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DYREVELFERDSSKONTROLLØR (DVK) 
          Mandat og arbeidsbeskrivelse  

 
 

J.f. Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser (Konkurransedyrforskriften)  
Gjelder fra 1.7.2021.  
 

Ansvar: 

NHF skal: 
- utarbeide arbeidsbeskrivelse for DVK og oppdatere denne ved behov. 
- utarbeide kursplan for DVK og oppdatere denne ved behov. 
- arrangere DVK-kurs.  
- oppbevare innsendte Kontrolljournal for Dyrevelferdskontrollør.  

- oppnevne TD til løp med krav om det, og dermed DVK til disse løpene.  
 
Arrangør skal:  
- utnevne DVK med godkjent kompetanse(kurs) på løp som ikke har TD (B-løp). Dette 
gjelder også løp arrangert av medlemsklubber i NHF som ikke terminfestes.  

 
Hvem skal ha rollen: 
a)  På løp med krav om TD, er TD ansvarlig for at kontroller blir utført  og Kontrolljournal for 
Dyrevelferdskontrollør sendt NHFs kontor og arrangør sammen med TD-rapporten. TD kan 
være DVK eller utpeke en person til å utføre kontrollen.  
 

b) I løp uten TD, skal arrangør utnevne DVK med godkjent kompetanse (kurs). DVK skal 
sende Kontrolljournal for Dyrevelferdskontrollør til NHFs kontor.  
 
I høyintensive konkurranser skal det i tillegg utnevnes en stevneveterinær av arrangøren, og 
DVK skal samarbeide med denne.  

 

 
Krav til kompetanse: 
      -      NHFs DVK-Kurs.   

- Erfaring med- og generell kunnskap om godt hundehold.  

- Konkurransedyrforskriften. 

- Dyrevelferdsloven § 26.  

- NHFs Konkurransereglement og arrangementsreglement for hundekjøring. 
 
Det anbefales å lese Mattilsynets «Tilsynsveileder-hund» 
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Hva rollen innebærer: 
Dyrevelferdskontrolløren skal utføre praktisk kontroll av hundenes velferd. Med dette 
menes alle forhold som påvirker hundens velferd. Håndtering og ivaretakelse av hundene 
før, under og etter konkurranser, skal være på en slik måte at hunden ikke påføres unødig 
ubehag, smerte og lidelse.  DVK skal kontrollere at hundene blir behandlet bra og at de ser 
friske, trygge og glade ut, uten at man må ha veterinærkyndig kompetanse.  
 
Dyrevelferdskontrolløren skal ta direkte kontakt med utøver hvis hunden blir behandlet på 
en måte som bryter med forskriften og gi veiledning i hva som er godkjent. Utover det skal 
DVK rapportere om forhold som bryter med forskriften ved: 
- Hovedløp/NM til jury og eventuelt stevneveterinær. 
- A-løp(ordinære løp m/TD) til  jury og eventuelt stevneveterinær. 
- B-løp (bredde-og lavterskelløp) til løpsleder og eventuelt stevneveterinær. 
 

Med arrangementer menes alle former for hundeløp arrangert av NHF eller 
medlemsklubber. DVK har myndighet til å kontrollere velferden til alle hunder som 
oppholder seg på-eller ved konkurransearenaen.  
  
Dyrevelferdskontrollørens oppgaver er å utføre praktisk kontroll før, under og etter 
konkurranser. Det er ikke krav om at hver enkelt hund skal undersøkes.  
Reglene gjelder alle hunder som er på arenaen. 

 

 Sikre at hundeholdet er korrekt i forhold til hundenes sikkerhet og velvære: 
        -       utføre ID-og vaksinasjonskontroll. 

-          påse at alle hunder har tilgang på vann.  

-      ikke har synlige tegn til sykdom.  

-      at hunden ikke er avmagret (kjenn på dyr med tykk pels). 

-       at hunden skal ha god helse; våkne/alerte dyr som responderer på kontakt. 

-      at halte dyr ikke deltar i konkurransen. 

-          at hunden har normal sosial adferd.  

-      påse at konkurransereglement vedr øvre og nedre temperaturgrense blir 
overholdt (barmark og nordisk). 

-     kontrollere hvordan hundene transporteres og oppbevares i kjøretøy: 
størrelse på hundekasse, god ventilasjon, tørr halm, høy eller teppe, 
madrass i kasse/bur. 

-          kontrollere oppstalling av hunder utenfor kjøretøy på arena. 
-      kontrollere generell hygiene rundt hundeholdet. Det skal ikke være felles 

vannfat for alle deltakende hunder i f.eks målområdet.  
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 Reagere direkte hvis hunden(e) blir utsatt for unødvendig hard håndtering eller høylydt 
kjefting.   

 Påse at utstyret som blir brukt i konkurransen er sikkert for hundene og i tråd   med 

reglementet. 

 Påse at det ikke konkurreres med synlig drektige tisper/tisper som ammer.  

 Rapportere til arrangør/ løpsleder/ juryen ved funn av brudd på reglene. 

 Henvise til veterinærkontor eller kontakte stevneveterinæren for å sikre oppfølging 
av hunder som har helseproblemer på slutten av løpet eller en etappe. 

 

Rapportering 

   Føre skriftlig kontrolljournal, og sende denne til arrangør v/løpsleder og NHFs 
kontor på e-post: sled-dog@nif.idrett.no innen 3 dager etter konkurransen.  
Se skjema Kontrolljournal for Dyrevelferdskontrollør.  

 

Ved brudd på forskriften  

        Ved observasjoner gjort av andre ved hendelser som tilsier brudd på 
Konkurransedyrforskriften, skal DVK involveres umiddelbart. DVK skal vurdere 
alvoret i hendelsen gjennom dialog med impliserte parter og vitner. 

-          Registrere navn og startnummer på involverte utøver(e). 

-          Registrere navn og chipnummer på den aktuelle hunden(e).  

-          Registrere sted og tid for hendelsen. 

-          Registrere beskrivelse av hendelsen fra involverte person(er).  

-          Registrere vitnesbyrd av vitne(r). 

-          Jury eller løpsleder, eventuelt stevneveterinær, informeres om funn. 

 

    Beskrivelse av hendelse/kritikkverdige forhold må føres inn på Kontrolljournal for 
Dyrevelferdskontrollør.  
 

       Hvis en hund dør under arrangementet, skal DVK informeres umiddelbart,      
koordinere med sjefsveterinær og løpsledelse, og sørge for at NHFs «Rutiner for 
håndtering av dødsfall hos hund under løp» blir fulgt. 
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