SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM
UTKAST TIL FORSKRIFT SOM UTFYLLER DYREHELSEFORSKRIFTEN MED BESTEMMELSER OM LANDDYRANLEGG OG
RUGERIER OG SPORBARHET AV LANDDYR OG RUGEEGG
(LANDDYRSPORBARHETSFORSKRIFTEN)
Mattilsynet har mottatt ti høringssvar, av disse var det bare ett som ikke hadde kommentarer
til forslaget. En sammenstilling av kommentarene blir gjengitt og vurdert i teksten under.
Følgende høringsinstanser har uttalt seg:
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Norges Rytterforbund
Vestfold fuglehundklubb
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og
Nortura (avgir felles høringssvar)
Justis- og beredskapsdepartementet
Animalia (avgir høringssvar på vegne av Tine, Qmeieriene, Norsk Sau og Geit, Geno, Norsvin, Tyr,
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
og Animalia)
Norges Birøkterlag
Honningcentralen
Forsvaret
Dyrebeskyttelsen Norge
NOAH
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1. Generelle kommentarer
Høringsinstansens syn.
KLF og Nortura mener forskriften er for lang. De mener bestemmelser som omhandler det
samme er spredt over flere paragrafer. De mener flere paragrafer og ledd med fordel kan
slås sammen og at enkelte paragrafer kan utgå. De har kommentert på enkelte av disse,
men oppfordrer Mattilsynet til en kritisk gjennomgang av forskriften med tanke på å gjøre den
kortere og mer brukervennlig.
Animalia viser til tidligere høringssvar i denne «runde 2-høring» og påpeker på nytt de svært
korte høringsfristene. De viser til at denne høringen har 3 ukers frist og oppfatter dette
som et svært uheldig signal om hvilken betydning slike høringer tillegges. Når denne
høringsfristen i tillegg er 24. mars og regelverket skal implementeres helt i starten av april
sier det seg selv at Mattilsynet på sin side får ekstremt kort tid på å bearbeide og ta hensyn
til høringsinnspillene. De mener en slik kort frist er svært uheldig da regelverket er komplisert
og inneholder viktige nasjonale tilpasninger.
Animalia trekker fram at behovet for veiledning er stort, produsenter og bransje trenger
oversikt over det samlede regelverket – ikke kun det nasjonale tilleggsregelverket. De frykter
det vil ta tid før et slikt samlet og temabasert veiledningsmateriell foreligger. Det vil ta
ytterligere tid før nytt regelverk er synliggjort i KSL. Animalia mener at det i denne perioden
vil være behov for en håndtering av regelverksbrudd som gjenspeiler de omfattende

endringene som ligger i nytt regelverk og de tror det vil ta lang tid før forståelsen er på plass
hos både forvaltning, bransje og produsenter. Det vil også være behov for justering av
regelverket når utilsikta og uhensiktsmessige konsekvenser blir tydelige.
Animalia har en generell bekymring for at en del av det regelverket som nå iverksettes
mangler tekniske løsninger og veiledningsmateriell som gjør at produsentene har reell
mulighet til å følge regelverket. De er også betenkt da forskriftsbrudd pga denne situasjonen
kan medføre trekk i f.eks. forsikringsutbetalinger.
På tross av den svært korte høringsfristen sier Animalia de har bestrebet seg på å
koordinere så langt mulig for å lette etterarbeidet for Mattilsynet og vektlegge utfordringene vi
ser at det nye regelverket gir.
Mattilsynets vurdering.
Mattilsynet ser at forskriften er lang på grunn av mange utfyllende nasjonale bestemmelser.
På den annen side tror vi det er en fordel å ha de utfyllende nasjonale bestemmelsene om
registrering/godkjenning av anlegg, journalføring, identifikasjon og registrering av landdyr
samlet med de utfyllende forordningene som omhandler samme tematikk framfor å ha dem i
separate forskrifter. Vi vil likevel vurdere innspillene KLF og Nortura gir til de enkelte
bestemmelsene med tanke på å gjøre forskriften kortere og mer brukervennlig.
Mattilsynet er enig i at det trolig vil være behov for å justere de nasjonale tilpasningene etter
at regelverket er brukt en stund. Det er også trolig at tolkninger som fremkommer i EUs og
ESAs håndtering av det nye regelverket vil medføre behov for endring av de nasjonale
tilpasningene. Dette er en situasjon alle EØS-landene vil stå i i tiden fremover.
Mattilsynet er enig i at det er behov for veiledere, men tror det bare blir veiledere i tradisjonell
forstand for noen områder i tillegg til en generell veiledning om hvordan finne frem i
regelverket. Nye nettsider er under utvikling og der blir regelverksveiledning høyt prioritert.
Det nye regelverket inneholder noen bestemmelser som Mattilsynet foreløpig ikke har
systemer til å understøtte. Mattilsynet jobber fortløpende med digitalisering og det er bevilget
ekstra midler til dette. Dette skal utbedres, men vil ta noe tid.
Materielt sett er det nye regelverket i stor grad en videreføring av nåværende regelverk. Det
er i utgangspunktet forventet at man skal etterleve regelverket. Dersom mangel på systemer
hos Mattilsynet gjør at enkelte bestemmelser ikke kan etterleves, vil det det imidlertid være
forståelse for at disse bestemmelsene ikke etterleves. Mattilsynet vil ikke føre tilsyn eller fatte
vedtak i forhold til bestemmelser som ikke kan etterleves før våre systemer er på plass.
Mattilsynet har god forståelse for at høringsfristen er usedvanlig kort og at det er vanskelig å
gi gode innspill til flere kompliserte forskrifter, tilnærmet samtidig. Mattilsynet tar kritikken om
kort høringsfrist til orientering, men oppfatter at dette har vært utenfor Mattilsynets kontroll.
Det har vært til stor hjelp at næringen har sendt inn koordinerte høringsinnspill til høring 2 til
flere av forskriftene som har vært på høring. Dette har gjort det lettere for Mattilsynet å
sammenstille og vurdere høringsinnspillene innenfor de stramme tidsfristene som Mattilsynet
har fått fra departementene.
2. Generelle kommentarer om sporbarhet av familiedyr
Dyrebeskyttelsen Norge uttaler at det er veldig bra at det blir felles regler for bruk av IDchiper og avlesere i EU.
I forbindelse med at det fastsettes nasjonale bestemmelser om sporbarhet av blant annet

hunder, katter og ildere, ønsker Dyrebeskyttelsen Norge å vektlegge viktigheten av
sporbarhet for familiedyr generelt i Norge. De sier mange land i Europa allerede har et
lovverk for merking av familiedyr og mener Norge er en sinke i denne sammenheng.
Dyrebeskyttelsen Norge uttaler at det i dag ikke krav om sporbarhet av familiedyr fra
myndighetenes side såfremt dyrene ikke skal krysse landegrenser. De mener dette
vanskeliggjør Mattilsynets tilsynsarbeid, blant annet i forbindelse med tilsyn av avl av
familiedyr og ved identifisering av uansvarlige dyreeiere. De nevner også at en stor andel dyr
kommer årlig bort fra sine eiere, og at en del av disse aldri blir gjenforent fordi det kan være
vanskelig å koble dyr og eier sammen.
Dyrebeskyttelsen Norge uttaler at sporbarhet av familiedyr i Norge er vesentlig for god
beredskap. De mener det er viktig med et diagnoseregister der diagnoser fra alle landets
veterinærer samles. Dette finnes i Norge i dag, og er utviklet og drevet av DyreID, som også
registrerer ID-merkede norske familiedyr. De sier at nytten av dette registeret kom tydelig
frem blant annet i forbindelse med den dødelige hundediaréen i 2019 og forgiftning av flere
hundre katter med musegiften alfalkloralose. For at diagnoseregisteret skal ha ønsket effekt
må dyrene være ID-merket, slik at det går å ta ut diagnoser på individnivå.
Dyrebeskyttelsen Norge uttaler at diagnoseregisteret også vil kunne bistå forvaltningen med
viktig informasjon om smitte mellom dyr og mennesker, såkalte “zoonoser”. De mener covid19-pandemien tydelig viser den tette sammenhengen mellom dyrehelse og mennesker. Det
er uten tvil av interesse for vår felles helse å støtte opp om obligatorisk ID-merking og et
helhetlig diagnoseregister for familiedyr.
Dyrebeskyttelsen Norge viser til at Veterinærinstituttet i sin årsrapport i 2018 skriver at «den
diagnostiske aktiviteten må bli mer risikobasert, slik at den tjener den nasjonale beredskapen
bedre enn i dag». I rapporten etterlyser Veterinærinstituttet også bedre systemer for et
risikobasert beslutningsgrunnlag for styring av diagnostisk aktivitet og kunnskapsutvikling
mot ulike populasjonsnivåer. Videre skriver de at KPMG høsten 2019 i sin granskning av
Mattilsynet påpekte at Mattilsynet systemer er svake og hverken muliggjør kvalitetskontroll
av tilsyn eller effektiv oppfølging. Kombinasjonen av ID-merking og diagnoseregister er etter
deres mening helt nødvendig for at Mattilsynet skal kunne drive effektivt tilsyns- og
beredskapsarbeid.
Mattilsynets vurdering
Den nye landdyrsporbarhetsforskriften stiller krav til sporbarhet (identifikasjonsmerking) av
hunder, katter, ildere og fugler av papegøyefamilien som skal forflyttes kommersielt mellom
EØS-statene. Bestemmelser om identifikasjonsmerking ved ikke-kommersiell forflytning av
kjæledyr av disse artene reguleres ikke her, men i kjæledyrforskriften som ikke er på høring
nå. Mattilsynet oppfatter høringssvaret fra Dyrebeskyttelsen Norge som støtte til
sporbarhetskravene i landdyrsporbarhetsforskriften.
Når det gjelder Dyrebeskyttelsen Norge sitt ønske om å innføre krav til sporbarhet av
familiedyr ut over de dyrene som krysser landegrensen, viser vi til utredningen om merking
og registrering av hunder som Mattilsynet nylig har gjort på oppdrag fra Landbruks- og
matdepartementet. Utredningen kan lastes ned fra vår nettside:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/utredning_av
_behov_for_krav_om_merking_og_registrering_av_hunder.45820
Ellers tar vi høringssvaret fra Dyrebeskyttelsen Norge til orientering.
3. Kommentarer til begreper som brukes i de nye forskriftene
Høringsinstansens syn.

