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Atferd

Et barns opplevelse av vold mot dyr kan 
gi skader på flere nivåer. Fosterbarn kan 
være spesielt utsatt. Det er svært 
mangelfull kunnskap rundt dette i Norge, 
men nå foreligger den første pilotstudien.

Vold mot dyr
                     Om forfatteren 

•	Karen Frivik er utdannet journalist, 
homeopat og akupunktør. De to siste 
årene har hun vært informasjonsansvar-
lig i Dyrevernalliansen. Hun har i en 
årrekke jobbet som radiojournalist i P2. 
Før dette har hun blant annet drevet en 
barneklinikk med alternativ behandling.
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• Av Karen Frivik,  
informasjonsansvarlig, Dyrevernalliansen

Mangelfullt felt
Utenlandske undersøkelser har påvist 
sammenhenger mellom vold mot dyr 
og vold mot mennesker. Det er ekstra 
viktig å være klar over at særlig barn er 
mottakelig og lar seg påvirke av slik 
vold, mener sosiolog og forsker Mar-
gunn Bjørnholt. Riktige tiltak kan 

bidra til å hindre alvorlig skjevutvik-
ling. 

Vold mot dyr kan gi voldskompetanse 
og det kan samtidig føre til avstumpet-
het. Skadene kan gå i flere retninger og 
være komplekse. I tillegg viser det seg at 
voksne som øver vold mot dyr oftere også 
er voldelige overfor mennesker.

Feltet er omfattende, og Margunn 
Bjørnholt ble overrasket da hun opp daget 
at det ikke en gang finnes faglittera tur på 
dette området her i Norge.

 Det viser at det ikke undervises i dette, 
sier Bjørnholt. 

 Hva tror du det kommer av?
 Det er vanskelig å si, og der skiller vi oss 
fra andre deler av verden. I flere land, blant 
annet USA, Canada, Storbritannia, 
Australia og også Sverige er det nå forskning 
og oppmerksomhet om dette feltet.

 I Norge blir ikke dyremishandling 
prioritert og saker henlegges stort sett av 
politiet. Da jeg ble oppmerksom på at 
svenske krisesentre samarbeider med dyre  
vernorganisasjoner, ville jeg gjerne finne ut 
hvordan situasjonen er i Norge, sier 
Bjørnholt

Margunn Bjørnholt er seniorforsker i 

Policy and Social Research AS. Nå har 
hun gjennomført en pilotstudie og sett 
på faglitteraturen. Hun har også gjort 
undersøkelser hos krisesentre og Mat-
tilsynet. Pengestøtte fikk hun fra Dyre-
vernalliansen, etter først å ha fått avslag 
fra departementene.

Hva viser forskningen?
Det er rimelig å anta at det å ha vært 
vitne til, eller å ha utøvd vold selv, kan 
føre til avstumping av følelser. Enkelte 
studier tyder på at det er en årsakssam-
menheng mellom dyremishandling som 
barn og senere voldskriminalitet som 
voksen.

Man tenker seg at barn som er offer 
for vold, selv tar ut frustrasjonen 
nedover, i form av vold mot dyr. Videre 
tenker man seg at barn gjennom 
dyremis hand ling kan opparbeide en 
generell volds kompetanse som kan gi seg 
uttrykk i vold mot mennesker senere i 
livet.    

Bjørnholt forteller at i USA, der man 
har gjort omfattende studier av feltet, 
bruker FBI dyremishandling som del av 
profileringen av gjerningsmenn.Sosiolog og forsker Margunn Bjørnholt.
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En av de tidligste studiene som pekte 
på en sammenheng mellom vold mot 
mennesker og vold mot dyr, var fra 
Fernando Tapia 1971. Antisosiale barn 
som ble henvist til klinikker for dyre-
mishandling, fant at disse barna i stor 
grad kom fra voldelige hjem. I 1997 fant 
en annen forsker, Monique Frazier, en 
høy andel av mishandling og seksualisert 
vold mot dyr blant ungdom som var 
dømt for seksuelle overgrep. Disse og 
andre studier, blant annet av seriedraps-
menn har lagt grunnlaget for ”the 
graduation-hypotesen”, der dyremis hand-
ling ses som ledd i en alvorlig psykopato-
logisk skjevutvikling, der man antar at 
dyremishandling kan være en forløper til 
annen vold, gjennom opparbeiding av 
voldskompetanse.

 Den antatte sammenheng mellom 
dyremishandling og vold mot mennesker 
har siden 1970-tallet påvirket diagnostis-
ering, lovgivning og politiarbeid i USA og 
etter hvert i flere andre land. Den ameri - 
kanske psykologforeningen har siden 
1987 anerkjent mishandling av dyr hos 
barn og ungdom som et tegn på en 
antisosial personlighetsforstyrrelse. I 1996 
ble dyremishandling inkludert i verdens 
helseorganisasjons klassifisering av 
mentale og atferdsmessige forstyrrelser.

