverandre. Aktørene plasserer seg innenfor diskurser med ulike kjennetegn og implisitte konsekvenser.
Med hensyn til diskursenes ulike syn på dyr, viser modellen også aktørenes
ulike utgangspunkt for å påvirke dyrevelferdsloven. Dyrerettighetsdiskursen
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Aktørene og diskursene innenfor dyrevelferdsdiskursen

og dyreproduksjonsdiskursen er i figuren plassert på hvert sitt ytterpunkt, fordi
det foreligger et klart og gjensidig utelukkende motsetningsforhold (en
antagonisme23) dem imellom: Hver av de to diskursene har implisitte målsettinger som går på bekostning av motparten.
Modellen viser hvordan de ulike aktørene trekker på flere diskurser. De
posisjonerer seg likevel i et tydelig mønster hvor grunnleggende skillelinjer og
interessemotsetninger er framtredende. Myndighetenes plassering er viktig å
merke seg, fordi den gjenspeiler deres holdning og den offisielle dyrevelferdspolitikken som er avgjørende for lovens virkning.

Den dominerende diskursen: Myndighetenes diskurs
Lovgivningsprosessen kan studeres både som en rettslig og sosial prosess, hvor
ulike grupper kjemper om å påvirke samfunnets utforming. Kampene innenfor lovprosessen handler om å utøve makt over andre, og maktforholdene gir
både rettslige og sosiale konsekvenser (Dalberg-Larsen 1999: 128–129). Den
diskursive kampen om dyrevelferd innenfor lovprosessen har vært rammen
for analysen, men prosessen er samtidig en del av en større maktkamp om å
påvirke rettsutviklingen på dyrevelferdsområdet.
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Nye rettsregler kommer oftest ikke som resultat av en smertefri og
harmonisk utvikling, men derimot må retten avveie sterke og kolliderende
hensyn mot hverandre. Rettsreglene gjør sitt inntog som resultat av interessekamp og interesseavveining (Mathiesen 2005: 27). Dette illustreres i den
aktuelle lovprosessen, hvor de som i hovedsak vektlegger dyreetiske hensyn
står i klar motsetning til dem som i størst grad prioriterer husdyrnæringenes
økonomi. Representantene for den dominerende diskursen påvirker og begrenser de andre aktørenes muligheter for å nå fram med sine virkelighetsforståelser og språklige framstillinger. Dominans og hegemoni, som oppnås ved
å vinne fram med en viss språklig framstilling om virkeligheten, gir makt til å
påvirke sosiale prosesser og politiske forhold (Torfing 1999: 81), deriblant den
aktuelle lovgivningsprosessen.
Myndighetenes utelukkelse av forståelser som står i motsetning til
reguleringsdiskursen, kan i tråd med diskursteorien betegnes som en
hegemonisk intervensjon: Veien fra politisk konflikt til normalisering går gjennom hegemoniske intervensjoner, hvor alternative virkelighetsoppfatninger
undertrykkes og en bestemt oppfatning av verden står igjen som den naturlige
(Jørgensen og Phillips 2008: 48). Når reguleringsdiskursen er forholdsvis uutfordret innenfor dyrevelferdsdebatten i lovprosessen, så uutfordret at den
framstår som naturlig, eksisterer det en tilstand av hegemoni (Neumann 2001:
178). Det som her kalles ”naturlig” tilsvarer i stor grad hva Bourdieu (1994)
kaller doxa: Det majoriteten tar for gitt, det som framstår som ”objektiv
sannhet”. Foucault peker på noe av det samme når han sier at ”sannhetsregimer” har viktige makteffekter: ”Hvert samfunn har sitt sannhetsregime
[…] det vil si de formene for diskurs det aksepterer og får til å virke som sanne”
(Foucault intervjuet i Fontana & Pasquino 2009: 24). Gjennom diskursanalysen framstår reguleringsdiskursen som et slikt sannhetsregime i dyrevelferdsdebatten.
Hvordan den dominerende reguleringsdiskursen vinner fram på bekostning
av andre forståelser, kan blant annet observeres i departementenes utelukkelse
av visse tema og diskusjoner i løpet av lovprosessen: Prosessen fram mot den
endelige stadfestelsen av dyrevelferdsloven i Lagtinget, kan beskrives som delt
i tre faser: Fra den åpne fasen i begynnelsen av prosessen, via en innsnevringsfase
og fram til den avsluttende lukningsfasen. Da dyrevelferdsmeldingen (St.meld.