Animalia uttaler at stor utfordring for dem i dette arbeidet har vært at tolkningen og
forståelsen av begrepene anlegg og driftsansvarlig er uavklart. Forskjellige tolkninger har
svært stor betydning for de praktiske konsekvensene av regelverket. Konsekvensene av ulik
forståelse/tolkninger av disse begrepene har blitt tydeligere for dem utover i denne
høringsprosessen, og de tar forbehold om at det gir konsekvenser de så langt ikke har sett.
Animalia savner både beskrivelse av en mulig tolkningsramme, samt en utdyping av mulige
konsekvenser fra Mattilsynets side i høringsbrevene.
Animalia skriver at begrepet «anlegg» i svært stor grad erstatter det tidligere kjente begrepet
besetning (dyrehelseregelverket) og driftsenhet (sporbarhetsregelverket). De har oppfattet
det slik at i nytt regelverk vil anlegg ha en begrenset geografisk utstrekning. Det oppfatter de
dithen at beiter og driftsbygninger som brukes til en og samme «smittemessige enhet av dyr»
– dvs. besetning - nå vil kunne utgjøre flere anlegg. Dette er relevant for samdrifter av storfe
der grupper av dyr oppstalles på forskjellige gårdsbruk og f.eks. kviger flyttes til melkefjøset
eller kalver flyttes til et oppfôringsfjøs. Tilsvarende når sauer fraktes til f.eks. ett leid beite et
stykke unna gården. Leie av fjøs er også aktuelt i svineholdet. Dersom dette nå defineres
som flere anlegg utløser det f.eks. krav til registrering når dyr flyttes mellom disse forskjellige
anleggene i sporbarhetsforskriften. De savner en utdyping av dette i høringsbrevet. De viser
til at de på høringsmøtet om landdyrsporbarhetsforskriften 17.03.2022 fikk opplyst at anlegg
foreløpig vil knyttes opp mot produsentnummer og en landbrukseiendom i en kommune. De
ser også av høringsbrevet at å flytte dyr til ett fellesbeite innebærer å flytte til et nytt anlegg –
men med samme driftsansvarlige. De prøver å belyse de praktiske konsekvensene av
tolkningene nærmere under § 42.
Når det gjelder begrepet «driftsansvarlig» savner Animalia en utdyping av hvem som kan
være driftsansvarlige. De uttaler at de ved direkte kontakt med Mattilsynet [red.: om
bestemmelser med restriksjoner av småfe i ny landdyrforflytningsforskrift] får opplyst at «I
disse nasjonale bestemmelsene vil driftsansvarlig forstås som den som har registreringsplikt
eller godkjenningsplikt iht. AHL art 84 og 94.» Animalia skriver at de har lagt til grunn at en
avløser eller andre som sirkulerer mellom gårder ikke kan defineres som driftsansvarlig selv
om de har midlertidig ansvar for dyra på anlegget og at driftsansvarlig er nært knyttet til det
opprinnelige begrepet dyreholder.
Animalia viser til at Mattilsynet har påpekt at begrepet forsyningskjede har forskjellig
betydning i sporbarhetsforskriften og landdyrforflytningsforskriften. De sier at dette selvsagt
vil medføre forvirring og anbefaler at begrepet justeres eller utvides for å unngå feiltolkninger.
Animalia savner en forklaring på hva begrepet den sentrale databasen innebærer og
hvordan det er tenkt at produsenter på en enkel og rask måte kan overføre opplysninger til
denne. De forutsetter at driftsansvarlig kan legge inn slike data via husdyrnæringas
fagsystemer som Kukontroll/Storfekjøttkontroll/Ingris/Sauekontroll osv. Animalia mener det er
viktig å unngå at daglige driftsrutiner blir rapporteringspliktige – dette er ikke gjennomførbart
og kan få store konsekvenser. De uttaler at det er behov for helhetlige system basert på
gode digitale løsninger. Dem bekjent er det i dag ikke gode nok mottaksløsninger hos
Mattilsynet, og næringa har ikke etablert ferdige løsninger for en del av dokumentasjonskravene i denne forskriften. Det er derfor viktig med overgangsordninger som hindrer at det
blir systematiske forskriftsbrudd etter iverksettelse av denne forskriften. Dette gjelder bl.a.
flytting og av dyr og krav til transportdokument.
Mattilsynets vurdering.
Den nye dyrehelseforordningen, som gjennomføres i den nye dyrehelseforskriften, definerer
“anlegg” som ethvert lokale, enhver bygning eller ved utedrift ethvert miljø eller sted der dyr
eller avlsmateriale holdes enten midlertidig eller permanent, med unntak av
a) husholdninger som holder kjæledyr,
b) veterinærpraksiser eller -klinikker.

Mattilsynet har lagt til grunn at “anlegg” har samme betydning i de utfyllende forordningene
som gjennomføres i landdyrsporbarhetsforskriften og i landdyrsporbarhetsforskriftens
utfyllende nasjonale bestemmelser.
“Anlegg” i det nye dyrehelseregelverket erstatter og tilsvarer i vesentlig grad begrepet
“driftsenhet” som er brukt i tidligere EØS-regelverk om virksomheter, bygninger og andre
steder der landdyr holdes, oppdrettes eller håndteres. Begrepet “besetning” i den nåværende
nasjonale dyrehelseforskriften er ikke brukt om steder der dyr holdes, men om en gruppe av
dyr som utgjør en smittemessig enhet. Vi må forholde oss til at det nye dyrehelseregelverket
krever registrering av anlegg, ikke av besetninger.
Anlegg der landdyr holdes er registreringspliktige etter dyrehelseforordningen artikkel 84 og
skal blant annet registreres med opplysninger om beliggenhet og anleggstype. Mattilsynet
har arbeidet for å få på plass en digital løsning som skal gjøre det mulig å registrere ulike
typer av anlegg. Dette arbeidet ble imidlertid lagt i bero fordi Mattilsynet har behov for å se
de digitale systemene sine i en større helhet. Det er ennå ikke avklart hvilke typer av anlegg
som vil kunne registreres i en framtidig løsning. Trolig vil det i første omgang bli lagt til rette
for å kunne registrere noen typer og at mulighetene for å registrere flere typer utvides etter
hvert. Mattilsynet mener det vil være hensiktsmessig å registrere opplysninger om
beliggenheten av et anlegg slik at anleggets geografiske utstrekning er beskrevet. Dette vil
f.eks. være viktig for å kunne avgjøre om flytting av dyr skjer innenfor et anlegg, hvilket ikke
utløser journalføringsplikt, eller om forflytningen skjer fra et anlegg til et annet og dermed er
journalføringspliktig. Mattilsynet ser også for seg at opplysninger om beliggenheten av
anlegg i Mattilsynets register bør bygge på opplysninger om bygninger, eiendommer, arealer,
adresser etc. som er registrert i andre offentlige registre, f.eks. Matrikkelen. Trolig er det
hensiktsmessig å kreve at et anlegg utgjør et samlet areal. Det bør i hvert fall være mulighet
til å kunne kreve at separate arealer, for eksempel to gårder, må registreres som ulike
anlegg hvis avstanden mellom dem tilsier at det er hensiktsmessig sett fra et
dyrehelseperspektiv.
Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål rundt den framtidige løsningen for registrering av
anlegg. Følgelig er det ennå ikke mulig for Mattilsynet å gi noen god vurdering av hvilke
konsekvenser det vil kunne få å registrere en type av anlegg kontra en annen. For eksempel
det å registrere en bygning som ett anlegg og eiendommen bygningen står på som et annet,
kontra det å registrere eiendommen m/bygningen som ett anlegg.
“Driftsenhet” i nåværende sporbarhetsforskrifter for storfe, svin, sauer, geiter, dyr av
kamelfamilien og hjortedyr er knyttet til produsentnummersystemet ved at de 8 første sifrene
i produsentnummeret brukes som registreringsnummer for driftsenheter der slike dyr holdes.
De 8 første sifrene i et produsentnummer representerer landbrukseiendom i en kommune.
Når Mattilsynet inntil videre må bruke de 8-første sifrene i produsentnummeret som
registreringsnummer for anlegg med dyr av de nevnte artene, innebærer det at den
bakenforliggende landbrukseiendommen vil være den samme som da den ble benevnt som
“driftsenhet”.
Begrepet «driftsansvarlig» er også definert i dyrehelseforordningen, som gjennomføres i
dyrehelseforskriften. Driftsansvarlige for anlegg som holder landdyr skal oppgi navnet og
adressen sin når vedkommende registrerer anlegget i henhold til dyrehelseforordningen
artikkel 84 eller søker om godkjenning av anlegget i henhold til dyrehelseforordningen
artikkel 96. Hvem som er driftsansvarlige vil da bli registrert som en opplysning knyttet til
anlegget.
Til sitatet fra Mattilsynet om begrepet «driftsansvarlig» stammer det fra et svar til Animalia
som hadde stilt spørsmål i forbindelse med revisjon av bestemmelsene om restriksjoner på

flytting av småfe i ny landdyrforflytningsforskrift, da de var særlig bekymret om bruk av
avløsere ville undergrave forbudene. I den forbindelse svarte Mattilsynet: «Det er riktig at
«driftsansvarlig» kan være vid, men akkurat som i forordningene så vil begrepet nok måtte
forstås i den sammenhengen den er skrevet. (Et eksempel fra AHL: Avløseren skal ikke
registrere gården på nytt iht. AHL art 84 når han er på jobb som avløser.) I disse nasjonale
bestemmelsene vil driftsansvarlig forstås som den som har registreringsplikt eller
godkjenningsplikt iht. AHL art 84 og 94 …».
Begrepet «forsyningskjede» (eng: supply chain) er brukt i både forordning (EU) 2019/2035,
som gjennomføres i denne forskriften, og forordning (EU) 2020/688, som gjennomføres i
landdyrforflytnings-forskriften. Begrepet er definert i forordning (EU) 2019/2035, men ikke i
forordning (EU) 2020/688. Definisjonen i sporbarhetsforordningen (EU) 2019/2035
begrenses til forsyningskjeder der svin flyttes mellom spesialiserte anlegg. Selv om EUkommisjonen opprinnelig hadde et prinsipp om at det var unødvendig å gjenta definisjoner
som allerede sto i ny dyrehelseforordning og de underliggende rettsaktene, så inneholder
både forordning (EU) 2020/688 og forordning (EU) 2019/2035 en lang rekke identiske
definisjoner. Gjentakelsen av definisjoner dekker både dyrearter og andre begreper som
f.eks. transportmidler. Dette medfører at det blir tvil om begrepet «forsyningskjede» i
forordning (EU) 2020/688 skal tolkes i tråd med definisjonen i sporbarhetsforordningen (EU)
2019/2035. Mattilsynet har valgt å tolke forsyningskjede i unntaksbestemmelsen i forordning
(EU) 2020/688 artikkel 6(3)(b) slik at unntaket kan både omfatte anlegg som flytter svin og
anlegg som flytter andre arter enn svin, f.eks. fjørfe. Det er ikke mulig å bruke forskjellige
begreper i de to forskjellige forskriftene fordi begrepet står i begge forordningene, selv om vi
har valgt å tolke begrepet utvidende i forordning (EU) 2020/688. Fra høring 2 av ny
landdyrforflytningsforskrift har vi forstått at næringen er fornøyde med at begrepet er tolket
utvidende i ny landdyrforflytningsforskrift.
Det er Mattilsynets tilsynssystemer og det nasjonale hesteregisteret som for Norges
vedkommende til sammen utgjør den/de elektroniske databasene omhandlet i forordningstekstene. Mattilsynet er enig i at det må arbeides for å utvikle gode digitale løsninger som
gjør det mulig for produsentene å overføre opplysninger til databasen(e) og at utvikling av
digitale løsninger hos Mattilsynet bør sees i sammenheng med næringens systemer.
4. Kommentarer til § 3 - Definisjoner
Høringsinstansens syn
Animalia synes det uklart om/hvordan «næringsrettet anlegg for fjørfe» skiller seg fra andre
definisjoner av næringsrettet dyrehold. De ber om at det heller vises til den generelle
definisjonen av næringsretta dyrehold. De forstår det slik at «hobbyhøner» i et «næringsretta
dyrehold» omfattes av krav som kun gjelder «anlegg med næringsretta hold av fjørfe».
Formuleringene trenger en bedre forklaring i en veileder for å unngå forvirring. For flere
innspill til denne definisjon se omtale av §§ 10 og 11 under.
Animalia bemerker til definisjonen av “Dyreholds-ID” at de antar at en driftsansvarlig som har
dyr på forskjellige anlegg, men der dyra tilhører samme smittemessige enhet, tildeles samme
dyreholds-ID for alle disse anleggene og på den måten langt på vei er omfattet av
driftsansvarliges besetning. De er usikre på hvordan dette vil håndteres i f.eks. en samdrift,
men antar at alle dyra i samdrifta tilhører en dyreholds-ID.
Mattilsynets vurdering.
Mattilsynet har i høringsbrevet forsøkt å forklare forskjellen på “anlegg med næringsrettet
hold av fjørfe” og “anlegg med næringsrettet dyrehold” som er definert i henholdsvis denne
forskriften og den nye dyrehelseforskriften. Vi tar til orientering at det er behov for bedre
forklaring/veiledning. Mattilsynet fjerner «mottar produksjonstilskudd for fjørfehold eller» fra
definisjonen av «anlegg med næringsrettet hold av fjørfe» pga. innspill fra Animalia, se

