
Utdjuping av reglane for bruk av piggtråd slik Matt ilsynet 
tolkar lov om dyrevelferd 
 
Oversendt frå Mattilsynet 27. august 2012. Lov om dyrevelferd ligg under 
Mattilsynet sitt ansvarsområde. 
 
 
I dyrevelferdslova  står dette om piggtrådgjerde: 

§ 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger 

Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller 
oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige 
påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å 
regulere dyrs ferdsel. 

Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre 
nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne 
oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og 
belastninger. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder 
om forbud mot og fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke 
piggtråd i gjerde. 
 
 
 
Mattilsynet tolkar § 15, fyrste ledd, andre punktum slik: 

1) Det er forbode å setja opp nye piggtrådgjerde (etter at ny Lov om 
dyrevelferd vart vedteken) og 

2) Det er forbode å ha gamle piggtrådgjerde som dyra med stor 
sannsynlegheit kan skade seg på. 

 
Døme på gamle piggtrådgjerde som pr. i dag er lovlege, er piggtråd kombinert 
med anna synleg gjerdemateriale. Her blir kanskje piggtråden brukt meir for å 
verne gjerdet (t.d. mot at dyr legg heile tynga si på gjerdet når dei et gras på 
andre sida) enn for å regulere dyra sin ferdsel. 
 
Andre lovlege piggtrådgjerde er gjerde som primært skal regulere menneske 
sin ferdsel. Det er lov å ha piggtråd øvst på eit fengselsgjerde. 
 
 
Konklusjon 
Det er lov å bruke piggtråd i gjerde som er sett opp før 1. januar 2010. Men 
piggtrådgjerder som opplagt er farlege for dyra, enten pga. dårleg 
konstruksjon eller manglande vedlikehald, skal fjernast. Piggtråd kan ikkje 
brukast når materialet i gamle gjerde blir skifta ut. 
 
Denne tolkinga er støtta av «Dyrevelferdsloven kommentarutgave» som igjen 
nyttar seg av førearbeida til lova. Der er det understreka at sjølv om 
formuleringa i lova reint språkleg legg opp til å inkludere eksisterande 



piggtrådgjerde i forbodet, so skal forbodet tolkast innskrenkande. Forbodet 
gjeld berre ny bruk av piggtråd. Når det gjeld forbod mot gamle, farlege 
piggtrådgjerde, kan dei bli pålagt fjerna med heimel i § 3. 
 


