Høring 2 av utkast til landdyrforflytningsforskrift. Dette er en konsolidert versjon av
forskriftsutkastet for å synliggjøre det totale bildet. Bestemmelser som er hørt tidligere er
markert med grå skrift – disse kan det ikke gis innspill på i denne høringen. Nye bestemmelser
er markert med sort skrift – disse kan det gis innspill på i høringen. Kursiveringen viser
endringen fra dagens regelverk. Oppdateringene i § 1 og § 4 er også skrevet i sort, men er kun til
orientering. Fotnotene er til hjelp for lesingen av utkastet og ikke vil være en del av forskriften.

Utkast til forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med
bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske
produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003
nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 7, 12, 13, 14, 15, 16 og 19, jf.
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret
ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629), kap I del 1.1 nr. 13s (forordning (EU)
2020/688 som endret ved forordning (EU) 2021/1706) og kap I del 1.1 nr. 13n (forordning (EU)
2020/2154).

Kapittel I. Formål, virkeområde, definisjoner og gjennomføring
§ 1 Virkeområde
Forskriften utfyller bestemmelsene i forskrift [dato og nr.] om dyrehelse, som
gjennomfører forordning (EU) 2016/429, når det gjelder forflytning av holdte og ville landdyr,
rugeegg og animalske produkter fra landdyr innenfor EØS.
Landdyr som omfattes av denne forskriften er landpattedyr, fugler, bier og humler.
Forskriften gjelder for driftsansvarlige som holder, flytter, transporterer eller samler
holdte og ville landdyr og rugeegg. Den gjelder også for driftsansvarlige som flytter
animalske produkter fra landdyr og for kompetente myndigheter. Forskriften gjelder for
kjæledyreiere som flytter hunder, katter og ildere mellom EØS-stat der forflytningen ikke
omfattes av kjæledyrforskriften.
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel.

§ 2 Definisjoner
I denne forskriften menes med
a) «Småfe»: sau og geit.
b) «Livdyrsamarbeid»: en avtale mellom driftsansvarlige fra inntil fire anlegg der småfe
holdes, som innebærer at dyr kan flyttes mellom anlegg eller holdes på fellesseter
hvor dyrene melkes.
Definisjonene angitt i dyrehelseforskriften gjelder tilsvarende i denne forskriften.

§ 3 Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13s (forordning (EU) 2020/688 sist endret
ved forordning (EU) 2021/1706) om utfyllende bestemmelser til parlaments- og
rådsforordning (EU) 2016/429 om dyrehelsebetingelser for forflytning av landdyr og rugeegg
innenfor Unionen gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I,
protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4 Flytting av animalske produkter fra landdyr i Norge og EØS-området
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13n (forordning (EU) 2020/2154) om
utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til
dyrehelse, utstedelse av sertifikater og melding ved forflytning innenfor Unionen av produkter
av animalsk opprinnelse fra landdyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av
vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kapittel II. Utfyllende nasjonale bestemmelser – Generelle bestemmelser
§ 5 Unntak fra krav om rengjøring og desinfisering av transportmidler ved transport
innenfor et anlegg
Kravene om rengjøring og desinfisering av transportmidler i § 3, jf. forordning (EU)
2020/688 artikkel 4 bokstav b), gjelder ikke ved transport av landdyr og rugeegg innenfor et
anlegg dersom de transporterte dyrene og rugeeggene holdes i anlegget og transporten
utføres under ansvar av den driftsansvarlige for anlegget. Transportmiddelet som brukes må
rengjøres og desinfiseres før det forlater anlegget.
§ 6 Unntak fra krav om rengjøring og desinfisering ved transport mellom anlegg som
tilhører samme forsyningskjede
Kravene om rengjøring og desinfisering av transportmidler i § 3, jf. forordning (EU)
2020/688 artikkel 4 bokstav b), gjelder ikke ved transport av holdte landdyr eller rugeegg
mellom anlegg som tilhører samme forsyningskjede i Norge dersom transportmiddelet som
brukes, rengjøres og desinfiseres etter endt bruk samme dag som det er brukt for å
transportere dyr.

§ 7 Unntak om oppsamling på transportmiddel før forflytning av hov- og klovdyr og
fjørfe til EØS-området
Oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe under forflytning til et annet EØS-land kan skje
med et transportmiddel som henter holdte hov- og klovdyr eller fjørfe direkte fra
opprinnelsesanleggene dersom dyrene ikke lastes av under oppsamlingen og før de
ankommer
a) det endelige bestemmelsesstedet eller anlegget, eller
b) et anlegg som er godkjent til oppsamling.