Dyremishandling  
- et varsel om hjelp
Flere stater i USA har definert dyremis-
handling som en mer alvorlig form for  
kriminalitet. De har også innført kryss - 
rapportering, lover som gjør det mulig for 
etterforskere av dyremishandling å hen - 
vise familier til barnevern og om vendt, ut 
fra en antakelse om at det i hjem der man 
finner den ene formen for vold er økt 
risiko også for andre voldsformer. Flere 
amerikanske stater har innført lovgivning 
der også familiedyr kan omfattes av 
rettsordre og beskyttelsestiltak mot vold.  

 Den senere tiden har det imidlertid 
vært påpekt at sammenhengen ikke er så 
veldokumentert som antatt, forteller 
Bjørnholt.

Antakelsen om en direkte sammenheng 
mellom dyremishandling som barn og senere 
voldskriminalitet har blitt kritisert, sier 
Bjørnholt. 

 Nyere forskning skiller mellom tilfeldig 

vold mot dyr i oppveksten, og et mønster 
med systematisk og eskalerende mishandling 
over tid. Det siste vil gjelde en meget liten 
gruppe, som utmerker seg ved mishandling 
av familienære dyr som hund og katt, at 
mishandlingen utføres direkte og med egne  
hender, samt glede over å påføre smerte. Ser 
man dette må varsellampene lyse. Her må 
man gripe inn.

Vil dette si at barnet vil trenge 
profesjonell hjelp?

Her mener forskerne at man må ha 
profesjonell hjelp for å hindre alvorlig skjev  
utvikling. Men man trenger ikke profesjo
nell hjelp til ethvert barn som har utøvd 
vold mot dyr, ifølge disse forskerne.

Sammenhengen kan også være mer 
kompleks, det kan være andre årsaksfor-
hold som bidrar til utviklingen av volds - 
mentalitet. En amerikansk undersøkelse 
fra 2004 tok for seg to grupper av lov - 
brytere: voldelige og ikke voldelige. Der 
fant man igjen at de voldelige lovbryterne 

i stor grad hadde mishandlet dyr som 
barn eller unge, mens de ikke voldelige 
lovbryterne i liten grad hadde noen 
historie med dyremishandling. 

Familier som kommer i kontakt med 
både barnevern og dyrevernsmyndigheter 
tilhører ofte sosioøkonomisk dårlig stilte 
grupper i befolkningen, viser studier fra 
USA. Og sammenhengen mellom fattig - 
dom og en rekke andre problemer, som 
familievold og rus, er kanskje viktigere 
enn dyremishandling alene som forklar-
ing på videre voldskarriere.

 Hvordan disse forholdene utspiller seg i 
Norge er ukjent, fordi vold mot dyr er et 
ikketema, gjentar Bjørnholt. I Norge 
inngår ikke en gang vold mot dyr som en 
del av kartleggingen når man gjør om - 
fangs undersøkelser av vold i befolk-
ningen.

 I disse omfangsundersøkelsene er det 
ikke med noen spørsmål om dyr, forteller 
Margunn Bjørnholt. 

 Her spør man for eksempel: har du 
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opplevd eller vært vitne til konkrete former 
for vold i hjemmet, som slag, spark, lugging, 
enten fra mor, far eller søsken? Her kunne 
man også spurt om erfaringer med vold mot 
dyr, som vitne eller utøver, for eksempel, 
men det er utelatt.

Noen mener dyremishandling er 
ganske vanlig, men ettersom vi mangler 
omfangs -studier, vet vi ikke.

Signaler om annen 
familievold
En amerikansk studie fra 2009 gjort av 
860 collegestudenter avdekker en sam - 
forekomst av vold mot barn, partner og 
dyr. 60 prosent av dem som hadde erfar - 
  ing med dyremishandling, enten som 
utøver eller vitne, hadde opplevd mis - 
handling eller vold i hjemmet. Forsk erne 
deGue og David DiLillo konkluderer på 
dette grunnlag med at dyremishandling 
er en markør for andre typer familie-
vold. Det vil si at der man finner dyre - 
mishandling er det også overhyppighet 
av andre voldsformer. De fant videre at 
dyremishandling er en sterkere indikator 
på annen vold enn motsatt. Mens 60 
prosent av dem som var vitne til eller 
selv mishandlet dyr, også hadde opplevd 

vold i familien, var det 30 prosent av 
ofrene for familie vold som også hadde 
opplevd dyremishandling. Ifølge disse 
forskerne kan dyremishandling være et 
varsel om mulig omsorgssvikt og annen 
familievold.

Barn spesielt utsatt
Det at vold mot dyr i Norge nærmest 
er en blind flekk der folk bare kan få 
holde på, kan bidra til å skape og opp - 
rettholde voldsmønstre i samfunnet. 

Margunn Bjørnholt vi være forsiktig 
med å si om det er en overhyppighet av 
dyreplageri blant fosterbarn, men trekker 
frem at fosterbarn oftere har opplevd 
vold.

 Fordi vi mangler studier, så vet vi ikke 
dette. Men det er jo grunner til at barn 
plasseres i fosterhjem, og man kan jo tenke 
seg at en del  fosterbarn kan ha med seg 
voldserfaringer. Samtidig viser altså forsk  
ningen at det er et sammenfall av vold mot 
dyr og annen familievold. De som har 
erfaring med dyremishandling i oppveksten 
har også i større grad enn andre opplevd 
annen vold i familien, sier hun.