12 2002–2003: 18–20) som markerer starten på lovforarbeidene, ble lansert,
og departementet ba om høringsinnspill, var den politiske diskusjonen på det
mest åpne stadiet. Formuleringer, prinsipper og målsettinger var i teorien ennå
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ikke fastlagt og framstod som åpne for påvirkning. Desto lengre ut i prosessen
man kom, ble mulighetene for innspill og radikale endringer mindre, og det
begynte å utpeke seg en retning for loven. Ved denne innsnevringen i prosessen
kan en se at en del av aktørenes innspill og innsigelser ikke lenger kan innlemmes, og dermed avgrenses handlingsrommet i lovforarbeidene. Forståelsen
av innsnevring i prosessen uttrykkes slik av en informant:
[L]ovgivningen synes jeg ikke er veldig endret [sammenliknet med forrige lov].
Og den ble mer og mer konservativ jo flere runder det [lovforarbeidene] gikk.
Altså, ambisjonsnivået ble senket og ansvarsforholdene avgrenset og sånt. Det var
jo en kamp i skrivingen av stortingsmeldingen. (SIFO)

Visse problemstillinger av mer grunnleggende prinsipiell art utelukkes og avskrives, bortsett fra de nye skjønnsmessige begrepene i selve lovteksten (dyrs
egenverdi m.fl.). Både den etikkfaglige diskusjonen om dyrs rettigheter, og en
grundig diskusjon av legitimiteten i dagens industrielle husdyrhold, lukkes i
hovedsak ute fra lovprosessen. I dyrevelferdsmeldingen gis det kun en kort beskrivelse av moderne dyreetikk, hvor tilhengere av dyrs rettigheter omtales
negativt:
Dagens ytterliggående [min uthevelse] dyrevernaktivister bygger gjerne enten på
et utilitaristisk syn, der menneskers og dyrs opplevelse av smerte og lyst skal telle
likt i en etisk avveining, eller en rettighetsfilosofi som fremholder dyrs integritet
og selvstendige rett til liv. Dette synet har sine fremste nålevende talsmenn i
henholdsvis Peter Singer og Tom Regan.

Debatten om dyrs rettigheter tas ikke opp senere i lovprosessen. Når lovforslaget nærmer seg lukningsfasen og den avsluttende behandlingen i Stortinget,
er mange av de kritiske innspillene og diskusjonene om bruken av dyr og dyrs
rettigheter fullstendig utelukket; debatten går over til tekniske detaljer og
mindre endringer i lovtekstformuleringene. Da loven ble vedtatt, var mange
av de mer verdimessige spørsmålene ubehandlet (se Innst. O. nr. 56: 2008–
2009; Dyrevelferdsloven i Odelstinget 27.4.2009).
Selv om det i deler av lovprosessen var åpent for kritiske innspill, og det faktisk
ble fremsatt kritikk fra mange hold, hadde kritikken fra dem som uttrykte dyrerettighetsdiskursen minimal innvirkning. Når en ser på motsetningsforholdet
mellom den dominerende reguleringsdiskursen og dyrerettighetsdiskursen, er det
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logisk at potensialet for reelt å kunne utfordre dyrs status som eiendom og bruken
av dyr er minimalt innenfor rammen av denne lovprosessen. Dersom
dyrevelferdsdebatten foregår løsrevet fra prosesser og rom som er under
departementene og myndighetenes direkte kontroll, kan imidlertid potensialet
være annerledes. Eksempelvis vil dyrevernorganisasjonene sannsynligvis stå
friere til å forme innholdet og vinklingen i saker de selv fronter i massemedia.
Det samme vil være tilfelle når de iverksetter egne kampanjer, aksjoner og politisk påvirkningsarbeid utenfor rammen av en lovprosess.

Makt til å utelukke
For å forstå forholdene som påvirker politiske prosesser og som fører til ny
lovgivning, er det viktig å være oppmerksom på hvilke tema som lukkes ute
av den politiske debatten, og hvilke mulige lover som aldri blir en realitet. I
boken Lovene og livet presenterer rettssosiologen Jørgen Dalberg-Larsen (1999:
226) studiet av slike utelukkingsprosesser, og da spesielt faktorene som fører
til at visse problemområder holdes utenfor en politisk prosess eller dagsorden.
Dalberg-Larsen mener at makten til å lukke problemer ute i mange
sammenhenger er helt avgjørende på det politiske området.