§ 8 Transport av dyr fra anlegg med næringsrettet dyrehold1
Transportøren skal sikre at dyr fra et anlegg med næringsrettet dyrehold
a) ikke transporteres tilbake til anlegget de kommer fra eller til andre anlegg med livdyr når
dyrene er lastet på transportmidlet for å transporteres til slakteriet eller er tatt inn på
slaktefjøset
b) oppstalles eller omlastes under transport på et sted som er skilt fra andre dyr, slik at
smitte ikke kan overføres.
§ 9 Påbud om vaksinasjon for duer2
Duer som skal delta på utstillinger, i konkurranser eller i treningsflyginger i Norge, skal
være vaksinert mot Newcastle disease og komme fra anlegg der alle duene er vaksinert mot
denne sykdommen. Veterinærer som er ansvarlig for vaksinasjonen, skal melde fra til
Mattilsynet om vaksinasjonen.
§ 10 Nasjonale overvåkingsprogrammer, isolasjon og undersøkelse3
Landdyr som kommer fra et anlegg som ikke er overvåket gjennom nasjonale
programmer for sykdommene som nevnt i vedlegg I, skal ikke flyttes til et overvåket anlegg
før dyrets smittestatus er undersøkt og Mattilsynet har funnet resultatet fra undersøkelsen
tilfredsstillende.
Mens smittestatusen undersøkes, skal dyrene isoleres på et sted som på forhånd er
godkjent av Mattilsynet. Isolasjonsstedet skal være utformet og plassert slik at smitte ikke
spres.
Mattilsynet kan tillate at dyr som kommer fra et anlegg som ikke er overvåket, isoleres
sammen med dyr som er overvåket. Dyrene som holdes sammen regnes da for ikke å være
overvåket.

a)
b)
c)
d)

Isolasjonsperioden skal ikke vare lenger enn
6 måneder for storfe og dyr av kamelfamilien
2 år for småfe
2 måneder for svin
14 uker for høns, kalkuner, rapphøns, vaktler, fasaner og perlehøns.

Isolasjonsperioden for storfe og dyr av kamelfamilien skal likevel vare til dyrene er
minst 2 ½ år gamle.
Kravet i første ledd gjelder ikke for dyr som kommer fra EØS-stater med fristatus for
sykdommen listeført for arten som nevnt i vedlegg I.
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Fra dagens dyrehelseforskrift § 12.
Fra dagens dyrehelseforskrift § 15.
3
Fra dagens dyrehelseforskrift § 17.
2

Kapittel III. Utfyllende nasjonale bestemmelser – restriksjoner på forflytning av dyr i
Norge4
§ 11 Karenstid for storfe, svin og dyr av kamelfamilien ved forflytning i Norge5
Når storfe, svin og dyr av kamelfamilien flyttes fra ett anlegg i landet til et annet, skal
dyret følges av en egenerklæring som bekrefter at alle de følgende vilkårene er oppfylt:
a) Dyr i avsenderanlegget har ikke vist tegn på smittsom sykdom de siste 14 dagene før
flytting.
b) Dyret har oppholdt seg mer enn 30 dager i avsenderanlegget før flytting, med unntak av
dyr som er født på anlegget.
c) Avsenderanlegget har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klovdyr fra andre
anlegg, fellesbeiter eller dyreansamlinger.
Egenerklæringen skal ikke være eldre enn 7 dager.
Første og annet ledd gjelder ikke for dyreansamlinger, registreringspliktige anlegg for
oppsamling av dyr, flytting til slakteri, flytting til og fra beite og fellessetre og flytting til
institusjoner for forskning eller diagnostikk.
Første ledd, bokstav b og c gjelder ikke når dyr av kamelfamilien skal flyttes for
bedekning hvis dette skjer smittemessig skilt fra andre dyr på anlegget, og dyrene som
flyttes, følges av en veterinærattest. Attesten skal ikke være eldre enn 7 dager og skal
bekrefte at dyrene ikke viser tegn på smittsom sykdom.
Første ledd, bokstav c gjelder ikke for
a) purker innenfor en purkering
b) svin fra anlegg som de siste 6 månedene har mottatt dyr fra bare et annet anlegg, og
hvor dyrene transporteres direkte fra avsenderen til mottakeren uten å komme i kontakt
med dyr fra andre anlegg.

