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BESTILLING AV OPPDRAG – AKUPUNKTUR PÅ DYR  
 
Bakgrunn 
Mattilsynet har fått oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utrede mulige alternativer 
for regulering av akupunktur på dyr og utarbeide forslag til hvordan dette området bør reguleres. 
 
Hovedhensynet med reguleringen skal være å ivareta god dyrehelse og dyrevelferd. Samtidig skal 
det legges til rette for at de som er kvalifiserte til å behandle dyr med akupunktur, kan gjøre dette 
lovlig. I dette legger Mattilsynet at det også skal utredes om det kan legges til rette for at en ny 
gruppe yrkesutøvere, andre enn veterinærer, kan utføre akupunkturtjenester på dyr på selvstendig 
grunnlag. Utredningen avgrenses til bruk av nåleakupunktur. Det skal spesielt sees på muligheter 
for regulering med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 
og muligheter for en lisensordning for akupunktur på dyr. 
 
Mattilsynets utredning vil blant annet inneholde følgende:  

- Beskrivelse av gjeldende regelverk i Norge om utøvelse av akupunktur på dyr og 
mennesker  

- Beskrivelse av gjeldende regelverk om utøvelse akupunktur på dyr i andre land, særlig 
innen EU og andre nordiske land. 

- Hvordan akupunktur på dyr utøves i Norge i dag 
o Hvilken faglig bakgrunn har de som utfører akupunktur på dyr 
o Hva finnes av læresteder, kurs og utdanningstilbud 
o Hvilke interesseorganisasjoner finnes for de som utfører akupunktur på dyr  

- Konsekvensvurdering av 3-4 mulige alternativer til fremtidig regulering av akupunktur på 
dyr, inkludert krav til kompetanse, utdannelse, forhold mellom veterinær, medhjelper og 
autorisasjons-, lisens- eller registreringsordning, behov for regelverksendring, eventuell 
regulering av selve utøvelsen av akupunktur i forskrift, og hvordan ordningen skal 
administreres.  

 
Regelverk 
Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 
Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 
Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2008/81489  
Dato: 14.09.2009  

Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
v/ Ingfrid Slaatto Næss 
 
e-Post:  ingfrid.slaatto.naess@fhi.no  Org.nr: 985 399 077  
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Oppdrag 
Mattilsynet ber om en vurdering og identifisering av mulige risikoer og negative konsekvenser med 
betydning for dyrehelse og dyrevelferd ved bruk av ulike typer nåleakupunktur på pattedyr. 
Vurderingen bør omfatte alle former for nåleakupunktur som innbærer penetrering av hud, inkludert 
bruk av implantater, strøm og varme. I den grad det finnes vitenskapelig dokumentasjon om 
tilsvarende innenfor humanhelsen som også er relevant i forhold til pattedyr, ber vi om at dette tas 
med i vurderingen. Vi ber om at vurderingen særlig fokuserer på følgende: 

- De arter som det er mest vanlig å bruke nåleakupunktur på 
- Oversikt over de lidelser som behandles med nåleakupunktur hos de ulike dyregruppene 

med dokumentert nytte og eventuelle avgrensninger.   
- Risiko for både akutte og mer kroniske skader som følge av nåleakupunktur og 

alvorlighetsgraden av disse, herunder risiko for penetrering til underliggende strukturer som 
for eksempel ledd-, bryst- og bukhule. 

- Risiko for infeksjoner og andre bivirkninger som følge av nåleakupunktur. 
- Risiko for at bruk av nåleakupunktur kan indusere eller stimulere andre sykdomstilstander 

som for eksempel abort og vekst av kreftsvulster.  
- Risiko for at bruk av nåleakupunktur kan skjule sykdomstilstander som bør behandles på 

annen måte.  
- Risiko for negative atferdsmessige reaksjoner hos dyr på behandling med nåleakupunktur. 

 
Vi ber om at eventuelle kunnskapsmangler som avdekkes under arbeidet med risikovurderingen 
påpekes i rapporten. 
 
Risikovurderingen kan skrives på norsk. 
 
Tidsramme 
Vi ber om at rapporten oversendes Mattilsynet innen 8. januar 2010.  
 
Kontaktpersoner i Mattilsynet 
Kontaktpersoner for oppdraget i Mattilsynet er: 

- Inger Eithun, seniorrådgiver, e-post: ineit@mattilsynet.no 
- Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, e-post: tokne@mattilsynet.no 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Torunn Knævelsrud  
Seksjonssjef Dyrevelferd og fiskehelse   
 
 
 