omtalen av §§ 10 og 11 under.
Dyreholds-ID er et identitetsnummer som tildeles en fysisk eller juridisk person
(driftsansvarlig) og er det samme uavhengig av om personen holder storfe, sauer eller geiter
på ett eller flere anlegg. Et selskap i form av en samdrift er en juridisk person. Tildeling av
dyreholds-ID til samdrifter fungerer på samme måte som tildeling av dyreholds-ID til
enkeltmannsforetak eller privatpersoner.
5. Kommentarer til § 8 - Tilleggsopplysninger ved registrering av anlegg som holder
storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr
Høringsinstansens syn.
KLF og Nortura bemerker at det ikke fremgår av høringsbrevet eller forskriften hvorvidt de
registreringspliktige må gjennomføre en ny registering i Mattilsynets systemer som følge av
denne bestemmelsen. Dersom dette er tilfellet, mener de Mattilsynet må informere og
veilede særskilt om dette. De savner også en tydelig fortolkning av hvilke anlegg som er
registreringspliktige. De antar at en endring i hvilke fjørfehold som skal meldes/registreres vil
kreve endring i forskrift om hold av høns og kalkun.
KLF og Nortura nevner at denne bestemmelsen i likhet med mange andre bestemmelser i
forskriftsutkastet er hjemlet i dyrehelseforordning (EU) 2016/429. For å gjøre det mulig for
pliktsubjektene å orientere seg i det nye regelverket, mener de de er viktig at Mattilsynet har
et tydelig brukerperspektiv når veiledning utformes, og ikke driver med veiledning per
forordning. De sier at en bonde eller slakteri forventer å finne all relevant informasjon om
samme tema på samme sted, selv om hjemlene til de ulike kravene som berører samme
tema er fordelt i flere forskrifter.
Animalia sier § 8 innebærer et nasjonalt krav om at driftsansvarlige skal inkludere
produsentnummeret sitt i opplysningene de må gi til Mattilsynet for å få anlegget registrert.
De forutsetter at allerede registrerte opplysninger hos Mattilsynet ikke skal registreres på
nytt.
Mattilsynets vurdering.
Driftsansvarlige hvis produsentnummer allerede er registrert hos Mattilsynet trenger ikke
registrere dette på nytt. Vi ser i ettertid at dette gjerne kunne gått frem av høringsbrevet.
Plikten til å registrere anlegg der landdyr holdes ligger i artikkel 84 i dyrehelseforordningen,
som gjennomføres i dyrehelseforskriften. Det er vist til registreringsplikten i omtalen av § 8 i
høringsbrevet. Vi har imidlertid ikke sett det naturlig å ta med en utdypende forklaring om
hvilke anlegg som blir registreringspliktige da bestemmelsen i § 8 bare gjelder registrering av
en tilleggsopplysning. Bestemmelsen gjelder (med noen unntak) driftsansvarlige for
registreringspliktige anlegg som holder storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller
hjortedyr. Bestemmelsen gjelder ikke driftsansvarlige for anlegg med fjørfehold.
Etter forskrift om hold av høns og kalkun er det meldeplikt for de som vil holde dyr. Det er
også unntak fra meldeplikten for de som holder færre enn 200 dyr. Dette er nasjonale
bestemmelser. Mattilsynet vil se nærmere på behovet for å tilpasse disse bestemmelsene i
forhold til kravet om registrering av anlegg etter det nye dyrehelseregelverket.
Vi noterer oss KLF og Nortura sine ønsker om brukertilpasset veiledning.

6. Kommentarer til §§ 9 og 28 - Godkjenning av forsyningskjeder av anlegg som
leverer svin til slakteri og alternativ identifikasjon av svin som flyttes mellom anlegg i
godkjente forsyningskjeder
Høringsinstansens syn.
KLF og Nortura oppfatter § 9 som mer innskrenkende enn nødvendig. De uttaler at den
foreslåtte godkjenningsordning delvis er basert på dagens regelverk for sporbarhet av svin,
men at den ikke er gjennomførbar i praksis.
Til § 9 annet ledd og punkt 1 c) uttaler KLF og Nortura at det vil være svært arbeidskrevende
for slakteriene å vedlegge kopi av alle avtaler mellom slakteri og leverandør av svin til slakt i
søknaden til Mattilsynet. De mener også det vil være av begrenset verdi for Mattilsynet å få
disse kopiene. De sier at en forsyningskjede forutsetter at det er stabile, faste avtaler mellom
svineleverandører. Dette finnes i stor grad, samtidig som det også skjer relativt hyppige
endringer i avtaler mellom produsenter. Det vil være krevende og ta mye tid å skulle spore
opp og ettersende alle endringer i avtaler mellom produsenter til Mattilsynet. Det er også
uklart hvilken verdi Mattilsynet vil ha av til enhver tid å skulle få tilsendt nye avtaler. En
alternativ løsning kunne vært at Mattilsynet har alle vilkårene for godkjenning i en forskrift, i
stedet for at Mattilsynet må fatte enkeltvedtak om godkjenning for den enkelte
forsyningskjede. Etter deres oppfatning omfatter definisjonen av «forsyningskjede» i
forordning EU 2019/2035, bare svinebesetningene og ikke slakteriet. Det vil igjen innebære
at det er den enkelte dyreflyt mellom besetningene som skal godkjennes av Mattilsynet.
Også denne forståelse tilsier at det vil være langt mer hensiktsmessig med forskriftsfestede
krav enn en godkjenningsordning for hver enkelt forsyningskjede.
Til § 9 tredje ledd punkt 1 a) kommenterer KLF og Nortura: En forsyningskjede er her definert
til et anlegg som fôrer opp dyr til slakt og kun mottar dyr fra ett annet anlegg. En slik
avgrensing vil utelukke en stor andel slaktegrisprodusenter som har faste avtaler, men da
med mer enn ett anlegg som produserer smågris, noe som er relativt vanlig. Et annet
scenario er at slaktegrisanlegget har en fast avtale med en (eller flere) smågrisprodusenter,
men at anlegget likevel tar imot gris omsatt på spotmarkedet i enkelte tilfeller. Selv om et
anlegg unntaksvis tar imot slik gris, bør anlegget allikevel kunne ta imot gris fra sin faste
leverandør uten at avtalegrisen skal merkes ved mottak. Avgrensningen i forslaget vil også
ramme smågrisprodusentene. Mange smågrisprodusenter, særlig i distriktene, har en
begrenset produksjon og vil ikke kunne levere nok smågris til å fylle opp et helt slaktegrishus,
derfor går flere smågrisprodusenter sammen for å fylle et hus. Dersom Mattilsynets
unntaksbestemmelse skulle bli gjort gjeldende, vil mange smågrisprodusenter få utfordringer
med driften da markedet for smågris fra mindre besetninger delvis vil falle bort.
Problemstillingen vil også være relevant for kombinertbesetninger som fôrer opp noe av
smågrisen sin, men som også selger en del smågris. Til sist er det også et poeng at det
fødes ulikt antall unger i hvert kull, og at det dermed selges ulikt antall gris fra pulje til pulje.
På grunn av dette har en slaktegrisprodusent gjerne faste avtaler med flere leverandører av
smågris.
Til § 9 tredje ledd punkt c) kommenterer KLF og Nortura: 20 – 30 % av smågris omsettes på
spotmarkedet og vil ikke kunne omfattes av et slikt unntak for merking. De fleste mottakere
av gris fra spotmarkedet har i utgangspunktet faste avtaler og er en del av en
forsyningskjede. Imidlertid kan de ta imot gris fra spotmarkedet i tilfeller der det har skjedd
noe uforutsett hos deres faste leverandører av smågris. Disse besetningene kan ikke
defineres inn og ut av den godkjente forsyningskjeden for hver leveranse. Det vil derfor være
mer hensiktsmessig at det kun er ekstra merkekrav til grisen skaffet via spot‐markedet, og
ikke den øvrige grisen i besetningen som er kjøpt inn via faste avtaler. Som følge av dette
mener vi at § 9 må omformuleres fullstendig for at den skal være en reell
unntaksbestemmelse. Det bør også skrives tydeligere i forskriften hva unntaket i artikkel 53
faktisk innebærer, dvs. av slaktegris ikke må merkes med øremerke eller tatovering fra

anlegget de er født i, og at de kan merkes med tatovering først i det de sendes til slakt. Det
fremkommer heller ikke tydelig i bestemmelsen om grisene skal merkes med
produsentnummer (10 siffer) eller slakteriets leverandørnummer (typisk 5 siffer). Det vil være
å foretrekke at man fortsatt kan bruke kun slakteriets leverandørnummer og at man ikke må
tatovere med produsentnummer i tillegg.
For å få et regelverk som er mer i tråd med praksis og det som er praktisk gjennomførbart,
foreslår KLF og Nortura at § 9 får følgende ordlyd:
Svin som kommer fra en forsyningskjede, er unntatt fra krav om øremerke eller tatovering
påført i anlegget hvor de er født. Dyr fra en forsyningskjede behøver kun å merkes med
tatovering med slakteriets leverandørnummer før dyret sendes til slakteri.
For at leveranser av svin til slakt skal kunne regnes som del av en forsyningskjede, må
følgende vilkår være oppfylt:
‐Dyret må komme fra et anlegg der dyrene både fødes og fôres opp til slakt, eller
‐Dyret kommer fra et anlegg der dyrene fødes og holdes i opptil 10 uker og flyttes deretter til
et annet anlegg for å fôres opp til slakt. Det må foreligge en fast avtale om levering mellom
anleggene.
Anleggene i forsyningskjeden må ligge i Norge.
Slakteriet som tar imot svin fra forsyningskjeden må ha en oversikt over de faste avtalene om
leveranser mellom anleggene. Denne oversikten må kunne fremlegges til Mattilsynet på
forespørsel.
Animalia viser til KLF og Norturas kommentarer til §§ 9 og 28.
Mattilsynets vurdering.
Begrepet «forsyningskjede» er definert i forordning (EU) 2019/2035 artikkel 2 nr. 26 som «en
integrert produksjonskjede med en felles helsestatus med hensyn til listeførte sykdommer
som består av et samarbeidsnettverk av spesialiserte anlegg som er godkjent av den
vedkommende myndigheten med henblikk på artikkel 53, og mellom hvilke det flyttes svin for
å fullføre produksjonssyklusen».
Kommentarene til § 9 annet ledd og punkt 1 c) er trolig til § 9 annet ledd og § 9 tredje ledd
bokstav c nr. 1. Det vil utvilsomt medføre arbeid for slakteriene å vedlegge søknadene om
godkjenning av forsyningskjeder kopier av avtalene mellom slakteriet og slaktegrisleverandørene, eventuelt også mellom smågris- og slaktegrisleverandørene hvis søknadene
gjelder forsyningskjeder som beskrevet i § 9 tredje ledd bokstav a nr. 2. Det vil også medføre
arbeid for slakteriene å underrette Mattilsynet om endringer. Slakteriene er imidlertid ikke
pålagt å søke. De kan selv velge om de vil søke om og dermed påta seg arbeidet. For
Mattilsynet vil avtalekopiene ha verdi som dokumentasjon for at anleggene kvalifiserer til å bli
godkjent som en forsyningskjede etter den forannevnte definisjonen. Å kunne dokumentere
hvilket grunnlag godkjenningsvedtakene er fattet på, er igjen viktig for å vise at nødvendige
forutsetninger for å la svin bli flyttet mellom anleggene uten å være identifisert i samsvar med
artikkel 52 i forordning (EU) 2019/2035 er til stede, f.eks. overfor Eftas overvåkningsorgan
(ESA). Mattilsynet mener derfor at forslaget om at slakteriene bare trenger å ha oversikt over
avtalene og kunne legge fram oversikten på forespørsel ikke bør tas til følge.
Vilkårene for godkjenning av forsyningskjeder er listet opp i § 9 tredje ledd. Forslaget om å
forskriftsfeste godkjenningsvilkårene er i så måte imøtekommet. Vi mener godkjenning av
forsyningskjeder må gis i form av enkeltvedtak.
Mattilsynet kan ikke si seg enig i at det er den enkelte dyreflyt mellom anleggene i en
forsyningskjede som skal godkjennes. Vår forståelse er at det er forsyningskjeden som må
godkjennes som sådan. Slakteriet utgjør det siste leddet i forsyningskjedene omhandlet i § 9.
I ettertid ser vi at bestemmelsene muligens burde vært formulert slik at dette hadde kommet