§ 12 Vilkår for forflytning av honningbier i Norge6
Den driftsansvarlige skal sikre at honningbier, som flyttes mellom bigårder i Norge,
kommer fra en bigård der honningbiene i løpet av de siste to årene har gjennomgått en
klinisk undersøkelse for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille med
negativt resultat. Undersøkelsen skal være foretatt i minst 20% av bikubene i tiden mellom 1.
april og 30. september og på et tidspunkt der det er forseglet yngel i bikubene. Dersom den
driftsansvarlige er driftsansvarlig i flere bigårder, skal undersøkelsen være foretatt i minst
20% av bikubene i alle bigårdene.
Den driftsansvarlige skal sikre at honningbier, som flyttes fra en bigård i region A eller
region B som angitt i vedlegg II, til en annen bigård i en av disse regionene, kommer fra en
bigård der det i løpet av de siste to årene er foretatt en visuell undersøkelse for
varroainfeksjon med negativt resultat. Dersom den driftsansvarlige er driftsansvarlig i flere
bigårder i disse regionene, skal undersøkelsen være foretatt i alle bigårdene.
Den driftsansvarlige skal sikre at honningbier, som flyttes fra en bigård i sone B2 som
angitt i vedlegg II, til en annen bigård i Norge, kommer fra en bigård der det i løpet av de
4

Fra dagens dyrehelseforskrift kapittel V.
Fra dagens dyrehelseforskrift § 19.
6 Dette er en omskrivning av birøktforskriften § 5 for å unngå behov for nasjonalt krav om sertifisering av bigårder.
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siste to årene er foretatt en mikroskopisk undersøkelse for trakémiddinfeksjon med negativt
resultat. Dersom den driftsansvarlige er driftsansvarlig i flere bigårder i sonen, skal
undersøkelsen være foretatt i alle bigårdene.
Varroaundersøkelsen omhandlet i annet ledd skal være foretatt med egnet utstyr på en
samleprøve av nedfall fra alle bikubene i bigården. Nedfallet skal være samlet opp ved bruk
av dertil beregnet utstyr (diagnosebrett e.l.) og ha en kvalitet som gjør at det kan undersøkes
med sikkert resultat. Oppsamlingen av nedfallet skal ha foregått i en sammenhengende
periode på minst:
a. 6 uker i tiden mellom 15. august og 30. november (naturlig høstnedfall),
b. 4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller
c. 2 uker i tiden mellom 1. april og 30. november etter at honningbiene er blitt behandlet mot
varroainfeksjon (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i
minst to uker regnet fra behandlingsstart.
Trakémiddundersøkelsen omhandlet i tredje ledd skal være foretatt ved et
laboratorium utpekt av Mattilsynet på en prøve som består av minst 60 fullt utviklede bier tatt
jevnt fordelt fra bikubene i bigården i tiden mellom 1. september og 31. mars. Prøven må i
tillegg ha en kvalitet som gjør at den kan undersøkes med sikkert resultat.
Driftsansvarlige som ikke har rett til å utføre den kliniske undersøkelsen eller
varroaundersøkelsen selv etter dyrehelseforskriften § 36, må få undersøkelsene utført av
Mattilsynet/veterinær.
Driftsansvarlige som utfører den kliniske undersøkelsen eller varroaundersøkelsen selv
etter dyrehelseforskriften § 36, må melde ifra til Mattilsynet om dette.

§ 13 Forflytningsforbud for å begrense spredning av varroa- og trakémiddinfeksjon i
Norge7
For å begrense spredningen av varroainfeksjon i Norge, er det forbudt å overføre
honningbier i alle utviklingstrinn fra og med egg til imago, samt brukt bikubemateriell fra
region C til regionene A og B som angitt i vedlegg II.
For å forebygge spredningen av trakémiddinfeksjon i Norge, er det forbudt å overføre
fullt utviklede honningbier (imago) fra sone B1 som angitt i vedlegg II, til andre deler av
landet.
Unntatt fra forbudet i første ledd er overføring av bidronninger på følgende vilkår:
a) Før avsendelse skal bidronningene være visuelt undersøkt under stereolupe i et bifritt rom
og funnet fri for varroainfeksjon.
b) Bidronningene skal sendes til mottakeren i lukkede bur som hvert inneholder én enkelt
bidronning og maksimum 20 følgebier. Følgebiene skal komme fra en bigård
mottakerregionen som har gjennomgått alle undersøkelsene i § 12.
c) Ved ankomst til mottakeren skal følgebiene destrueres og bidronningene undersøkes
visuelt for varroamidd. Bidronningene kan bare innføres i mottakerbigården dersom resultatet
av undersøkelsen er negativt.
Unntatt fra forbudet i første ledd er overføring av brukt bikubemateriell som ikke har
vært i kontakt med bier de siste 10 døgn.
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Ca. birøktforskriften § 12 med endringer som foreslått av Norges Birøkterlag.