Det er altså reguleringsdiskursen som dominerer i den aktuelle dyrevelferdsdebatten, mens den delvis understøtter og understøttes av dyreproduksjonsdiskursen. Myndighetene og departementene er representanter for denne
diskursen, og det er dermed denne som preger den offentlige dyrevelferdspolitikken. Dyrerettighetsdiskursen utelukkes i sterkest grad i lovprosessen.
Utelukkelsen gjelder også kritikkdiskursen, men i mindre grad fordi kritikkdiskursen hovedsakelig kritiserer behandlingen av dyr og ikke selve bruken.
Dermed utfordrer kritikkdiskursen hverken dyrs status som eiendom eller
selve grunnlaget for industrielt husdyrhold. Selv om det er åpent for kritikk i
en lovprosess, har kritikken ikke nødvendigvis evne til å utfordre den dominerende diskursen. En informant fra en dyrevernorganisasjon sa dette om å ha
lav påvirkningsmulighet i lovprosessen:
Man kan bli fornøyd med delseire [i lov- og forskriftsarbeidet] på en sånn måte
at man fremhever delseirene som store seiere. Alle er ute etter resultater, alle er
ute etter seire, alle vil si at: ja, jeg blir hørt på masse, jeg er en veldig innflytelsesrik
person, vår organisasjon blir spurt mye og vi ... se vi krevde det og det og det –
alt har gått igjennom. Det vil man gjerne si, og hvis man krever mindre ja så kan
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man på en måte fremstille seg selv som mer innflytelsesrik. Men, vi kan ikke –
NOAH kan ikke kreve mindre, vi kan ikke si at; vi har skikkelig bra innflytelse
så vi klarte å få til at ku-trener [elektrisk innretning som gir kuene støt når de
krummer ryggen] bare skal brukes over gravide kuer i de fem første månedene av
svangerskapet. Altså, der er det ingen seier. (NOAH)

Dyrerettighetsdiskursen, og delvis kritikkdiskursen, ble utdefinert i lovprosessen. Utdefinering forstås her som å marginalisere, lukke ute og å gjøre
uvesentlig – enten det gjelder en gruppering eller diskurs (Mathiesen 1982:
106–113).
Det er mange eksempler på at ideen om dyrs rettigheter blir forsøkt utdefinert ved å framstille den som latterlig, truende eller ekstrem (se Yates 2007;
Sorenson 2009). Riise (2012: 151) viser også hvordan dyrs rettigheter blir utdefinert, når hun analyserer innholdet i dyrevelferdsmeldingen (St.meld 12:
2002–2003). Hun viser hvordan myndighetene her konstruerer tre kategorier
av standpunkter i debatten om dyrs status: Først det normale standpunktet; hvor
utnytting av dyr for menneskers formål sees som normalt, og hvor kritikk enten
er fraværende eller moderat. Den andre kategorien er det moderate standpunktet,
som innbefatter kritikk mot behandlingen av dyr på visse områder: Denne
kategorien er mer eller mindre akseptert innenfor kategorien for det normale.
Den siste kategorien er det ekstreme standpunktet som innbefatter tilhengere av
dyrs rettigheter som ønsker å avvikle all utnytting av dyr: Denne kategorien
framstilles som et avvik fra det ”normale”. Riise påpeker at den første kategorien
ikke framstilles som en egen kategori i dyrevelferdsmeldingen, men at den heller
framstår som det ”naturlige” standpunktet som det vises til i form av hva ”vi”
eller ”alle” mener. ”Usynliggjøringen” (naturaliseringen) av det dominerende
standpunktet, parallelt med framstillingen av de to andre standpunktene, gjenspeiler definisjonsmakten til myndighetene som førte dyrevelferdsmeldingen i
pennen. Den samme makten til å definere og utdefinere har myndighetene også
hatt gjennom mange av de øvrige delene av lovprosessen.