enda tydeligere fram. Definisjonene av “anlegg” og “forsyningskjede” i henholdsvis
dyrehelseforordning (EU) 2016/429 artikkel 4 nr. 27 og forordning (EU) 2019/2035 artikkel 2
nr. 26 utelukker ikke at et slakteri kan være et anlegg i samarbeidsnettverket av spesialiserte
anlegg en forsyningskjede består av.
Kommentarene til § 9 tredje ledd punkt 1 a) er trolig ment å være til § 9 tredje ledd bokstav a
nr. 1 og 2. Her beskrives to ulike forsyningskjeder som kan godkjennes. Nr. 1 beskriver en
kjede der svinene blir født og fôret opp på ett og samme anlegg før de sendes til slakt. Nr. 2
beskriver en kjede som består av et anlegg der svinene fødes og holdes i opptil 10 uker
(«smågrisanlegg») og et anlegg der de samme svinene fôres opp til slakt («slaktegrisanlegg»), og som ikke mottar svin fra andre anlegg. Vi er enig i at forskriften ikke åpner for å
godkjenne forsyningskjeder som består av et slaktegrisanlegg som mottar smågris fra flere
smågrisanlegg. Det har heller ikke vært intensjonen. Forskriften blir imidlertid ikke til hinder
for at slaktegrisanlegg kan motta smågris fra flere smågrisanlegg uten at anleggene utgjør en
godkjent forsyningskjede. Da må imidlertid smågrisene være identifisert med godkjent
øremerke eller tatovering som viser fødselsanleggets unike registreringsnummer før de
flyttes fra fødselsanlegget. Dette følger av artikkel 52 i forordning (EU) 2019/2035.
Smågrisene kan ikke være umerka når de flyttes fra smågris- til slaktegrisanlegget slik de
kan når de flyttes fra smågris- til slaktegrisanlegget i en godkjent forsyningskjede, jf. § 28
annet ledd. Tilsvarende gjelder også etter nåværende regelverk. I dag er det også bare
slaktegrisanlegg som mottar smågris fra ett enkelt smågrisanlegg som kan motta umerka
smågris. Forslaget fører ikke til at slaktegrisanlegg, som mottar smågris fra flere
smågrislanlegg, mister en eksisterende mulighet til å motta umerka smågris. Det er heller
ikke slik at driftsansvarlige for flere smågrisanlegg, som går sammen om å fylle opp et
slaktegrisanlegg, mister en eksisterende mulighet til å la vær å identifisere smågrisene før de
flyttes til slaktegrisanlegget.
Mattilsynet oppfatter at høringsinstansene tar til orde for en liberalisering som innebærer at
slaktegrisanlegget omhandlet i § 9 tredje ledd bokstav a nr. 2 leilighetsvis skal kunne motta
smågris fra flere anlegg enn det ene smågrisanlegget i forsyningskjeden. Smågrisene som
mottas fra anleggene utenfor forsyningskjeden skal imidlertid være identifisert i samsvar med
artikkel 52 i forordning (EU) 2019/2035. Det vil si at de skal være påsatt godkjent øremerke
eller tatovering som viser fødselsanleggets unike registreringsnummer før de flyttes fra
fødselsanlegget. Vi ser at dette innebærer at dyrene vil være sporbare. En vil kunne skille
mellom dyr som har opphav henholdsvis i og utenfor forsyningskjeden. Vi er likevel i tvil om
det å føre smågris fra flere anlegg, som kan ha ulik helsestatus, sammen på slaktegrisanlegget gjør at forsyningskjeden ikke lenger kvalifiserer til å være godkjent som sådan.
Dette bør vurderes grundigere enn vi har mulighet til nå før det eventuelt fastsettes.
Bestemmelsene om identifikasjon av svin som flyttes mellom anlegg i godkjente forsyningskjeder er foreslått i § 28. Vi forstår at det kan være utfordrende å se bestemmelsene i § 9 og
§ 28 i sammenheng når de er plassert såpass langt fra hverandre i forskriften. Vi ser også at
forskriftsstrukturen er utfordrende i den forstand at en ikke bare kan lese de utfyllende
nasjonale bestemmelsene. En må også gå til forordningstekstene for å få et helhetlig bilde av
hvilke bestemmelser som gjelder. For å bøte på dette i noen grad, kunne en eventuelt endret
paragrafrekkefølgen ved å flytte § 28 fram slik at den ble § 10 isteden. Forslaget om å
omarbeide bestemmelsene helt bør imidlertid ikke tas til følge.
Høringsinstansene ser imidlertid ut til å være samstemte om at den foreslåtte
godkjenningsordningen må omformuleres fullstendig. Mattilsynet mener da at det ikke har
noen hensikt å fastsette § 9. Dermed faller grunnlaget for § 28 om alternativ identifikasjon av
svin som flyttes mellom anlegg i godkjente forsyningskjeder bort. Da bør heller ikke den
fastsettes. På sikt går det an å vurdere andre løsninger med tanke på å gi unntak fra krav om
identifikasjon av svin som flyttes i forsyningskjeder.

6. Kommentarer til §§ 10 og 11 - Sertifisering av næringsrettede rugerier og
sertifisering av anlegg med næringsrettet hold av fjørfe
Høringsinstansens syn.
Vestfold Fuglehundklubb mener at endringene som til sammen foreslås i
landyrsporbarhetsforskriften og landyrforflytningsforskriften vedrørende krav til anlegg som
klekker ut og oppdretter fjørfe for utsetting som fuglevilt medfører en betydelig forbedring
sammenlignet med eksisterende regelverk. Ved å frafalle krav om sertifisering av denne
typen anlegg mener klubben man letter arbeidet for forvaltningsmyndighetene, som tidligere
ikke har hatt et regelverk tilpasset denne typen fjørfehold. Samtidig vil offentlige krav til
anlegg som driver med oppdrett av fuglevilt finnes direkte i forskriften, noe som gjør det
enklere for driftsansvarlige å opprettholde god dyrehelse og biosikkerhet innenfor rammene
av regelverket i denne typen anlegg. Østfold Fuglehundklubb har i sitt høringssvar til
forslaget om endring av landdyrforflytningsforskriften gitt uttrykk for samme syn som Vestfold
Fuglehundklubb.
Vestfold Fuglehundklubb imøteser at rugeegg fra fjørfe eller daggamle kyllinger som kun
flyttes til anlegg i Norge som driver med oppdrett av fuglevilt for utsetting unntas
sertifiseringsplikt og at anlegg hvorfra fjørfe settes ut som fuglevilt unntas sertifiseringsplikt.
Disse anleggene må isteden oppfylle visse krav til biosikkerhet som fastsettes i landdyrforflytningsforskriften. Klubben mener dette vil bidra til å opprettholde god dyrehelse og
biosikkerhet i denne typen anlegg innenfor de spesielle krav som stilles for hold av fuglevilt
som oppdrettes med tanke på utsetting i naturen. De tenker da spesielt på at fuglene skal ha
en lengre periode i utendørsanlegg med flyvevoliere for flyvetrening og forvilling, samt at de
ikke kan gå på betongdekke, men har behov for å holdes direkte på bakken.
Animalia forventer at hobbyfjørfe på et gårdsbruk med ellers næringsretta dyrehold ikke
omfattes av krav om sertifisering av fjørfeholdet selv om de ønsker å selge fjørfe eller
rugeegg til andre hobbyfjørfehold. De sier at man kan søke om produksjonstilskudd fra første
dyr av alle produksjonsdyreartene gitt at man har trukket fra bunnfradraget én gang, dvs. at
hold av kun to høner vil være berettiget produksjonstilskudd dersom man har annen
gårdsdrift. Ut fra definisjonen ser det ut som om det er søknaden om produksjonstilskudd for
de to hønene som utløser krav til sertifisering, ikke en vurdering av risiko for dyrehelsa.
KLF og Nortura er glad for at Mattilsynet gir mange unntak for nasjonale virksomheter og
har kommet til mange gode konklusjoner. De mener i tillegg at kravet i 2019/2035 vedlegg I,
del 3, punkt 5 kan unntas vilkårene for sertifisering av rugerier. De foreslår å forenkle
unntaket om rengjøring av eggene i § 10 annet ledd, bokstav b og § 11 annet ledd bokstav a,
til «Kravet om at rugeeggene skal rengjøres, gjelder ikke» for å tydeliggjøre bestemmelsen.
Animalia viser til KLF og Nortura sine kommentarer til § 10.
KLF og Nortura mener overvåkingen for Newcastle Disease bør gjennomføres uavhengig av
sertifiseringen av fjørfeanlegg, slik at gås og and inngår i denne. De viser til at fjørfepopulasjonen i Norge er sentrert rundt få geografiske områder og at det er korte avstander
mellom besetningene. Det er derfor viktig med god kontroll og overvåking for Newcastle
Disease.
NOAH har spesifikke innspill til endring av regler om sertifisering av anlegg som driver med
avl, oppdrett og salg av fasaner og rapphøns for utsetting i naturen. De refererer til forslaget
om at rugerier og anlegg som driver med fjørfehold for utsettingsformål ikke skal sertifiseres
dersom omfanget av virksomheten ikke gjør at de faller inn under definisjonen næringsrettet
fjørfehold og dyr kun flyttes nasjonalt fra anlegget. Videre refererer NOAH til forklaringen i
høringsbrevet om at dyrehelsen vil ivaretas ved at det foreslås å stille visse krav til
biosikkerhet for å kunne flytte fjørfe eller rugeegg fra et anlegg som oppdretter fuglevilt til