§ 14 Forflytning av dyr fra sirkus og andre særegne dyrehold i Norge8
Dyr i sirkus skal ikke ha kontakt med dyr utenfor sirkuset. Dyr fra dyrehager og
besøksgårder kan bare flyttes henholdsvis til andre dyrehager og besøksgårder.
Utenom framvisningssesongen kan dyr fra sirkus, dyrehage og besøksgårder flyttes til
andre oppholdssteder, der de ikke har kontakt med andre dyr. Dette skal meldes til
Mattilsynet. Hunder og katter fra sirkus og besøksgårder, og hester fra besøksgårder, kan
likevel ha kontakt med andre dyrehold. For hunder og katter fra sirkus gjelder dette bare
utenom framvisningssesongen.
Dyr i institusjoner for forsking og diagnostikk kan ikke flyttes tilbake til
opprinnelsesanlegget eller til andre dyrehold. Dette gjelder ikke for
a) hester
b) kjæledyr
c) dyr som er oppstallet under særskilte smittebeskyttelsestiltak.
Lokaler som blir brukt til å oppstalle dyr under særskilte smittebeskyttelsestiltak som
nevnt i tredje ledd bokstav c, skal være godkjent av Mattilsynet. Institusjonene skal ha en
smittevernplan for oppstallingen. Smittevernplanen skal legges fram for Mattilsynet når
Mattilsynet ber om det.
Denne paragrafen gjelder ikke flytting av dyr til slakteriet.

§ 15 Klassifiserings- og forflytningsbestemmelser for å forebygge TSE hos småfe i
Norge9
Anlegg der småfe holdes skal klassifiseres i samsvar med vedlegg III for å overvåke
overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Klassifiseringen avhenger av at meldeplikten
i dyrehelseforskrift § 20 er oppfylt.
Småfe kan ikke flyttes til et anlegg med småfe som tilhører en høyere klasse enn
anlegget dyret kommer fra.
Avsenderanlegget må minst være i TSE-klasse 3.
Annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det er gitt tillatelse til å isolere småfe sammen
med overvåket besetning på anlegget i medhold av § 10. I slike tilfeller tilhører hele anlegget
den laveste klassen.
§ 16 Forflytning av småfe i Norge10
Hunndyr av småfe kan ikke flyttes mellom anlegg med småfe. Mattilsynet kan likevel gi
tillatelse til slik forflytning etter søknad fra driftsansvarlig i mottakeranlegget.
Småfe kan ikke flyttes
a) mellom småferegionene som er fastsatt i vedlegg IV
b) ut av Nordland
c) ut av området som består av Rogaland og kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Som unntak fra annet ledd kan Mattilsynet etter søknad gi tillatelse til at:
a) småfe flyttes fra områdene nevnt i annet ledd til utmarksbeiter for inntil 10 år.
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Fra dagens dyrehelseforskrift § 20.
Fra dagens dyrehelseforskrift § 21.
10
Fra dagens dyrehelseforskrift § 22.
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b) avlsdyr flyttes fra følgende steder dersom det er nødvendig for å opprettholde
bevaringsverdige raser og andre raser med få dyr i en region:
(i) småferegion 1 unntatt Nordland
(ii) småferegion 4
(iii) Agder.
§ 17 Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av geiter i Norge11
Når geiter flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal driftsansvarlig sende
med en egenerklæring som bekrefter at:
a) småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
b) det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE,
byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget
c) det ikke er mistanke om Psoroptes ovis hos geiter i avsenderanlegget.
Når geiter flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe skal driftsansvarlig også
sende med en attest fra en veterinær. Attesten skal bekrefte at:
a) en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
b) at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
c) at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
d) at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.
Når geiter som flyttes kommer fra anlegg i et livdyrsamarbeid i henhold til kravene i
§ 20 2. ledd skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i
livdyssamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i
livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7
dager når dyrene flyttes.
§ 18 Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av sauer i Norge12
Når sauer flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal driftsansvarlige sende
med en egenerklæring som bekrefter at:
a) småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
b) det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE,
byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget.
Når hunndyr av sau flyttes til et annet anlegg med småfe skal de også følges av
dokumentasjon som bekrefter at testene i vedlegg V for lentivirus er tatt med negativt
resultat.
Når sauer flyttes over fylkesgrenser til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal
driftsansvarlig også sende med en attest fra en veterinær. Attesten skal bekrefte at:
a) en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
b) at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
c) at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
d) at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.
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Fra dagens dyrehelseforskrift §23.
Fra dagens dyrehelseforskrift §23.