Motstridende diskurser – ulike verdisystemer
Dyrevelferdslovens forarbeider domineres hovedsakelig av en reguleringsdiskurs,
som myndighetene og de ansvarlige departementene representerer. Kjennetegnene
for denne diskursen tilsier at en problematisering av bruk av dyr og forsøk på en
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grundig utredning av dyrs moralske status, kan gi uønsket innvirkning på interessene som preger reguleringsdiskursen, dyreproduksjonsdiskursen og selve formålet til Landbruks- og matdepartementet. Ifølge departementet skal deres matog landbrukspolitikk blant annet baseres på en effektiv og framtidsrettet næringspolitikk som ser samfunns- og næringshensyn i sammenheng.22 Slik jeg tolker
departementets formål, vil et for kritisk blikk på det industrielle husdyrholdet
kunne svekke dets legitimitet og dermed virke negativt på næringsøkonomien. I
høringsnotatet til lovutkastet skriver Landbruks- og matdepartementet og Fiskeriog kystdepartementet om retninger innen dyreetikk:
Diskusjonen om det etiske grunnlaget for å bruke dyr i strid med deres interesser
er vanskelig, blant annet fordi det er vanskelig å finne noen avgjørende og allmenngyldige etiske begrunnelser. Man bruker dyr fordi man har mulighet for og
nytte av det, og fordi det har bred aksept i samfunnet.24

Uttalelsen framstår som en begrunnelse for ikke å gå grundigere inn i spørsmålet
om dyrs status og rettigheter. Hva departementene mener med allmenngyldige
etiske begrunnelser er likevel uklart. Det kan bety at departementene ser det
som vanskelig å finne etiske begrunnelser for å bruke dyr i strid med deres interesse (å leve og ikke lide), som alle interessegrupper kan enes om. Enighet om
disse forholdene er, som diskursanalysen viser, vanskelig eller uoppnåelig på
grunn av aktørenes ulike synspunkter, interesser og grunnpremisser. Motsetningene mellom de forskjellige diskursene utgjør grunnlaget for en konflikt om
bruk og behandling av dyr, og det ser ut til at det er denne konflikten
departementene ikke ønsker å åpne opp for ved å diskutere dyrs moralske status.
Niklas Luhmans systemteori kan kaste lys over skillelinjene i den diskursive konflikten. Luhman mener det sosiale kan forstås som ulike systemer
og felt, hvor hvert system fungerer strengt i tråd med sin egendefinerte kode
og uten vektlegging av den måten andre systemer oppfatter sine omgivelser
på (Sand 1996: 50–56). Luhman viser til det økonomiske systemet som eksempel. Fordi det økonomiske systemet har en intern logikk som dreies rundt
penger, har eksterne verdier som moral ingen viktig rolle her. Konflikten mellom dyrerettighets- og dyreproduksjonsdiskursen kan sees som uttrykk for en
kollisjon mellom to ulike systemer, med sine atskilte interne logikker, verdier
og feltspesifikke diskurser. Dyrerettighets- og dyreproduksjonsdiskursen kan
i et slikt perspektiv sees som uttrykk for ulike systemer med ulike ”språk” som
representerer ulike verdier.
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Fortsatt gjelder det rettslige prinsippet om at mennesker lovlig kan påføre
dyr lidelse og ubehag om det gir oss økonomiske eller andre samfunnsnyttige
fordeler (St.meld 12: 2002–2003; Frøslie 2000). Når menneskers økonomiske
interesse av å bruke dyr veies opp mot ”produksjonsdyrenes” liv og interesser,
er det den økonomiske nytten som tillegges størst vekt i dyrevelferdspolitikken
(se f.eks. ”pelsdyrdommen” 25 fra Eidsivating lagmannsrett 1999). Dette illustrerer hvordan verdier fra det økonomiske systemet dominerer på bekostning av konkurrerende verdier og systemer. Den antagonistiske motsetningen
mellom et etisk motivert vern av dyrs interesser og en økonomisk motivert
bruk av dyr er uløselig når vi sammenlikner dyrerettighets- og dyreproduksjonsdiskursen. Så lenge målet om å gi dyrene rettigheter til å leve og ikke bli
påført lidelser er en fundamental del av dyrerettighetsdiskursen, vil dens
framgang alltid gå på bekostning av aktørene som uttrykker dyreproduksjonsdiskursen. En implementering av slike rettigheter for dyr forutsetter en avvikling av husdyrnæringene slik vi kjenner dem i dag. Dyrerettighetsdiskursen
fordrer dermed en omfattende strukturell endring i samfunnets produksjon
av animalske varer og i måten mennesker behandler dyrene på.

Dyrevelferd som retorikk eller realitet?
Totalt sett er det ikke tegn til at dagens dyrevelferdslov kan åpne for store endringer i det industrielle husdyrholdet (Ellefsen 2009). Dyrevelferdsloven setter
hovedsakelig rammene for at industriell bruk av dyr fortsetter som før.