utsetting til en annen destinasjon i Norge, enten det dreier seg om et annet anlegg eller
utsetting i naturen. Disse biosikkerhetskravene vil bli fastsatt i ny landdyrforflytningsforskrift.
NOAH mener at de foreslåtte biosikkerhetstiltakene ikke er tilstrekkelige og at man heller bør
videreføre kravet om sertifisering av rugerier og anlegg som driver med fjørfehold for
utsettingsformål. De påpeker at utfordringer slike anlegg har med å oppfylle
sertifiseringskravene ikke er god nok grunn til å fjerne sertifiseringskravet. Videre refererer
høringsinstansen til vitenskapelige studier som hevder at parasitter kan spres fra fuglevilt
som settes ut i naturen til ville fugler. Andre studier det refereres til hevder at fuglevilt som
settes ut i naturen kan være med på å spre fugleinfluensa. Høringsinstansen viser også til
sykdomsutbrudd med smittsomme luftveislidelser hos rapphøns i to farmer i Sverige, samt
utbrudd av fugleinfluensa i fasanoppdrett i Danmark og Storbritannia. Videre hevdes det
også at fasan er effektiv vert for bakteriene som forårsaker Lyme borreliose hos mennesker
som ifølge data fra 2010-2017 fra Folkeinstituttet er en alvorlig sykdom der forekomsten er
økende.
NOAH mener at oppdrett og utsetting av stedegne arter vil medføre store negative
konsekvenser for naturmangfoldet. Dette begrunnes med at de oppdrettede fuglene vil ha
mer direkte kontakt med ville artsfrender og dermed øke risikoen for overføring av
sykdommer og parasitter, samt føre til genetisk svekkelse av villfuglpopulasjonen.
Høringsinstansen viser til en studie fra 2012 som konkluderer med at biodiversitetseffektene
av bl.a. oppdrett og utsett av ulike typer fugler for jakt fører til en rekke problemer.
Mattilsynets vurdering.
Vi bemerker at forskriften ikke gjelder sertifisering av rugeegg og daggamle kyllinger, men
rugerier og fjørfeanlegg. Når det er sagt, blir rugerier som kun leverer rugeegg eller
daggamle kyllinger til anlegg i Norge som driver oppdrett av fuglevilt til utsetting unntatt fra
sertifiseringskravet i § 10. Slike rugerier blir isteden underlagt biosikkerhetskrav etter
landdyrforflytningsforskriften slik Vestfold Fuglehundklubb skriver.
Anlegg hvorfra fjørfe settes ut som fuglevilt blir ikke eksplisitt unntatt, men faller utenfor
sertifiseringskravet i § 11 fordi det å slippe fuglene ut i naturen ikke innebærer at de blir flyttet
til et annet anlegg for å bli holdt. Det er riktig at slike anlegg blir underlagt biosikkerhetskrav
etter landdyrforflytningsforskriften slik Vestfold Fuglehundklubb skriver.
Det er bra at forslag til bestemmelser med krav til fjørfe som utsettes som fuglevilt, samt
rugeegg for slike fugler, er en midlertidig løsning som næringen mener kan fungere.
Mattilsynet vil vurdere bestemmelsene på nytt etter at VKM har levert rapport om dyrehelse
og dyrevelferd i forbindelse med oppdrett og utsetting av fuglevilt.
Det er ikke ment at hold av hobbyfjørfe på et gårdsbruk med ellers næringsretta dyrehold
skal omfattes av krav om sertifisering av fjørfeholdet selv om den driftsansvarlige ønsker å
selge fjørfe eller rugeegg til andre som har fjørfehold som hobby. Vi foreslår derfor at det tas
hensyn til Animalias kommentar ved å fjerne mottak av produksjonstilskudd fra definisjonen
av “anlegg med næringsrettet hold av fjørfe”. Hvorvidt et anlegg blir å anse som omfattet av
definisjonen blir i så fall avhengig av at den driftsansvarlige har en omsetning fra fjørfeholdet
som overstiger grensen for å være MVA-pliktig.
Kravet i forordning (EU) 2019/2035 vedlegg I del 3 nr. 5 går ut på at den driftsansvarlige for
godkjenningspliktige rugerier skal stille et kontor til rådighet for den offentlige veterinæren,
som sistnevnte kan benytte ved inspeksjon av rugeriet og dyrehelsesertifisering av rugeegg
og daggamle kyllinger. Vi vurderer at det ikke er nødvendig å gjøre kravet gjeldende for
driftsansvarlige for sertifiseringspliktige rugerier og foreslår derfor at forslaget fra KLF og
Nortura om å gjøre unntak tas til følge. Vi slutter oss også til forslagene deres om å forenkle

ordlyden i § 10 annet ledd bokstav b og § 11 annet ledd bokstav a. Forenklingen medfører
ikke at det ikke vil være krav om desinfeksjon av rugeeggene.
Vi ser at det er grunn til å vurdere om overvåkning for Newcastle Disease bør gjennomføres
som ledd i eller uavhengig av sertifiseringsordningen for fjørfeanlegg. Dette må vi komme
tilbake til. Vi tar KLF og Norturas synspunkter på dette med oss videre. Enn så lenge er det
nødvendig å gjennomføre overvåkningen som ledd i sertifiseringsordningen. Så lenge målet
med overvåkningen “bare” er å opprettholde Norges status som fritt for Newcastle disease
uten vaksinasjon og det i så måte ikke er noe å vinne på å inkludere and og gås, mener vi
disse artene ikke bør omfattes.
Mattilsynet noterer seg ønsket fra NOAH om at anlegg som oppdretter og setter ut fuglevilt i
naturen bør sertifiseres. Vi viser til en bestilling til Vitenskapskomiteen der det blant annet
skal utredes hvilke konsekvenser utsetting av oppdrettet fuglevilt har på dyrehelsen til ville
fugler. Tilsyn med anlegg som driver med avl, oppdrett og salg av fasaner og rapphøns for
utsetting i naturen viser store utfordringer når krav til dyrehelse og krav til dyrevelferd skal
forenes og etterleves. Dyrehelsemessig bør dyrene holdes mest mulig isolert for å unngå
sykdommer og spredning av smitte. Dyrevelferdsmessig er det viktig at dyrene «forvilles»,
slik at de er i stand til å overleve når de settes ut i naturen. Forslaget til bestemmelsene i
landdyrsporbarhetsforskriften og landdyrforflytingsforskriften er et forsøk på et midlertidig
kompromiss i påvente av resultatet av Vitenskapskomiteens rapport.
7. Kommentarer til § 12 – Journalføring av opplysninger om storfe, sauer og geiter
Høringsinstansens syn
Animalia støtter at krav til journalføring for storfe nå også skal omfatte identiteten til
mordyret. Krav om å registrere kjønn er noe de helst ser at opprettholdes, også for kjøpere
av storfe.
Animalia skriver at utfasing av telledato på storfe nå skal utredes i regi av landbruksnæringen og at Husdyrregisteret er essensielt for å muliggjøre en slik utfasing. En
tilrettelegging av registeret også for dette formålet mener de vil kunne gi en vinn-vinnsituasjon for hele verdikjeden, både det offentlige og den private. Å øke produsentenes
motivasjon for at dette registeret er korrekt vil kunne gi positive gevinster også i
sporingssammenheng. De mener dagens database (Husdyrregisteret) har svakheter når det
gjelder kastinger og dødfødsler, men de håper Mattilsynet vil ta høyde for dette når det
jobbes med tilrettelegging av databasene til det nye regelverket.
Animalia støtter at det – som foreslått - ikke innføres ytterligere krav til journalføring for
småfe.
Mattilsynets vurdering
Tatt i betraktning at opplysninger om kjønnet til storfeet både skal føres i journalen på
anlegget der dyret blir født og registreres i Mattilsynets database ved dyrets fødsel, kan det
virke unødig strengt å beholde krav om å journalføre denne opplysningen på alle anlegg der
storfeet blir holdt. Vi foreslår likevel at det tas hensyn til Animalias ønske om dette.
Kommentarene om behovet for tilrettelegging av Husdyrregisteret er neppe relevante i
forhold til bestemmelsene om journalføring som er foreslått i denne paragrafen. Mulighetene
for å bruke Husdyrregisteret ved en eventuell utfasing av telledato på storfe skal imidlertid
diskuteres på et kommende møte som holdes uavhengig av denne høringen. I den
forbindelse vil bruk av Husdyrregisteret for å registrere kastinger og dødfødsler også bli
diskutert.
Vi tar Animalias kommentar til bestemmelsen om journalføring av småfe til orientering.

Kommentarer til § 14 - Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer,
geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura bemerker til tredje ledd at kravet om at registrerings/godkjenningsnummeret
skal gjøres tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene innen 24 timer etter
flyttingen vil være vanskelig å etterleve i praksis. Livdyrformidler gjør alltid disse
opplysningene tilgjengelig for anleggene som er involvert, men det er ikke mulig i praksis å få
tilgjengeliggjort dette i løpet av 24 timer. Det jobbes med elektroniske attester som vil gjøre
formidlingen av disse opplysningene enklere, men foreløpig fungerer ikke dette godt nok. De
foreslår derfor at siste del av siste setning strykes, slik at setningen slutter med: «…gjøres
tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene.»
Animalia viser til KLF og Nortura sine kommentarer til denne paragrafen.
Mattilsynets vurdering.
I § 43 er det lagt opp til å gi driftsansvarlige lengst mulig frist for å registrere flytting av storfe,
sauer, geiter og svin i Mattilsynets database. Flyttingen trenger ikke å være registrert i
Mattilsynets database før 7 dager etter at den har funnet sted. Dersom det skulle oppstå en
beredskapssituasjon vil det imidlertid være en stor fordel om det finnes mer oppdatert
informasjon om flytting av dyr i journalene som skal føres av de driftsansvarlige på
anleggene dyrene flyttes fra og til, samt i journalene som skal føres av driftsansvarlige som
driver med oppsamling av dyr uavhengig av et anlegg (livdyrformidlere). Det kan muliggjøre
raskere smittesporing, gjøre det enklere å forsvare iverksettelse av offensive bekjempelsestiltak ved sykdomsutbrudd og føre til at de negative konsekvensene av sykdomsutbruddet blir
mindre enn de ellers kan bli. Vi forventer at næringen er bevisst på dette. Det er ingen EØSforpliktelse å fastsette frist for når livdyrformidlere skal ha gjort opplysningene i tredje ledd
tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene. Opplysningene bør imidlertid være gjort
tilgjengelige for mottakeren og avsenderen tidsnok til at de kan ivareta sin plikt til å registrere
flyttingen i Mattilsynets database før den forannevnte 7-dagers fristen utløper. Vi foreslår
derfor at høringskommentarene imøtekommes ved å forlenge fristen i § 14 tredje ledd fra 24
timer til 7 dager.
8. Kommentarer til § 15 – Journalføring av opplysninger om flytting av bier mv.
Høringsinstansens syn
Norges Birøkterlag mener det er hensiktsmessig å beholde krav om å journalføre
kubenummer ved forflytning av bikuber mellom den driftsansvarliges egne bigårder.
Mattilsynets vurdering
Vi tar Norges Birøkterlag sin kommentar til orientering.
9. Kommentarer til § 16 - Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter,
svin, dyr av kamelfamilien, rein og hestedyr
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura ser at det vil være vanskelig for bonden å orientere seg i de komplette
journal- og dokumentasjonskravene som gjelder. De mener det er svært viktig med god,
brukerrettet veiledning. Det må også være en god prosess fra Mattilsynets side med tett
involvering og samarbeid med næringsaktørene for å sikre at det vil være mulig for
pliktsubjektene å oppfylle kravene til journal og dokumentasjon (inkludert
transportdokumenter som omtalt i § 39.