Kravet om attest fra veterinær gjelder likevel ikke for sauer som flyttes mellom Oslo og
tidligere Akershus i Viken og mellom Rogaland og kommunene Sveio eller Etne i Vestland.
Når sauer som flyttes kommer fra anlegg i livdyrsamarbeid i henhold til kravene i § 20
annet ledd, skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i
livdyssamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i
livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7
dager når dyrene flyttes.
§ 19 Unntak for visse forflytninger av småfe13
§ 15 annet ledd, §§ 16, 17 og 18 gjelder ikke når dyr flyttes
a) til slakterier
b) fra sted til sted i sirkus
c) til institusjoner for forskning og diagnostikk med lokaler godkjent etter § 14.
§§ 16, 17 og 18 gjelder ikke når dyr flyttes til avlsstasjoner.
§ 16 første ledd og §§ 17 og 18 gjelder ikke lam og kje som oppdrettes for å slaktes før
de er 8 måneder, og holdes skilt fra andre småfebesetninger etter flytting.
§ 16 annet ledd gjelder ikke når dyr flyttes til dyreklinikker.

§ 20 Unntak og særregler for livdyrsamarbeid for småfe14
Hunndyr av småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten særskilt tillatelse fra
Mattilsynet etter § 16 første ledd. Småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten
tilleggsdokumentasjon etter §§ 17 og 18.
Første ledd gjelder bare dersom
a) livdyrsamarbeidet er meldt til Mattilsynet før dyret flyttes med følgende opplysninger:
1. den skriftlige samarbeidsavtalen
2. Identiteten til alle driftsansvarlige i livdyrsamarbeidet
3. Registreringsnummeret til anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet
4. En egenerklæring som bekrefter tilsvarende som i første leddene i § 17 eller 18.
Egenerklæringen må fornyes hvert år innen 1. januar.
b) småfe som holdes i anleggene ikke inngår i flere enn ett livdyrsamarbeid
c) anleggene i livdyrsamarbeidet ikke har inngått i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12
måneder
d) småfe som holdes i anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet er testet for lentivirus med
negativt resultat i henhold til vedlegg V før livdyrsamarbeidet inngås.
e) det ikke tas inn hunndyr av småfe fra anlegg utenfor livdyrsamarbeidet så lenge
livdyrsamarbeidet pågår
f) livdyrsamarbeidet ikke går på tvers av fylkesgrenser. Dette vilkåret gjelder ikke grensen
mellom Oslo fylke og tidligere Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og
kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Meldingen etter annet ledd, bokstav a er gyldig i 2 år.
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Fra dagens dyrehelseforskrift § 24.
Fra dagens dyrehelseforskrift §25.

Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet dersom alle anleggene i samarbeidet
oppfyller dokumentasjonskravene i § 17 og § 18.
§ 21 Utsetting av fjørfe som fuglevilt
Rugeegg til produksjon av fjørfe som skal settes ut som fuglevilt og fjørfe som skal
settes ut som fuglevilt skal komme fra et godkjent eller sertifisert anlegg eller fra et registrert
anlegg der minst følgende biosikkerhetstiltak blir truffet:
a) Fuglene blir fôret og vannet under tak.
b) Besøkende bærer overtrekkstøy og personalet bærer egnet arbeidstøy og opptrer i
samsvar med hygieneregler utarbeidet av den driftsansvarlige.
c) Fuglene holdes i rom eller innhegninger som forhindrer fuglene fra å komme i direkte
kontakt med ville dyr og blir tømt for fugler minst en gang i året. I tomperioden skal rommene
eller innhegningene, samt utstyr som blir brukt der, rengjøres og desinfiseres.

Kapittel IV. Utfyllende nasjonale bestemmelser – unntak ved forflytning av dyr til
Norge
§ 22 Unntak for tamrein som flyttes mellom beiter i Norge og Sverige som en del av
den samiske reindriften
Tamrein som flyttes mellom beiter i Norge og Sverige som en del av den samiske
reindriften er unntatt fra de særskilte kravene til hjortedyr i § 3, jf. forordning (EU) 2020/688,
og dyrehelsekravene i dyrehelseforskrift § 4, jf. dyrehelseforordningen avsnitt 2-5 (artikkel
126–136), når dyrene krysser riksgrensen inn til Norge. Kravene i dyrehelseforskrift § 4 jf.
dyrehelseforordningen artikkel 126 nr. 1 bokstav a), b) og c) og artikkel 127 og 128 gjelder
likevel. Reinene kan flyttes uten helsesertifikat, uten egenerklæringsdokument og uten
forhåndsmelding påkrevet av dyrehelseforordningen. Det samme gjelder for transitt av
tamrein mellom beiteområder i Norge og Sverige.
Der tamrein nevnt i første ledd flyttes på transportmiddel, skal de likevel følges av
tilpasset egenerklæringsdokument.
Unntaket i denne bestemmelsen gir ikke unntak fra begrensninger i CWD-regelverket.
§ 23 Unntak for tamrein som flyttes mellom Norge og Sverige i forbindelse med
utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer knyttet til samisk kultur og tilsvarende
arrangementer nær grensen
Tamrein som flyttes mellom Norge og Sverige for deltakelse i utstillinger, idretts- eller
kulturarrangementer knyttet til samisk kultur og tilsvarende arrangementer organisert i
nærheten av grensen omfattes av unntaket i § 22. Reinene må følges av tilpasset
egenerklæringsdokument, uansett transportmåten. Unntaket gjelder bare for reiser på inntil
10 dager fra tidspunktet riksgrensen ble krysset første gang under reisen.
Egenerklæringen skal overleveres til den driftsansvarlige på anlegget dyret returnerer
til i Norge.
Unntaket i denne bestemmelsen gir ikke unntak fra begrensninger i CWD-regelverket.

