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I.

Diagnostikk ved mistanke om A-, B- og C-sjukdom

1. Mistanke om A- eller B-sjukdom - alle dyrearter: Veterinærinstituttet belastes
analysekostnadene.
Ved noen A- og B-sykdommer kan det være nødvendig med flere
laboratorieundersøkelser av primærprøven/besetningen for å få stilt en diagnose.
Veterinærinstituttet belastes analysekostnadene.
Det er en forutsetning at Mattilsynet varsles om mistanken om A- eller B-sjukdom, og
at dette er krysset av i Veterinærinstituttets rekvisisjonsskjema.
2. Mistanke om C-sjukdom – alle dyrearter: Eier belastes analysekostnadene.
Mattilsynet kan i helt spesielle tilfeller belastes slike kostnader, (f.eks. ved første
mistanke om sykdom som ikke forkommer i Norge). Hovedkontoret (HK) avgjør i
tvilstilfeller.

II.

Oppfølging i nylig båndlagte besetninger (for
dokumentasjon av smittestatus)

1. A-sjukdom og ved B-sjukdom som sjelden eller aldri forekommer i Norge: Det
kan være nødvendig med oppfølgende prøvetaking i besetninger med en nylig
bekreftet diagnose. Dette for å avklare ulike epidemiologiske forhold, som f. eks å
fastslå hvor mange dyr/ dyrearter som omfattes av sjukdomstilfellet. I slike tilfeller
belastes Veterinærinstituttet analysekostnadene. Veterinærinstituttet skal i slike
tilfeller delta i diskusjonen om hva som er nødvendig prøvetaking.
2. Annen B-sjukdom:
Hovedregel: Eier belastes alle analysekostnader etter at diagnosen er stilt.
Veterinærinstituttet sender faktura direkte til eier.

Unntak fra hovedregel:
Veterinærinstituttet belastes analysekostnadene for salmonellaprøver fra svin,
småfe og storfe. (Fjørfe blir alltid pålagt avliving ved påvisning av Salmonella i
besetningene)
Mattilsynet kan i spesielle tilfeller bestemme at kostnadene skal belastes
Mattilsynet (HK avgjør dette). Tabell under avsnitt IV, punkt 2, lister opp hvilke
sjukdommer dette gjelder nå. Denne listen er dynamisk, og vil bli endret ved
behov.
3. C-sjukdom:
Eier belastes analysekostnadene, dersom ikke annet er avtalt med Mattilsynet.
Veterinærinstituttet fakturerer eier direkte.

III.

Diagnostikk i kontaktbesetninger til en båndlagt besetning

Kostnadsfordeling vil være som i punkt I, «Diagnostikk ved mistanke om A- B- og Csjukdom».

IV.

Analyser for oppheving av restriksjoner

1. A-sjukdom og B-sjukdom som sjelden eller aldri forekommer i Norge
Mattilsynet, distriktskontoret, belastes analysekostnadene.
2. Annen B-sjukdom
Hovedregel: Eier belastes analysekostnadene. Veterinærinstituttet fakturerer eier
direkte.
Unntak fra hovedregel:
Sjukdom
Salmonella hos storfe, svin,
småfe
BSE og skrapesjuke
Fotråte
Mædi
CAE

Paratuberkulose

V.

Analysekostnader belastes:
Veterinærinstituttet.
Mattilsynet v/ distriktskontoret
«Friskere føtter» i 2013. Etter 2013 som andre Bsykdommer (eier).
Mattilsynet v/ distriktskontoret
«Friskere geiter» (FG) for besetninger med
kontrakt med FG.
For besetninger uten kontrakt med FG: Eier
«Friskere geiter» (FG) for besetninger med
kontrakt med FG.
For besetninger uten kontrakt med FG:
Mattilsynet har under utarbeidelse nye
retningslinjer for bekjempelse. Ev.
kostnadsfordeling vil bli skissert der. Inntil
nye retningslinjer er ferdigstilt belastes
Mattilsynet v/ distriktskontoret.

Informasjon til eiere av besetninger som blir pålagt
restriksjoner

Ved pålegg av restriksjoner for B-sjukdom er det viktig at eier av besetningen får informasjon
fra Mattilsynet om videre oppfølging. Dette inkluderer informasjon om hvilke kostnader som

restriksjonene kan innebære, bla utgifter forbundet med prøvetaking og analyser for at
restriksjonene skal kunne oppheves. For de fleste B-sjukdommer gjelder at eier blir belastet
alle analysekostnader etter at diagnosen er stilt, noe som innebærer at eier selv må koste de
prøvene og analysene som vil være nødvendig for å kunne få opphevet restriksjonene igjen.
Dette gjelder også eiere av hobbyfjørfe, sports- og familiedyr.

VI.

Overvåkningsprogrammene

Mattilsynet, hovedkontoret, belastes kostnader for prøvetaking og analyser for programmer i
regi av Mattilsynet.

VII.

Prøvetaking i isolat (isolatinstruksen)

Mattilsynet, distriktskontoret, belastes kostnader for prøvetaking og analyser i henhold til
isolatinstruksen. Dette inkluderer prøver sendt inn til Veterinærinstituttet ved obduksjon.
Husk at det skal krysses av for «mistanke A- eller B-sjukdom» og for «Isolat» på
rekvisisjonsskjema.
Eier belastes analysekostnader som tas i.h.t. KOORIMPs anbefalinger om tilleggsprøver.

Referanser
FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
FOR 1965-03-19 nr 9941: Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av
matloven
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