Retorikken som spiller på dyrevelferd har imidlertid blitt mer utbredt i norsk
offentlighet i løpet av de siste femten årene, men dyrevelferdstematikken er
først og fremst observerbar på det diskursive og retoriske planet. Selve innholdet i den offentlige dyrevelferdspolitikken og måten mennesker behandler
dyr på, ser ikke ut til å ha endret seg i takt med retorikken.

Noter
1. Jeg vil takke for gode og konstruktive tilbakemeldinger fra to anonyme konsulenter, samt
Ragnhild Aslaug Sollund og Marte Rua. Artikkelen bygger på et omarbeidet utdrag fra
forfatterens masteroppgave i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo: Ny dyrevelferdslov: Beskyttes dyr eller næring? (2009).
2. Lovforarbeidene (prosessen før dyrevelferdsloven) omfatter arbeidet fra St.meld. nr. 12
(2002-2003): Om dyrehold og dyrevelferd samt den påfølgende prosessen med Stortingets
og departementenes arbeid, åpne møter, høringer, lovutkast og dets behandling fram mot
endelig vedtak i Stortinget. Underveis i lovforarbeidene kom ulike interessegrupper med
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uttalelser og innspill hvor de uttrykte sine syn på loven og bruk av dyr.
3. Med statlige institusjoner sikter jeg spesielt til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som har kontrollert store deler av arbeidet med dyrevelferdsloven. Men også Stortinget, Mattilsynet og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (eies
av Utdannings- og forskningsdepartementet) er blant de statlige institusjonene som har
vært med på å utforme, behandle og påvirke dyrevelferdsloven.
4. Summen omfatter bare noen av dyreartene som brukes. Det reelle tallet er derfor høyre.
Dette er dyreartene som utgjør summen: 200 000 000 (minimumstall for 2011) laks og
regnbueørret, 61 500 000 kyllinger (2011), 3 500 000 høner (2011), 1 500 000 griser
(2011), 1 100 000 sauer (2011), 905 000 pelsdyr (2010) og 300 000 kuer (2011). Antallet
laks og regnbueørret er utregnet fra SSBs tabell: ”Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. 2011”. De øvrige tallene fra 2011 er fra bransjeorganisasjonen Animalias
rapport Kjøttets Tilstand (2012), mens tallet for 2010 (pelsdyr) er hentet fra Statens landbruksforvaltnings (SLF) statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket
(2010).
5. Det teoretiske grunnlaget for diskursanalysen bygger på diskursteorien, slik den framstilles
i boken Diskursanalyse av Jørgensen og Phillips (2008) og i boken New Theories of Discourse
av Jacob Torfing (1999). Forfatterne bygger sine tolkninger på originalarbeidene til Ernesto
Laclau og Chantal Mouffe (1985).
6. I noen tilfeller skiller informantens uttalelse i intervju seg noe fra hvordan parten (som
vedkommende representerer) uttrykker seg i andre tekster. Analysen er imidlertid gjort ut
ifra en samlet vurdering.
7. Jørgensen og Phillips (2008: 69) peker på diskursteoriens mangel på et begrep som kan
omfatte det som befinner seg mellom diskursen og det diskursive feltet (det avgrensede
området hvor én diskursiv kamp utøves). De viser til Norman Faircloughs begrep diskursorden, som brukes i kritisk diskursanalyse. Jørgensen og Phillips foreslår å innføre begrepet
diskursorden også i diskursteorien, for å beskrive det sosiale rommet hvor forskjellige diskurser delvis dekker det samme terrenget, men konkurrerer om å fylle det med mening på
hver sin måte (Jørgensen og Phillips 2008: 150). Begrepet diskursorden anvendes med
samme betydning i denne artikkelen.
8. Når jeg omtaler dyrenes ”rett til liv” henspiller jeg på den moralfilosofiske og fagetiske debatten om dyrenes moralske status og rettigheter. I denne diskusjonen argumenteres det
fra flere hold for at dyr bør tilkjennes moralsk status og rettigheter som beskytter enkeltindividets rett til å leve (ikke bli avlivet/slaktet/drept) og dets interesse av ikke å bli utsatt
for påkjenninger og/eller belastninger eller bli fratatt mulighet til glede og/eller positive
opplevelser. Blant de mest kjente representantene for dette fagfeltet er filosofene Peter
Singer (1975) og Tom Regan (1985).
9. Industrielt husdyrhold henviser til oppdrett av husdyr (såkalte ”produksjonsdyr”) for
produksjon av animalske varer, hovedsakelig innenfor land- og havbruksnæringene.