Animalia foreslår å heller bruke følgende formulering: «Skal oppbevares» -enn
formuleringen «skal inngå» da sistnevnte kan oppfattes til å være med en «fysisk samling av
dokumenter». De støtter at digitale opplysninger er godt nok.
Mattilsynets vurdering.
Animalias forslag til endring i ordlyden kan gjerne tas til følge. I tillegg foreslår vi å tilpasse
første ledd som følge at vi mener det bør tas hensyn til Animalias forslag om sesongvise
identitetskort til hanndyr av sau og geit, se kommentarene til § 38. Ellers tar vi
høringskommentarene til orientering.
10. Kommentarer til § 17 - Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter,
svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura ønsker ikke at første ledd bokstav b strykes. Fra matkjedens perspektiv, er
det viktig at legemidler som administreres av besetningseier, ikke bare blir journalført, men
også blir innrapportert i et sentralt system, slik at denne informasjonen kan inngå som
matkjedeinformasjon. De mener at det i dag er et «hull» i regelverket, hvor veterinær i
«forskrift om melding av opplysninger om uleverte og brukte legemidler til dyr» er pålagt å
rapportere om legemidler som er benyttet, mens besetningseier/driftsansvarlig ikke er pålagt
en slik plikt med tanke på legemidler som driftsansvarlig selv har administrert. Dette er
informasjon som er verdifull for matkjeden, og en slik plikt burde inngå som en del av denne
forskriften.
KLF og Nortura mener tredje ledd med fordel kan skrives om for å tydeliggjøre hva som
menes. Hovedregelen må være at alle som holder dyr som kan gå inn i matkjeden, skal føre
opplysningene i første ledd.
Animalia viser til at Mattilsynet skriver at «andre forskjeller gjelder plikten til å la
opplysningene følge med dyr som forflyttes til andre anlegg». De presiserer igjen at dersom
forståelsen av «anlegg» kan innebære at journaler f.eks. skal følge dyra fysisk til et
fellesbeite eller et leid beite eller fjøs et stykke unna driftsbygningen er det likevel naturlig og
nødvendig å oppbevare journaler/pc trygt på gården hos den driftsansvarlige.
Animalia mener at dobbelføring i utgangspunktet ikke er hensiktsmessig. Samtidig kan det
oppfattes forvirrende om sentrale krav mangler i en paragraf som ellers fremstår som
helhetlig. I den situasjonen vi nå står overfor vil det være mange slike tilfeller der deler av
kravene ligger i forskrifter som er basert på forordninger, mens andre deler ligger i nasjonale
forskrifter. Det vil derfor kun være mulig for produsenter å få oversikt over aktuelt regelverk
gjennom veiledningsmateriell. De mener derfor at når det «overlapper i stor grad» trenger det
ikke å gjentas, og dersom det ikke er full overlapp oppstår det i tillegg risiko for forvirring.
Animalia mener imidlertid at det er betenkelig at «ikke næringsretta» og «ikke kommersielle
hold av rein eller kaniner» ikke trenger å møte kravet om å journalføre behandling av
sykdommer og skader (gitt at det heller ikke er et krav i artikkel 102 bokstav e). Journalføring
er en forutsetning for at eier av slike dyr skal ha oppdaterte opplysninger om dyr som kan tas
inn i matvarekjeden (MKI). Slike dyr kan f.eks. utgjøre en smittefare (bokstav a) og en
mattrygghetsrisko dersom pkt b) ikke journalføres.
Mattilsynets vurdering.
I høringen ba vi spesielt om høringsinstansenes syn på om kravet i første ledd bokstav b
overlapper kravet om journalføring av behandlinger i forordning (EU) artikkel 102 bokstav e i
så stor grad at det like gjerne kan strykes. Tilbakemeldingene tilsier imidlertid at første ledd
bokstav b bør beholdes. Å innføre krav om at den driftsansvarlige i tillegg skal innrapportere
behandling til et sentralt system slik KLF og Nortura tar til orde for, er ikke tema for denne

høringen. Antakelig er det mer naturlig å se på dette spørsmålet i forbindelse med utvikling
av regelverk om innrapportering av legemiddelbruk.
Kravet i første ledd om å føre bestemte helseopplysninger i journalen på anlegget gjelder i
utgangspunktet driftsansvarlige for alle anlegg som holder storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe,
dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner enten dyrene skal inngå i matkjeden eller ikke.
KLF og Norturas ønske om at opplysningene som hovedregel skal føres for alle dyr som kan
inngå i matkjeden synes dermed å være ivaretatt for de dyreslagene som er nevnt. Det vil
kreve ny høring dersom bestemmelsen skal gjøres gjeldende for flere dyreslag. KLF og
Nortura nevner ikke hva de opplever som utydelig med tredje ledd. Derfor er det vanskelig å
se hvordan det eventuelt bør omformuleres.
Vi forstår at det skaper usikkerhet at den framtidige løsningen for registrering av anlegg ennå
ikke er klar. Selv om det å flytte dyr fra en gård til et fellesbeite er å anse som flytting av dyr
fra ett anlegg til et annet, vil bestemmelsen i tredje ledd om å la dyr følges av kopi av
journalførte opplysninger ikke gjelde fordi flyttingen til fellesbeitet ikke er permanent.
Når det gjelder storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr, vil
anleggsbegrepet (med noen unntak) inntil videre knyttes til landbrukseiendommen som er
knyttet til de 8 første sifrene i et produsentnummer, som igjen vil fungere som Mattilsynets
registreringsnummer for anlegget. Plikten til å la dyr som flyttes fra ett anlegg til et annet
følges av kopi av journalførte opplysninger kan da tolkes i lys av dette.
Det er belyst i høringsbrevet at § 17 utfyller eller kommer i tillegg til journalføringspliktene i
dyrehelseforordningen artikkel 102(1)(d), (e) og (f). Driftsansvarlige som ikke driver anlegg
med næringsrettet dyrehold eller kommersielt hold av rein eller kaniner, er ikke unntatt fra
bestemmelsene i dyrehelseforordningen selv om de er unntatt fra bestemmelsene i § 17.
11. Kommentarer til § 18 – Tidsrom for oppbevaring av journaler
Høringsinstansens syn
Animalia stiller spørsmål til om det er hensiktsmessig å stille så strenge krav til oppbevaring
etter at dyrene er slaktet og spist, eks. 5 år for en slaktegris. Det kan vurderes å gå ned til 3
år for gris slik det er i forordningen.
Norges Birøkterlag mener det er hensiktsmessig å beholde krav om at driftsansvarlig skal
oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Mattilsynets vurdering.
Vi er usikre på om Animalias kommentar utelukkende er knyttet til oppbevaring av journal på
anlegg som holder svin eller om den i tillegg gjelder journal på anlegg som holder andre
dyreslag. Det går an å komme tilbake til spørsmålet om hvor lenge journaler skal oppbevares
i en senere høring. Vi tar Norges Birøkterlag sin kommentar til orientering.
12. Kommentarer til § 19 - Unntak fra krav om å journalføre visse hendelser på anlegg
med storfe eller svin
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura uttaler at det er viktig at produsenten ikke ender opp med en fragmentert,
ikke komplett journal. Det må derfor finnes gode digitale muligheter for å føre journal.
Animalia støtter at det gis unntak når journalkrav rapporteres til MT– foreslår at dette
unntaket utvides fra 24 timer til 7 dager da dette ivaretas av slaktedata og registrering
gjennom husdyrregisteret. De mener dette er «up-to-date» slik forordningen krever det.

Mattilsynets vurdering.
I § 43 får driftsansvarlige lengst mulig frist for å registrere fødsler og dødsfall av storfe i
Mattilsynets database. De får også lengst mulig frist for å registrere flytting av storfe og svin.
Dersom det skulle oppstå en beredskapssituasjon vil det være en stor fordel om det finnes
mer oppdatert informasjon om disse hendelsene i journalene som skal føres på anleggene.
Det kan muliggjøre raskere smittesporing, gjøre det enklere å forsvare iverksettelse av
offensive bekjempelsestiltak ved sykdomsutbrudd og føre til at de negative konsekvensene
av sykdomsutbruddet blir mindre enn de ellers kan bli. Det er ingen EØS-forpliktelse å
fastsette frist for når hendelsene må være journalført, men i henhold til dyrehelseforordningen artikkel 102(4) er et vilkår for å gi unntak fra å føre journal at ajourførte
opplysninger leses direkte inn i den elektroniske databasen. Sett fra Mattilsynets ståsted er
det vanskelig å anse 7 dager gamle opplysninger for å være ajourførte, jf. forordning (EU)
2021/520 art. 3.
Vi tar KLF og Norturas kommentar til orientering.
13. Kommentarer til § 20 - Godkjenning og bestilling av identifikasjonsmerker
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura viser til at Mattilsynet her skal godkjenne identifikasjonsmerker til svin. De
gir uttrykk for at det er viktig at det er mulig å bruke flere typer øremerker til smågris.
Mattilsynets vurdering.
Det er riktig at forskriften innfører krav om godkjenning av identifikasjonsmerker til svin og at
godkjenningssøknadene skal behandles av Mattilsynet. Det vil vi gjøre etter hvert som
søknadene mottas.
14. Kommentarer til § 21 – Oppbygging av norske identifikasjonskoder
Høringsinstansens syn
Animalia synes formuleringen «dyreholds-ID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret
skal identifiseres» er vanskelig å forstå. De spør om det er mulig å endre dette til «dyreholdsID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret er født».
Animalia oppfatter formuleringen «etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet
ved tildeling av identifikasjonsmerker» som at det er Mattilsynet som også skal tildele
individnummer for hvert enkelt dyr. Dette mener Animalia er uhensiktsmessig og tungvint da
noen produsenter f.eks. har serienummer knytta opp mot raser (f.eks. 1-100 er NKS og 101200 er hvit spæl). De foreslår å endre/slette til «etterfulgt av et individnummer. som tildeles
av Mattilsynet ved tildeling av identifikasjonsmerker».
Mattilsynets vurdering
Formuleringen “dyreholds-ID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret skal identifiseres”
er valgt for å dekke både dyr som er født i Norge og skal identifiseres på fødselsanlegget og
dyr som er importert fra tredjestater og skal identifiseres på anlegget de er importert til. Det
vil medføre en uønsket innsnevring av bestemmelsen å endre formuleringen til “dyreholds-ID
til den driftsansvarlige på anlegget der dyret er født”.
Individnummeret er en del av dyrets identifikasjonskode. Hver enkelt EØS-stat er pålagt å
sikre at identifikasjonskodene til storfe, sauer, geiter dyr av kamelfamilien og hjortedyr er
unike. Norge sikrer at dyrene får unike identifikasjonskoder ved at identifikasjonsmerkene
deres må bestilles via Mattilsynets merkebestillingssystem. Mattilsynets merkebestillingssystem er innrettet slik at det ikke skal være mulig bestille identifikasjonsmerker med samme

identifikasjonskode til flere dyr av samme art som lever på samme tid. Ergo er det ikke helt
fritt fram for saueprodusentene å velge hvilke individnummer (identifikasjonskoder) som skal
være på merkene. Inntil videre ser vi for oss å beholde dagens merkebestillingssystem.
Dermed blir ikke saueprodusentenes mulighet til å knytte bestemte individnummerserier opp
mot raser mer innskrenket enn den er i dag.
15. Kommentarer til § 22 - Bruk av hvit og lakserød farge på øremerker
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura mener disse bestemmelsene med fordel kunne inngå i § 36 for å gjøre
forskriften kortere og mer leservennlig. Animalia viser til KLF og Norturas kommentarer til
denne paragrafen.
Mattilsynets vurdering.
Forslaget om å la § 22 inngå i § 36 bør ikke tas til følge. Det er fordi § 22 første ledd ikke
gjelder øremerker som skal påsettes sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr
omhandlet i § 36. Denne bestemmelsen gjelder øremerker som brukes for å identifisere
storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr fra tredjestater i henhold til § 4,
jf. forordning (EU) 2019/2035 artikkel 81. Det er også fordi § 22 annet ledd ikke bare gjelder
øremerkene omhandlet i § 36 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder i tillegg øremerkene
omhandlet i § 22 første ledd.
16. Kommentarer til § 25 - Veiledning om øremerking
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura uttaler at det er viktig med god veiledning om dette, men mener allikevel at
det ikke må være en del av forskriften. Animalia synes denne paragrafen kan fjernes fra
forskriften.
Mattilsynets vurdering.
I høringen ble det bedt spesielt om å få høringsinstansenes syn på behovet for denne
bestemmelsen. Tilbakemeldingen tilsier at det ikke er behov. Vi foreslår derfor at
bestemmelsen likevel ikke tas inn i forskriften. Det finnes uansett bestemmelser i
dyrevelferdsloven som ivaretar dyrevelferdshensynet ved merking av dyr.
17. Kommentarer til §§ 26 og 27 – Elektronisk identifikasjon av storfe og fritak fra
elektronisk identifikasjon av geiter
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura ønsker at det skal presiseres i forskriften at det elektroniske
identifikasjonsmerket for storfe og småfe skal være et elektronisk øremerke. Dette er dyr
som skal inn i matkjeden, og de ønsker ikke at storfe eller småfe skal kunne merkes med
eksempelvis mikrochip (injectable transponder) eller med de elektroniske merkene i
forordning EU 2019/2035 vedlegg III b) og d).
Mattilsynets vurdering.
Regelverket har i flere år gitt rom for å kunne godkjenne andre typer av elektroniske
identifikasjonsmerker til storfe, sauer og geiter enn elektroniske øremerker. Dette er ikke nytt
nå. Vi har ikke erfart at det er nevneverdig interesse for å bruke disse andre typene. P.t. er
det ikke godkjent andre typer av elektroniske identifikasjonsmerker til disse dyreslagene enn
elektroniske øremerker. Vi tror den manglende interessen i stor grad skyldes at det vil være
langt mer kostnadskrevende å bruke de andre typene enn å bruke elektroniske øremerker.
For eksempel kan de færreste driftsansvarlige selv foreta merking med injiserbare
signalgivere da injeksjonen krever veterinærkompetanse. I spesielle tilfeller ser vi at det er