 Hva kan fosterforeldrene gjøre?
 Være oppmerksomme på at dette er noe 

som barnet kan bære med seg av bagasje. 
Det å lære å omgås og utvikle gode rela
sjoner til dyr, er kanskje noe man må lære 
på lik linje med  det å finne seg til rette i 
familien og opparbeide gode relasjoner til 
de andre familiemedlemmene.

Fosterbarn har ofte vært gjennom en lang 
prosess før de havner i fosterfamilie. Flere 
kan ha vært innom krisesentre. Da kan 
det oppstå konflikt og frykt rundt 
familiedyret som et vanskeligstilt barn 
kan være spesielt knyttet til. Det finnes 
ingen ordning for familiedyret, som ofte 
må være igjen hjemme hos overgriperen. 
Dette kan være en stor psykisk påkjen-
ning for barn og voksne som er knyttet 
til dyret, i tillegg til at dyret selv er i fare.

En studie fra 1998 viser at 74 prosent 
av kvinner som oppsøkte krisesenter 
hadde dyr og at trusler fra den voldelige 
partneren om å skade eller drepe famili -
ens dyr var meget utbredt (71 prosent). 
En betydelig andel, 32 prosent, av 
kvinnene opplyste også at deres barn 
plaget dyr. 

 I andre land ser man at krisesentre 
samarbeider med dyrevernorganisasjoner 
om tilbud til voldsrammedes dyr. Noe slikt 
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har man ikke i Norge. Noen finner løs  
ninger, men det er tilfeldig, forteller 
Margunn Bjørnholt som i pilotstudien 
har gjort intervjuer ved norske krise-
sentre.

Utsetter å oppsøke 
krisesentre
Ansvar for dyr kan få konsekvenser for 
hvorvidt voldsrammede oppsøker krise - 
senter. Den svenske studien av krisesen-
tre fra 2004 fant at 66 av de i alt 87 
krisesentrene som deltok i undersøkelsen 
hadde erfaring med at kvinner hadde 
unnlatt å oppsøke krisesenter på grunn 
av omsorg for dyr. Også i Norge har 
krisesentrene gjort seg lignende erfarin-
ger, forteller Bjørnholt.

 I denne pilotstudien fant jeg at krise  
s entrene var oppmerksomme på at omsorg 
for dyr  kunne inngå i voldsrammedes for  
pliktelser, og at vold og trusler mot dyrene 
kunne inngå i trusselbildet. Flere hadde 
gjort grep for å bistå med plassering av dyr. 
Men håndteringen var tilfeldig og ad hoc. 
Selv om de var klar over problemstillingen, 
var dette ikke tema på møter.

Dersom vold mot dyr knyttet opp 

mot vold mot mennesker var blitt et 
faglig tema, kunne man kommet videre, 
mener Bjørnholt.

Det er traumatiserende både for barn og 
voksen å skulle reise fra et dyr som er 
igjen hos overgriperen. Det kan føre til at  
voldsrammede utsetter å oppsøke 
krisesenter fordi  de ikke kan reise fra 
dyret. 

En blind flekk
Både Riksadvokaten og Statsadvokaten 
har uttalt at vold mot dyr skal tas på 
alvor. Nylig ga Dyrevernalliansens Live 
Kleveland ut en rapport om straffenivået i 
dyremishandlingssaker. Den kon kluderer 
med at straffenivået har økt ubetydelig, til 
tross for signaler fra Stortinget og Riks - 
advokaten.

Bjørnholt mener det ville kunne av - 
dekke flere skjulte områder i sam funnet 
der vold og traumer i dag oppstår og får 
utvikle seg uten inngripen. I tillegg vil det 
kunne forebygge at barn utvikler volds -
kompetanse og selv ender opp som over - 
gripere i voksen alder.

 Når dyremishandling kan være et 

varsel om at det også er andre former for 
vold og omsorgssvikt i familien, skjønner vi 
at det å etterforske dyremishandling er 
viktig, påpeker Bjørnholt.
Like viktig er det å kunne forebygge at 
barn utvikler voldskompetanse og selv 
ender opp som overgripere i voksen alder.

 I andre land har man innført obliga  
torisk kryssrapportering mellom dyrevern
myndigheter og barnevern. En av inspek
tørene fra Mattilsynet som jeg snakket med 
sa at de samarbeidet med barnevernet. Jeg 
vet ikke hvor utbredt dette er i Norge, det 
var kun en som opplyste dette, forteller 
Margunn Bjørnholt.

 Hvordan vil du følge opp dette 
arbeidet videre?

 I den grad det er mulig å få finansi
ering vil jeg gjerne forske videre. Det er flere 
tema å gripe fatt i: barn som vitne til og 
utøver av dyremishandling og fosterfamiliers 
erfaringer med dyr og fosterbarn, for å 
nevne noe.

Kilde:
Margunn Bjørnholt: Kvinnemishand-
ling og dyremishandling: To sider av 
samme sak? (2014)