10. Se ”Høringsnotat med utkast til ny lov om dyrevelferd” (2007), side 5. Fra Landbruks- og
matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
11. Etologer er fagpersoner innenfor faget etologi; læren om dyrs naturlige atferd.
12. Mattilsynet (2012): ”Dyrevelferd”. Url: http://mattilsynet.no/dyrevelferd [Lesedato:
3.7.2012].
13. Landbruks- og matdepartementet (2012): ”Ansvarsområder”. Url: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dep/ansvarsomraader.html?id=652 [lesedato: 5.12.2012].
14. Fiskeri- og kystdepartementet (2013): ”Ansvarsområder”. Url: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/fkd/dep/ansvarsomraader.html?id=282 [lesedato: 4.4.2013].
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15. NOAH (2013): ”NOAHs visjon”. Url: http://www.dyrsrettigheter.no/om-noah/noahs-visjon/ [lesedato: 5.4.2013].
16. Dyrebeskyttelsen Norge (2013): ”Vedtekter for Dyrebeskyttelsen Norge med underavdelinger”. Url: http://www.dyrebeskyttelsen.no/dyrebeskyttelsen-norges-vedtekter [lesedato:
5.4.2013].
17. Dyrevernalliansen (2012): ”Dyrevernalliansens prinsipper”. Url: http://www.dyrevern.
no/om_oss [lesedato: 5.12.2012].
18. Norges Bondelag (2012): ”Om Bondelaget” Url: http://www.bondelaget.no/ombondelaget/category7.html [lesedato: 5.12.2012].
19. Animalia (2013): ”Om Animalia”. Url: http://www.animalia.no/Footer/Om-oss/Om-Animalia/ [lesedato: 5.4.2013].
20. Senterpartiet (2009): Partiprogrammet 2005–2009: ”6. Målrettet nærings- og nyskapingspolitikk” Url: http://produksjon.senterpartiet.no/article.php?articleID=34258 [lesedato:
3.3.2009].
21. Statens Institutt for forbruksforskning [SIFO] (2013): ”Om SIFO”. Url:
http://www.sifo.no/page//SIFO/10336/10342 [lesedato: 5.4.2013].
22. Rådet for dyreetikk (2013): ”Mandat for rådet for dyreetikk”. Url: http://www.radetfordyreetikk.no/mandat/ [lesedato: 5.4.2013].
23. Antagonisme er i diskursanalysen et begrep for å beskrive gjensidige motsetningsforhold,
hvor den ene partens framgang går på bekostning av den motstridende parts interesser
(Jørgensen og Phillips 2008: 60). Antagonisme kommer til uttrykk der hvor ulike diskurser
støter sammen og ikke kan forenes.
24. Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet/ Fiskeri- og kystdepartementet:
”Høringsnotat med utkast til ny lov om dyrevelferd” (2007), side 5.
25. Dommen kom etter at Dyrebeskyttelsen i 1998 anla søksmål med påstand om at pelsdyrnæringen var i strid med den daværende dyrevernlovens § 2, som sa at dyr skal ”[…]
ikke lide i utrengsmål [unødvendig]”. Eidsivating lagmannsrett skrev i domsavsigelsen at
dersom en kun la en etisk betraktning til grunn for vurderingen av pelsdyravl, så ville slik
næringsvirksomhet vanskelig kunne aksepteres. Lagmannsretten la forøvrig til grunn at
pelsdyroppdrett av rev og mink skjer i en form som strider mot dyrenes opprinnelige og
grunnleggende behov (Eidsivating Lagmannsrett 1999: 12). Likevel ble ikke pelsdyroppdrett ansett å være i strid med loven, hovedsakelig fordi pelsdyroppdrett gir visse inntekter
og arbeidsplasser – og fordi økonomiske hensyn vektlegges i større grad en de dyreetiske.
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Summary
Within the Norwegian animal welfare debate there are different views of the
treatment and use of animals. These divisions are analyzed as four separate
discourses within the animal welfare debate: the regulation discourse, the animal rights discourse, the animal production discourse and the criticism discourse. The following questions are discussed: What separates the various
discourses from one another, and what views of animals do they express? What
are the social consequences of the discourses and which one is dominant? Do
the discourses contribute to a change or reproduction of animals’ property
status? The discourse analysis lays out the animal welfare field, the players involved and the characteristics of the fields’ divisions. As each discourse has
different social consequences, the struggle between representatives of the differing discourses appears as a conflict about different ways to organize society’s
treatment of animals.
Keywords: Animal welfare, discourse analysis, human-animal studies, sociology
of law.