§ 24 Unntak for tamrein som flyttes via Finland som en del av den samiske reindriften
Tamrein som flyttes til Norge via Finland som en del av den samiske reindriften
omfattes av unntaket i § 22. Reinene må følges av tilpasset egenerklæringsdokument,
uansett transportmåten, og kun transporteres gjennom Finland på transportmiddel uten
opphold.
Unntaket i denne bestemmelsen gir ikke unntak fra begrensninger i CWD-regelverket.
§ 25 Unntak fra krav om helsesertifikat for hester ved forflytting mellom nordiske land
for deltakelse i konkurranser
Hester som midlertidig flyttes til Norge fra Danmark, Sverige eller Finland for å delta i
konkurranser kan innføres til Norge uten helsesertifikat forutsatt at:
a) Hesten oppfyller generelle helsekrav til forflytning innen EØS-området gitt i
dyrehelseforskrift § 4, jf. forordning (EU) 2016/429 artiklene 124-127, samt § 3 av
denne forskrift, jf. forordning (EU) 2020/688 artikkel 22.
b) Hesten skal returnere til opprinnelseslandet innen 10 dager.
c) Hesten skal under hele forflytningen ledsages av:
− en egenerklæring som oppfyller kravene gitt i dyrehelseforskrift § 4, jf.
forordning (EU) 2016/429 artikkel 151.
− et dokument som viser at hesten er påmeldt en konkurranse
− hestepass.
Transportør av hesten skal til enhver tid under forflytningen kunne fremlegge
dokumentene angitt i første ledd bokstav c) for Mattilsynet eller Tolletaten.
Konkurranseveterinæren, hoveddommer eller person som opptrer på vegne av
hoveddommer, skal gjennomføre en identitetskontroll av hest som deltar i konkurranse og
som er innført til Norge i tråd med unntaket i første ledd. De skal bekrefte identitetskontrollen
med signatur i avsnittet for dette i hestepasset før hesten deltar i konkurransen.
Unntaket i denne bestemmelsen og kravet om fremlegging av dokumenter gjelder
også for hester som returnerer til Norge etter kortvarig forflytning til Danmark, Sverige eller
Finland for å delta i konkurranser. Hestepasset skal være signert i samsvar med kravet i
tredje ledd. Varigheten av den midlertidige forflytningen fra passering av riksgrensen ut av
Norge til retur over riksgrensen skal ikke overstige 10 dager. Egenerklæringen skal
overleveres til den driftsansvarlige på anlegget dyret returnerer til i Norge.
Konkurranse i denne bestemmelsen defineres som
a) alle konkurransegrener anerkjent av Fédération Equestre Internationale (FEI).
b) alle grener innen hesteveddeløp, herunder travløp og galoppløp.
c) internasjonale avlsbedømmelser for stambokførte hester.

Kapittel V Utfyllende nasjonale bestemmelser – Kommersiell forflytning av tidligere
eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildere

§ 26 Kommersiell forflytning av tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller
konfiskerte hunder, katter og ildere til Norge
Tidligere viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildere som
flyttes til Norge, skal i tillegg til vilkårene i denne forskriften, dyrehelseforskriften og
landdyrsporbarhetsforskriften
a) Ha vært holdt i anlegget på avsenderstedet de siste 6 måneder før forflytning, uten
å ha vært i kontakt med andre holdte dyr av dårligere helsestatus eller dyr som er kommet
inn i anlegget i løpet av denne perioden eller
b) Ha gjennomført titrering av rabiesantistoffer i henhold til kjæledyrforskrift § 2 jf.
forordning (EU) 2013/576 vedlegg IV på en prøve som er tatt minst 30 dager etter
datoen for vaksinasjon og minst tre måneder før flytting.
Første ledd gjelder ikke for slike hunder, katter og ildere som flyttes til anlegg i Norge
som på forhånd har en godkjenning som shelter/dyremottak i henhold til
landdyrsporbarhetsforskrift § 4 jf. forordning 2019/2035 art 11.
§ 27 Hold av tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder,
katter og ildre fra andre EØS-stater i godkjente anlegg i Norge
Driftsansvarlig på anlegg som nevnt i § 26 annet ledd skal sørge for at tidligere
eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildre fra andre
EØS-stater holdes i isolasjon eller kun i fellesskap med dyr av samme helsestatus på.
Isolasjonsstedet skal være utformet og plassert slik at smitte ikke spres.
Den driftsansvarlige i anlegget skal melde fra til Mattilsynet ved ethvert tegn på
sykdom hos dyret i isolasjonsperioden.
Dyret må ikke fjernes fra isolasjon, herunder flyttes til annet sted, med mindre
a) Dyrets helsestatus har vært kjent de siste 6 måneder og dyret i perioden ikke har
vært i kontakt med andre holdte dyr av dårligere helsestatus eller dyr som er kommet inn i
anlegget i løpet av denne perioden eller
b) Det er gjennomført titrering av rabiesantistoffer i henhold til kjæledyrforskrift § 2 jf.
forordning (EU) 2013/576 vedlegg IV på en prøve som er tatt minst 30 dager etter datoen for
vaksinasjon og minst tre måneder før flytting fra isolasjon.
Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser
§ 28 Tiltak, tilsyn og vedtak
Mattilsynet gjennomfører tiltak, fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak, 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.
§ 29 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 30 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.
§ 31 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft [dato].

Vedlegg I.15 Nasjonale overvåkingsprogrammer etter § 10
a) Paratuberkulose og bovin virusdiare (BVD) hos storfe
b) Skrapesjuke hos sau og geit
c) Mædi hos sau
d) Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS), svineinfluensa og smittsom
gastroenteritt/transmissible gastroenteritis (TGE) hos svin
e) Paratuberkulose hos dyr av kamelfamilien
f) Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns, kalkun, rapphøns, fasaner, vaktler og perlehøns
g) Aviær rhinotrakeitt (ART) hos kalkun.

Vedlegg II: Regioner og soner som er opprettet for å begrense spredningen av
varroa- og trakémiddinfeksjon i Norge etter § 12 og § 1316
Region A

Nordland, Troms og Finnmark og følgende kommuner i Trøndelag:
Snåsa, Overhalla, Lierne, Grong, Høylandet, Nærøysund, Leka,
Namsskogan, Røyrvik, og Fosnes og Namsos kommuner slik de var
før 1.1.2020.

Region B

Møre og Romsdal, Rindal kommune i Trøndelag og tidligere Sogn og
Fjordane fylke i Vestland.

Region C

Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og tidligere
Hordaland fylke. Følgende kommuner i Rogaland: Lund, Sokndal,
Eigersund, Hå, Time, Klepp, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Stavanger,
Sola, Randaberg, Bokn, Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Kvitsøy,
Sauda, Strand, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Alle kommuner i
Trøndelag med unntak av kommuner som inngår i regionene A og B.

Sone B1

Tidligere Sogn og Fjordane fylke i Vestland.

Sone B2

Følgende kommuner i Møre og Romsdal: Vanylven, Volda unntatt
tidligere Hornindal, Ørsta, Stranda, Fjord unntatt tidligere Stordal. I
Innlandet: Skjåk, Lom og Vang. I Viken: Hemsedal, Ål, Hol og Nore
Uvdal. I Vestland: Fedje, Austerheim, Masfjorden, Modalen, Vaksdal,
Voss og Ulvik.
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Fra dagens forskrift om birøkt vedlegg I m/endringer som spilt inn av Norges Birøkterlag.

