Utkast til forskrift om endring i Mædi-soneforskrift
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet xxxx 2021 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot
sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. lov 19. desember 2003 nr.
124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 og delegeringsvedtak 19. desember 2003
nr. 1790.

I
I forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædisone) (FOR-2019-09-13-1122) gjøres følgende endringer:
§ 3 skal lyde:

Det er i Trøndelag opprettet en mædi-sone som omfatter følgende kommuner:
Nærøysund, Leka, Namsskogan, Røyrvik, Namsos, Høylandet, Flatanger, Overhalla,
Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Indre Fosen, Verdal, Frosta, Levanger,
Stjørdal, Meråker, Osen, Åfjord og Ørland.
§ 6 2. ledd bokstav c skal lyde:
c) med vær som flyttes fra besetning som er testet for lentivirus med negativt resultat i
overensstemmelse med § 8
§ 8 1. ledd skal lyde:
Undersøkelse av antistoffer mot lentivirus skal gjøres av avsenderbesetningen. Der
værer i værsamarbeid skal flyttes er det i tillegg krav om at alle driftsenhetene i
værsamarbeidet undersøkes for antistoffer mot lentivirus med negativt resultat. Samme
tilleggskrav gjelder der dyr i livdyrsamarbeid skal flyttes.
§ 8 3. ledd skal lyde:
Undersøkelse av antistoffer mot lentivirus i besetninger gjøres ved at individuelle
blodprøver tas av de eldste dyrene i avsenderbesetningen. Antallet dyr som skal prøvetas
per besetning beregnes ut fra besetningsstørrelse etter tabellen i dyrehelseforskriftens
vedlegg VII bokstav A. For værsamarbeid og livdyrsamarbeid skal antall dyr som skal
prøvetas beregnes ut fra størrelsen på driftsenheten. I tillegg tas prøver av alle innkjøpte dyr
begrenset oppad til de femten eldste.
§ 8 4. ledd skal lyde:
Undersøkelsene er gyldige i 18 måneder.
§ 8 nytt 5. ledd skal lyde:
Kopi av dokumentasjon på testresultater skal oppbevares i mottakerbesetningen i 5
år og legges fram når Mattilsynet ber om det

II
Endringene trer i kraft straks.

