Utkast til forskrift om dyrehelse (dyrehelse)
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato]
med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § xx,
jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) § xx, jf. delegeringsvedtak XXXX.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I del … nr. … (forordning (EU) 2016/429 som endret
ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629), del … nr. … (forordning (EU)
2018/1882).

Kapittel I. Formål, virkeområde og gjennomføring
§ 1 Formål
Forskriften skal fremme forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan
overføres til dyr eller mennesker.

§ 2 Saklig virkeområde
Denne forskriften får anvendelse på:
a)

holdte og ville dyr,

b)

formeringsmateriale,

c)

produkter av animalsk opprinnelse,

d)
animalske biprodukter og avledede produkter, uten hensyn til reglene fastsatt i
forordning (EF) nr. 1069/2009,
e)
anlegg, transportmidler, utstyr og alle andre smitteveier og materialer som
bidrar eller kan bidra til spredning av smittsomme dyresykdommer.
f)
zoonoser i den utstrekning det ikke allerede er fastsatt særlige regler som
gjennomfører de rettsaktene angitt i dyrehelselovforordning artikkel 2 (2).

§ 3 Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel.
§ 4 Dyrhelselovforordning
EØS-avtalens vedlegg … kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2016/429 som endret
ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme
dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet
(«dyrehelseregelverket») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg …
kapittel …, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Forordningen får ikke anvendelse på eksport fra Norge til land utenfor EØS.

§ 5 Liste med kategorisering av sykdommer og relevante arter
EØS-avtalens vedlegg … kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2018/1882) om [tittel]
gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg … kapittel …, protokoll 1 til
avtalen og avtalen for øvrig.
Kapittel II. Avsluttende bestemmelser
§ 6 Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å
oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet
kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26. [Må tilføye tilsvarende for
dyrehelspersonelloven når endret.]
§ 7 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28. [Må tilføye tilsvarende for
dyrehelsepersonelloven når endret.]
§ 8 Dispensasjon
Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft [dato]. Samtidig oppheves følgende forskrifter:
-

forskrift [dato] nr. … om …

Vedlegg 1
[Sett inn eventuelle vedlegg her.]
Forordninger
For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi
dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.
Forordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og
oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket»)
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2016/429. Dette er
grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU)
2018/1629. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av
EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg … er innarbeidet nedenfor.
► B Forordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og
oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket»)
som endret ved

► M1 Forordning (EU) 2017/625 om (kontroll)
► M2 Forordning (EU) 2018/1629 om [Engelsk tittel: amending the list of diseases set out in
Annex II to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council on
transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal
health («Animal Health Law»)]
► EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg …
Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt. Forordningsteksten følger høringsbrevet. [Denne teksten slettes når
forskriften sendes Lovdata for fastsettelse.]
Forordning (EU) 2018/1882 om … [tittel]
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2018/1882 med de
endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg …
Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt. Forordningsteksten følger høringsbrevet. [Denne teksten slettes når
forskriften sendes Lovdata for fastsettelse.]