Vedlegg III. TSE-klasser for småfe etter § 1517
Hver saue- og geitebesetning tilhører én av de følgende TSE-klassene med utgangspunkt i
det nasjonale overvåkingsprogrammet for overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), jf.
§ 10:
TSE-klasse 1
Anlegget har ikke vært overvåket for TSE, eller den har vært overvåket i en kortere periode
enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.
TSE-klasse 2
Anlegget har vært overvåket for TSE i mer enn 2 år uten at TSE, med unntak av
skrapesjuke Nor98 er påvist.
TSE-klasse 3
Anlegget har vært overvåket for TSE i mer enn 3 år uten at TSE, med unntak av
skrapesjuke Nor98 er påvist.
TSE-klasse 4
Anlegget oppfyller vilkårene som stilles for å ha status kontrollerbar risiko for å ha klassisk
skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A,
avsnitt A. Driftsansvarlige må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.
TSE-klasse 5
Anlegget oppfyller vilkårene som stilles for å ha status neglisjerbar risiko for å ha klassisk
skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A,
avsnitt A. Driftsansvarlige må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.
Andre vilkår
Nyetablerte anlegg med småfe tilhører samme TSE-klasse som opprinnelsesanlegget, men
tilhører i utgangspunktet ikke en høyere klasse enn TSE-klasse 3. Hvis dyr hentes fra flere
anlegg, tilhører det nyetablerte anlegget samme TSE-klasse som den lavest klassifiserte
opprinnelsesanlegg.
Vedlegg IV. Regioner for forflytning av småfe etter § 1618
1.
2.
3.
4.

Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal
Vestland, unntatt Sveio kommune og Etne kommune
Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland og Agder
Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.
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Vedlegg V. Krav til testing av småfe etter §§ 17 og 1819
A. Lentivirustesting av anlegg med småfe er foretatt med negativt resultat under følgende
forutsetninger:
1. Prøveresultat fra tankmelk og samleprøver av individuelle melkeprøver, skal ikke
være eldre enn 12 måneder, og resultat fra blodprøver skal ikke være eldre enn 36
måneder. Fra sau skal det tas individuelle blodprøver. Prøveuttaket skal være
representativt for anlegget, jf. tabell nedenfor.
2. Det skal ikke være tatt inn småfe de siste 10 måneder før prøveuttaket. Kravet
gjelder ikke dersom avsenderanlegget kun har mottatt dyr fra anlegg der dyr er testet
for lentivirus i henhold til punkt A.1.
Blodprøver av småfe for undersøkelse av antistoffer mot lentivirus, skal være tatt ut i
samsvar med følgende tabell:
Antall vinterfôra dyr i anlegget

Antall prøver per anlegg

Inntil 99

Alle over 1 år

100 eller flere

100

Dyrene som prøvetas skal være blant de eldste dyrene, men samtidig være et
representativt utvalg av dyr i anlegget som inkluderer eventuelle værer/bukker og
innkjøpte dyr. Prøver av dyr som ikke er født på anlegget skal likevel ikke utgjøre mer
enn halvparten av dyrene som prøvetas.
For at tankmelk- eller samleprøve av individuelle melkeprøver skal kunne erstatte
individuelle blodprøver hos geit, må anlegget bestå av minst 10 dyr over 12 måneders
alder og minst 80 % av de voksne dyrene må være representert i prøveuttaket.
B. Paratuberkulosetesting av avsenderanlegget med geit og med kombinert sau og geit fra
fylkene Møre- og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt tidligere Telemark i Vestfold og
Telemark og tidligere Buskerud i Viken er foretatt med negativt resultat under følgende
forutsetninger:
1. Blodprøver fra alle geiter i anlegget over 1,5 år skal være testa serologisk med
negativt resultat. Prøveresultatene skal ikke være eldre enn 36 måneder. Tankmelk
kan brukes i stedet for individuelle blodprøver dersom det gir like sikre
prøveresultater. Avføringsprøver for PCR-undersøkelse av alle dyr over 1 år kan
erstatte nevnte prøver.
2. Dersom avsenderanlegget har kjøpt inn geit eller småfe i anlegget har hatt annen
kontakt med geiter fra et anlegg med småfe med ukjent paratuberkulosestatus, skal
prøveuttaket foretas tidligst 3 år etter siste livdyrkjøp eller kontakt. Dette kravet
gjelder ikke dersom avsenderanlegget bare har kjøpt inn dyr eller hatt kontakt med
dyr fra anlegg der dyr er testet for paratuberkulose i henhold til punkt B. 1, eller
kommer fra andre fylker enn de som er nevnt i pkt. B.

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.
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Fra dagens dyrehelseforskrift vedlegg VII.

Forordning (EU) 2020/688 om dyrehelsekrav for forflytning av landdyr og rugeegg
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2020/688. Dette er
grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) 2021/1706. Alle endringer av
grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av
grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I er innarbeidet nedenfor.
► B Forordning (EU) 2020/688
som endret ved
► M1 Forordning (EU) 2021/1706

Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt.

Forordning (EU) 2020/2154 om krav til dyrehelse, utstedelse av sertifikater og melding
ved forflytning innenfor EØS av produkter av animalsk opprinnelse fra landdyr
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2020/2154 med de
endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I.

Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt.