behov for å kunne bruke andre typer av elektroniske identifikasjonsmerker, for eksempel til
storfe, sauer og geiter som holdes i dyreparker. Et nasjonalt påbud om å kun bruke
elektroniske øremerker til storfe, sauer og geiter vil neppe være i alles interesse. Trolig kan
KLF og Nortura i stor grad påvirke hva slags elektronisk identifikasjonsmerke som brukes på
storfe, sauer og geiter som leveres til deres slakterier uten ytterligere forskriftsregulering.
18. Kommentarer til §§ 30-33 – Frister for identifikasjon av storfe, sauer, geiter, svin,
dyr av kamelfamilien og hjortedyr født i Norge
Høringsinstansens syn
Animalia støtter en streng håndtering av muligheten til å gi tillatelse på en forlenget frist for
merking av storfe, og er enige med Mattilsynet i at det er viktig å ikke undergrave kravet om
forsvarlig tamhetsgrad. De forutsetter da at slike enkeltvedtak er av begrenset varighet og for
et begrenset antall dyr, da det ikke er ønskelig å ha driftsformer der dyra er så ville at de ikke
lar seg merke.
Mattilsynets vurdering.
Vi tar Animalias høringssvar til orientering.
19. Kommentarer til § 34 - Endring av elektroniske øremerker til sauer og geiter
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura viser til at det i høringsbrevet fremkommer at slakteriene må registrere de
gule øremerkene manuelt hvis de avleser et hvitt øremerke elektronisk på slakteriet. En slik
manuell registrering er uhåndterbar i praksis. De stiller spørsmål ved om denne
registreringsplikten skal tillegges slakteriet og hvilken praktisk nytte dette vil ha. Den videre
rapporteringen fra slakteriet vil være på grunnlag av det hvite øremerket. Det er bonden som
har kjøpt dyret som blir slaktet som må vite hvem som har solgt dyret. Selgerbesetningen må
også vite hvem dyret har blitt solgt til.
Animalia viser til at denne paragrafen kun gjelder for omsatte sauer og geiter og foreslår å
føye til «…… omsatte sauer og geiter» i paragraftittelen.
Animalia ser ikke at inaktivering av signalgiveren i opprinnelsesmerket nødvendigvis
medfører manuell avlesing på slakteri da omsatte dyr ofte er merket med hvite elektroniske
øremerker. Smittemessig er det gårdens opplysninger om at dyret har vært på gjeldende
gård som er viktig. Manuelle notater på et slakteri bør og kan ikke være primærkilden for
Mattilsynet ved sporing i forbindelse med for eksempel smittsom sjukdom. Animalia viser for
øvrig til uttalelsen fra Nortura og KLF.
Mattilsynets vurdering.
Det står ikke i høringsbrevet at en konsekvens av å avlese et hvitt øremerke elektronisk på
slakteriet er at dyrets identifikasjonsmerker må avleses manuelt. Derimot står det at
konsekvensen av å inaktivere signalgiveren i dyrets elektroniske identifikasjonsmerke er at
dyrets identifikasjonskode ikke lenger kan avleses og registreres elektronisk. Driftsansvarlige
for slakterier er ikke unntatt fra å skulle føre journal over dyrene som mottas på slakteriet og
journalen skal føres med opplysninger om dyrets identifikasjonskode, ikke koden på det hvite
øremerket. Det hvite øremerket er ikke dyrets identifikasjonsmerke og koden på det hvite
øremerket er ikke dyrets identifikasjonskode. Dyret får ikke ny identifikasjonskode selv om
det får hvitt øremerke. Hvis ikke identifikasjonskoden kan avleses og registreres/journalføres
elektronisk fordi dyret ikke lenger har et elektronisk lesbart identifikasjonsmerke, må
identifikasjonskoden nødvendigvis leses og registreres/journalføres manuelt. At dyrets
identifikasjonskode blir registrert/journalført på alle anlegg der dyret holdes og at dyret

beholder én og samme identifikasjonskode hele livet, er avgjørende for å kunne spore dyret
fra fødsel til død.
20. Kommentarer til § 36 - Merking av sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr
som er overdratt fra andre driftsansvarlige i Norge eller flyttet til Norge fra en
annen EØS-stat
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura mener de to første leddene er svært like og burde kunne formuleres i ett
ledd. De mener også at § 22 bør inngå i denne paragrafen.
Animalia ser ikke utfordringer ved at formatet på identifikasjonskoden er lik på
opprinnelsesmerket og hvit/lakserøde merker. For digital samhandling er det derimot viktig at
formatene er like. De foretrekker dagens system (alternativ 1).
Mattilsynets vurdering.
Vilkårene for at kravet om merking med hvitt øremerke utløses er forskjellige i første og
annet ledd. De to leddene bør derfor ikke slås sammen.
Vår vurdering av spørsmålet om hvorvidt § 22 bør inngå i denne paragrafen er gitt i
vurderingen av kommentarene til § 22 over.
I høringen ba vi spesielt om å få høringsinstansenes syn på risikoen for å forveksle koden på
det hvite/lakserøde øremerket med identifikasjonskoden på dyrets identifikasjonsmerker i og
med at kodene har samme format. Vi ba også om å få høringsinstansenes syn på om
merkingen med hvitt/lakserødt øremerke bør være påbudt eller gjøres helt eller delvis valgfri.
Vi tar Animalias synspunkter på disse spørsmålene til orientering, men finner grunn til å
bemerke at koden på det hvite/lakserøde øremerket ikke er dyrets identifikasjonskode slik
dette er definert i forordning (EU) 2019/2035. Dyrets identifikasjonskode fremgår av dyrets
identifikasjonsmerker, ofte omtalt som “opprinnelsesmerkene”.
21. Kommentarer til § 37 - Merking av bigårder og bikuber
Høringsinstansens syn
Mattilsynet foreslår å videreføre innholdet i § 7 i nåværende forskrift om birøkt med krav om
at hver enkelt bikube med bier skal identitetsmerkes. Norges Birøkterlag mener det er
hensiktsmessig å beholde dette kravet, da det gir større grad av kontroll og sporbarhet
Mattilsynets vurdering.
Vi tar svaret fra Norges Birøkterlag til orientering.
22. Kommentarer til § 38 – Identitetskort til hanndyr av sau og geit som brukes til
naturlig bedekning på flere anlegg
Høringsinstansens syn
Animalia mener presiseringen om at identitetskort gjelder kun ved naturlig bedekning er
nyttig, og samsvarer med dagens praksis. De ber om at kravet presiseres ytterligere, slik at
det går fram at kravet om identitetskort kun gjelder når hanndyret brukes på flere anlegg i
samme paringssesong (bedekningssesong). De mener sporing av avlsværer og avlsbukker
som flyttes fra ett anlegg til ett annet mellom to paringssesonger, fanges opp av kravet til
(dyreholds)journal og merking med hvitt øremerke. Dagens praksis er at det ikke benyttes
identitetskort ved slike flyttinger.

Mattilsynets vurdering
Forskriftsutkastet legger i likhet med dagens regelverk opp til at identitetskortet skal følge
med dyret fra det utstedes og resten av dyrets liv. Det innebærer en større endring enn bare
en presisering å innføre krav om sesongvise identitetskort slik Animalia foreslår. Vi vurderer
likevel at forslaget kan tas til følge fordi kravet om identitetskort da blir mindre omfattende,
endringen fører til at bestemmelsen blir i tråd med praksis og at det er de berørte instansene
som foreslår endringen. Endring av denne paragrafen fører også til at kravet i § 16 første
ledd om å journalføre identitetskortet må endres.
Vi er enig i at korrekt journalføring, herunder oppbevaring av medfølgende
transportdokument, uansett vil sikre at dyrene er sporbare. Sporbarhet oppnås ved at dyrene
journalføres med opplysning om identifikasjonskoden på “opprinnelsesmerkene”, ikke koden
på et eventuelt hvitt øremerke.
23. Kommentarer til § 39 - Unntak fra kravet om transportdokument ved flytting av
sauer, geiter eller svin
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura mener at høringsbrevet ikke gjør tilstrekkelig greie for hvordan kravet om
transportdokument er tenkt gjennomført i praksis, også jf. artikkel 110 1) c i
dyrehelseforordningen. De nevner at det i dag er ulike typer dokumenter som kan følge en
transport av dyr, eksempelvis kjøreseddel, veieseddel eller veterinærattest. De ønsker at
Mattilsynets veiledning gjør det mulig at dagens dokumentasjon kan videreføres og regnes
som tilstrekkelig. De sier det ikke er praksis for at bonden har transportdokument ved frakt av
egne dyr. De mener kravet om transportdokument på sikt bør kunne oppfylles ved hjelp av
digitale løsninger, og at slike løsninger må utarbeides i tett samarbeid mellom Mattilsynet og
næringsaktørene. I forbindelse med å utvikle digitale løsninger for kjøttkontrollen, klarte
Mattilsynet å få til god samhandling og avklaringer med næringen, samtidig som de utviklet
velfungerende løsninger. De mener dette er et prosjekt det bør hentes læring fra.
Animalia mener det ikke tilstrekkelige beskrivelse om hva dette innebærer. Det er i dag ulike
typer dokumenter og til en viss grad ulik praksis når det gjelder dette. Det er ønskelig at
dagens praksis langt på vei kan videreføres og at det ikke stilles krav som for produsent er
umulig å oppfylle, eks registreringsnummer på kjøretøy.
Mattilsynets vurdering.
§ 39 gir unntak fra kravet i dyrehelseforordningen artikkel 113(1)(b) og artikkel 115(b) om
medfølgende transportdokument ved innenlands forflytning av sauer og geiter og svin
dersom opplysningene som kreves i slike dokumenter er oversendt til Mattilsynets database
før flyttingen skjer. Konsekvensene av kravet om transportdokument ble belyst i høring 1 av
landdyrsporbarhetsforskriften. I høring 2 har det vært mer naturlig å belyse konsekvensene
av unntaket.
Kravet om transportdokument gjelder ved enhver innenlands flytting av sauer, geiter og svin
mellom anlegg. Hvis ikke det er oversendt opplysninger til Mattilsynets database i tråd med
unntaksbestemmelsen i § 39, er det forventet at dyrene følges av transportdokument. Vi ser
likevel at det i noen tilfeller ikke er mulig å etterleve kravet på grunn av forhold som skyldes
Mattilsynet. For eksempel vil ikke kravet om å oppgi mottakeranleggets registreringsnummer
i dokumentet kunne oppfylles dersom mottakeranlegget er et utmarksbeite som p.t. ikke lar
seg registrere som anlegg hos Mattilsynet og derfor ikke har fått tildelt registreringsnummer.
Mattilsynet vil derfor ikke føre tilsyn med at transportdokumentkravet etterleves ved
forflytning av dyr til/fra slike utmarksbeiter før dette er på plass.
Den tekniske løsningen som trengs for å oppfylle vilkårene for å være unntatt fra
transportdokumentkravet vil ikke være klar når forskriften trer i kraft. Det betyr ikke at

