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Tirsdag den 12. november 2019 holdt jeg et oplæg med titlen ”Animal Law as an Independent
Field” på Örebro Universitet i Sverige. Til stede var både jurastuderende og professorer fra
fakultetet, som dermed havde mulighed for at høre mere om faget Animal Law som et
selvstændigt fag i den juridiske uddannelse.
Animal Law som et selvstændigt juridisk fag er som sådan ikke et nyt fænomen. I 1975 udgav Peter
Singer bogen ”Animal Liberation”, hvor han har fokus på menneskers behandling af dyr. Hans bog
skabte debat – også på det juridiske felt. Flere jurastuderende, som havde læst bogen, bad deres
universitet udbyde et kursus omkring dyr i en juridisk kontekst. På baggrund heraf blev faget
Animal Law udbudt for første gang i 1977 ved Seton Hall University i New Jersey. Siden hen er
antallet af universiteter i USA, som tilbyder faget Animal Law til deres studerende, kun vokset. For
nuværende tilbyder flere end 100 universiteter faget, herunder nogle af de mest anerkendte
universiteter som Harvard Law School og Yale Law School. Lewis & Clark Law School tilbyder en hel
LL.M. (Master of Laws) i Animal Law.
Animal Law er også kommet til Europa, hvor flere universiteter tilbyder faget. Via dette link kan
man se de mange universiteter, hvor faget allerede udbydes: Animal Law Courses Globally. For
nuværende udbydes faget dog ikke på nogen universiteter i hverken Sverige eller Norge. Jeg var
derfor begejstret, da jeg blev inviteret til at holde oplæg om faget. Det var opløftende at se en så
stor interesse fra både studerende og professorer ved Örebro Universitet i forbindelse med min
præsentation.
Jeg håber, vi i fremtiden vil se flere kurser i Animal Law ved juridiske fakulteter i Europa – ikke
mindst her i Norden. En sammenslutning af nordiske jurister og professorer arbejder lige nu på at
udgive en tekstbog med henblik på, at faget Animal Law kan udbydes på flere universiteter, og
flere studerende dermed kan få mulighed for at læse faget.

Animal Law i Danmark
Personligt havde jeg fornøjelsen af at oprette og undervise ved det første kursus i Animal Law i
Danmark og har undervist i faget de sidste to år på Aarhus Universitet. Til næste år vil faget også
udbydes som sommerkursus på dansk ved Københavns Universitet. Her kommer jeg også til at stå
for undervisningen. Kurset tiltrækker studerende fra hele verden, herunder både studerende fra
de nordiske lande og fra hele verden. Det være sig bl.a. Kenya, Australien og Vietnam. Dette giver
de studerende en unik mulighed for også at lære af hinanden og udveksle internationale ideer
inden for dyrebeskyttelse.
I år var kurset ved Aarhus Universitet helt fyldt op med over 40 studerende fra forskellige lande,
bl.a. Australien, Norge, Sverige – og ikke mindst mange fra Danmark. Dette viser den store
interesse, der er blandt de studerende, for at lære om dyr i en juridisk kontekst.

Under kurset berøres vigtige elementer inden for lovgivning om dyr. Vi kigger bl.a. på den
forskning, som bliver foretaget på området (både hvilken, der foretages og hvilken, der ikke
foretages), og som potentielt kan tjene som fundament for ny lovgivning. På den baggrund har vi
under kurset flere oplæg fra forskere, som er eksperter inden for særlige områder og dyrearter.
Herudover kigger vi på etik og moral i forhold til beskyttelsen af dyr, og hvilken betydning det har
for dyrs plads i det juridiske system.
Alt dette for at understrege de elementer, som alle indgår i og påvirker den aktuelle
dyrelovgivning og dermed beskyttelsen af dyr i vores samfund.

Animal Law som en selvstændig juridisk disciplin
Lovgivning på dyreområdet berører mange juriske traditionelle discipliner, herunder f.eks.
strafferet, erstatningsret og miljøret. Disse er områder, som alle har lovgivning omhandlende dyr.
Animal Law er dermed tværfagligt, da faget berører flere traditionelle juridiske fag. Derudover har
Animal Law også multi-faglige elementer. Det er nemlig nødvendigt at inddrage andre discipliner,
herunder bl.a. dyreforskning (animal science), filosofi og statskundskab, for at kunne arbejde med
og ikke mindst løse de juridiske problemstillinger på området.
Det, som gør Animal Law til sin egen selvstændige disciplin, er dog, at udgangspunktet altid vil
være med fokus på at sikre dyrenes interesser i det juridiske system. Animal Law adskiller sig
dermed fra andre discipliner. En nylig definition af Animal Law er skrevet af Pamela Frasch, som
har arbejdet med Animal Law i over 30 år og er ”Associate Dean for the Animal Law Program” ved
Lewis & Clark Law School.
Hendes definition kan læses i artiklen ”Definition of Animal Law” i den seneste udgave af Global
Journal of Animal Law vol 7. 2019, hvor flere jurister har skrevet om Animal Law som en
selvstændig juridisk disciplin. Den lyder således:
Animal Law is that field of study, scholarship, practice, and advocacy in which serving the best
interests of nonhuman animal through the legal system is the primary goal.
Jurister skriver om Animal Law i videnskabelige tidsskrifter, mødes til Animal Law-konferencer
verden over, underviser i Animal Law og udarbejder metoder og juridiske teorier for at udvikle og
arbejde med faget. Vi ser jurister, som går i retten og argumenterer for, at dyr skal have
rettigheder, og flere lande har fortaget valget at inkludere beskyttelsen af dyr i deres grundlov
(herunder Schweitz, Østrig, Tyskland og Luxemburg). Animal Law er altså allerede et juridisk
område, som mange jurister har valgt at arbejde med og bruge deres juridiske baggrund på.

Interessen blandt studerende for at lære om beskyttelsen af dyr i vores retssystem er altså stor (og
fortsat stigende), men er det nu også vigtigt?
Vi har aldrig haft mere lovgivning, som berører dyr, end vi har på nuværende tidspunkt. Mange vil
dog også argumentere for, at vi heller aldrig har haft flere dyr, som lider. Både domstole,
administrative systemer (styrelser og ministerier) og lovgivere beskæftiger sig med dyrelovgivning,
og jeg vil derfor mene, at kommende jurister SKAL have en mulighed for at uddanne sig, erhverve
sig viden og kompetencer inden for faget Animal Law – både til gavn for samfundsudviklingen og
ikke mindst til gavn for dyrene. Det skylder vi dem.