Mattilsynet ikke vil føre tilsyn med at transportdokumentkravet etterleves. Det er forventet at
dyrene følges av transportdokument såfremt det ikke er Mattilsynets mangel på systemer
som gjør det umulig å etterleve kravet. Kravet vil være at dyrene skal følges av et korrekt
utfylt transportdokument som er basert på malen Mattilsynet skal utarbeide i henhold til
dyrehelseforordningen artikkel 110(1)(b). Mattilsynet vil anse dokumenter som kjøresedler,
veiesedler og veterinærattester for å være i samsvar med malen hvis de inneholder alle
opplysninger som kreves i transportdokumenter. Kravene til innholdet i transportdokumenter
fremgår av henholdsvis artikkel 50 og artikkel 57 i forordning (EU) 2019/2035. Merk at den
mulige forenklingen nevnt i høring 1 med hensyn til å fylle ut identifikasjonsopplysninger i
transportdokumenter for sauer og geiter ikke blir en realitet. Det er fordi fødselsanleggets
registreringsnummer ikke kommer til å inngå i dyrenes identifikasjonskoder.
24. Kommentarer til § 42 - Registrering ved flytting av dyr
Høringsinstansens syn
Animalia refererer følgende fra høringsbrevet: «Vi foreslår at de driftsansvarlige skal sørge
for at bestemte opplysninger blir oversendt til Mattilsynets database ved flytting av storfe,
sauer, geiter eller svin til eller fra anleggene.» Videre skriver Animalia at høringsbrevet og
høringsmøtet fremstiller at dette punktet er en videreføring av dagens regelverk (f.eks. står
dette ikke omtalt i «Nytt sammenliknet med gjeldende rett/gjeldende prinsipper»). Når
«besetning/driftsenhet» (i dagens regelverk byttes ut med «anlegg» kommer forståelsen av
anlegg igjen inn som en usikker faktor. Dersom bruken av begrepet anlegg innebærer at leid
beite, leid fjøs, forskjellige fjøs i en samdrift og et fellesbeite utgjør et annet anlegg er det en
stor endring. Når «driftsansvarlig skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt
Mattilsynets database ved flytting til eller fra anlegget ….» innebærer det at dette skal
registreres hos Mattilsynet ved alle slik rutinemessige forflytning av husdyr. Det vil være
snakk om dyr fra samme epidemiologiske enhet – og med unntak av slipp på fellesbeite vil
dyra ikke ha kontakt med dyr fra andre epidemiologiske enheter. (Ved slipp på inngjerda
beite vil dyra kunne ha kontakt med andre dyr dersom gjerdene ikke er gode nok.) De mener
det er umodent og for ressurskrevende med dagens digitale verktøy og kreve registrering
hos Mattilsynet ved enhver slik forflytning. Det gjelder f.eks. også for purkeringer, disse
anses for en epidemiologisk enhet. Forflytninger registreres da i Ingris, men det ikke ligger til
rette for rapportering til Mattilsynet. Animalia ser nytten av at man på sikt får på plass
registreringssystemer som gjør det mulig å registrere et visst nivå av geografiske lokasjoner
der dyr fra samme epidemiologiske enhet befinner seg. Per i dag har de ikke gode systemer
for å melde dette inn til Mattilsynet.
Animalia viser også til § 42 a) og b) for hhv. storfe og sau/geit/svin lister opp opplysninger
som vil være like for avsender og mottakeranlegget. Det oppfatter de dithen at hensikten er
flytting mellom ulike driftsansvarlige. Ser man til Danmark har de i sin veileder for storfe
presisert at flytting ikke skal registreres når f.eks. «- kvæg flyttes mellem besætninger, der
indgår i samme samdrift, -kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale,kvæg flyttes til og fra besætning med afgræsning ,hvor der kun findes dyr fra besætninger
med samme ejer.» Animalia foreslår derfor å lage unntak når det er «samme
driftsansvarlige» eller på annen måte legge inn unntak slik man har gjort i Danmark som
både tar høyde for leide fasiliteter, samdrifter og purkeringer. Samme problemstilling har vi
allerede påpekt når det gjelder karenstid og overføring av småfe mellom anlegg [red. i
høringssvar til høring 2 landdyrforflytningsforskrift]. Vi ber om at formuleringene i denne
forskriften samkjøres med tilpasninger gjort i forfytningsforskriften for å unngå utilsikta
konsekvenser og krav.
Animalia anser det for å kunne være nødvendig med overgangsordninger fram til det er
utviklet systemer som ivaretar dette kravet.
Mattilsynets vurdering.

Vi forstår at det er usikkerhet knyttet til den framtidige løsningen for registrering av anlegg
med dyrehold da den kan komme til å få konsekvenser for hva som blir å regne som flytting
av dyr til og fra et anlegg og dermed hvilke flyttinger som blir registreringspliktige.
Inntil videre vil det imidlertid være slik at et anlegg i praksis kommer til å være det samme
som en driftsenhet i nåværende sporbarhetsforskrifter for storfe, svin, sauer og geiter. Det vil
si landbrukseiendommen som er knyttet til de 8 første sifrene i et produsentnummer, som
igjen vil fungere som Mattilsynets registreringsnummer for anlegget. Derfor er det ikke grunn
til å tro at bestemmelsene her medfører mer omfattende registreringsforpliktelser enn de som
gjelder i dag. Vi tror en bedre vil se behovet og mulighetene for unntak når det blir mer klart
hvordan den framtidige løsningen for registrering av anlegg vil bli.
25. Kommentarer til §§ 49 – 51 Registrering i av hestedyr i nasjonalt hesteregister for
første gang, ved bytte av anlegg der hestedyr vanligvis holdes eller når hestedyr er
holdt i et anlegg i mer enn 30 dager
Høringsinstansens syn.
Norges Rytterforbund er svært opptatt av at det skal være enklest mulig å registrere hester
i det nasjonale hesteregisteret. De ser det derfor svært positivt at det jobbes fram digitale
løsninger som innebærer overføring av registerdata fra andre EØS-stater til norsk
hesteregister. De mener også det bør være en digital løsning for å kunne registrere en
flytting fra et dyrehold til et annet internt i Norge.
Mattilsynets vurdering.
Mattilsynet arbeider for å oppfylle Norges Rytterforbund sitt ønske om en digital løsning som
gjør at den driftsansvarlige på det nye anlegget selv kan oppdatere det nasjonale hesteregisteret ved bytte av anlegg som skal regnes som anlegget der hestedyr vanligvis holdes.
Den digitale løsningen vil imidlertid ikke kunne være på plass når forskriften trer i kraft.
Så langt er det imidlertid ingen planer om å legge teknisk til rette for å utveksle opplysninger
om hestedyr direkte mellom det nasjonale hesteregisteret og de elektroniske databasene i
andre EØS-stater. Dette ble det gitt uttrykk for i høringsbrevet. Det er en misforståelse hvis
Norges Rytterforbund har fått inntrykk av at det jobbes med en løsning for overføring av data
direkte mellom det nasjonale hesteregisteret og de elektroniske databasene i andre EØSstater. Forskriftsforslaget går ut på driftsansvarlige for hestedyr fra andre EØS-stater, som
enten «får nytt hjem» i Norge eller «er på besøk» i et anlegg i Norge i mer enn 30 dager, skal
sende kopi av minst avsnitt I og II av hestedyrets identifikasjonsdokument sammen med
anleggets registreringsnummer til et organ med delegerte oppgaver. Dette er en forenkling
fra dagens krav om at identifikasjonsdokumentet fysisk må sendes inn. Dernest skal organet
overføre aktuelle opplysninger om hestedyret og anleggets registreringsnummer til det
nasjonale hesteregisteret. I høringsbrevet skriver vi at det på litt lenger sikt kan være aktuelt
å lage en digital løsning der driftsansvarlige for slike hestedyr selv overfører opplysningene til
det nasjonale hesteregisteret. Samtidig foreslår vi bestemmelser som § 49 annet og tredje
ledd da kan erstattes med. Vi tolker høringssvaret fra Norges Rytterforbund som støtte til en
slik utvikling.
26. Kommentarer til § 52 - Registrering i nasjonalt hesteregister dersom hestedyr
ugjenkallelig erklæres for ikke å være beregnet til humant konsum
Høringsinstansens syn
KLF og Nortura mener det viktig at også slakteriene har tilgang til det nasjonale
hesteregisteret. Det er for at registreringen av hestedyr som erklæres for ikke å være
beregnet til humant konsum skal kunne ha noen praktisk nytte.

Mattilsynets vurdering
Forskriften § 6, jf. forordning (EU) 2021/963 artikkel 7 nr. 2, fastsetter at driftsansvarlige for
slakterier etter anmodning og kostnadsfritt skal gis lesetilgang til visse opplysninger i det
nasjonale hesteregisteret hva angår hestedyr som leveres til slakt på deres slakterier. En av
disse opplysningene er hestedyrets status som beregnet til humant konsum. Mattilsynet vil
gjøre oppdateringer av nasjonalt hesteregister for å imøtekomme dette.
27. Kommentarer til oppheving av forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøkt
Høringsinstansens syn
Norges Birøkterlag mener oppheving av forskrift om birøkt vil ha flere uheldige
konsekvenser. De sier at hensikten med å oppheve forskriften oppgis å være at regelverket
harmoniseres i større grad, men for den enkelte birøkter medfører dette at man må forholde
seg til et mer fragmentert og uoversiktlig regelverk.
De viser til at birøktforskriften hovedsakelig erstattes av ny dyrehelseforskrift, ny
landdyrsporbarhetsforskrift og ny landdyrforflytningsforskrift. Dermed blir det nødvendig å
forholde seg til flere forskrifter, noe som oppfattes som lite hensiktsmessig og mer krevende
for den enkelte, spesielt med tanke på at de fleste driver birøkt som hobby.
Norges Birøkterlag mener likevel det er mer alvorlig at bestemmelsene om bruk av
bieprodukter i birøktforskriften § 8 annet ledd og bestemmelsene om forflytning av vokstavler
i § 11 første ledd og § 12 første ledd ikke videreføres.
Norges Birøkterlag mener oppheving av kravet til varmebehandling av bivoks i § 8 annet ledd
utgjør en alvorlig trussel mot den gode biehelsen i Norge. De viser til at næringen gjennom
de siste 10 årene har brukt store ressurser på å bekjempe B-sykdommen åpen yngelråte
[red. det samme som europeisk bipest] og at det ikke er registrert klinisk utbrudd siden 2011.
Tilsvarende gjelder for B-sykdommen lukket yngelråte [red. det samme som amerikansk
bipest], hvor siste utbrudd var i 2012. Autoklavering av voksen medfører at både sporer og
bakterier dør, og sikrer en trygg voksdistribusjon i hele Norge. Når regelverket åpner for
muligheten til å kjøpe voks som ikke er autoklavert åpner dette for kjøp av bivoks fra utlandet
hvor prisen på bivoks er langt lavere enn i Norge. De uttaler at både åpen og lukket yngelråte
er vanlig forekommende sykdommer i de fleste EU-land og uten krav om autoklavering, vil vi
kunne få en dramatisk økning i disse bakteriesykdommene som er sjeldne i Norge. Samlet
har næringen og det offentlige lagt ned ressurser i størrelsesorden 100 mill. NOK for å oppnå
og opprettholde den meget gode statusen som foreligger i dag når det gjelder åpen
yngelråte. Tilsvarende ordning med full sanering av infiserte driftsenheter har også vært
benyttet ved utbrudd av lukket yngelråte. Med en åpning for innførsel av ubehandlet voks
mener de en risikerer at dette arbeidet har vært forgjeves.
Norges Birøkterlag sier de aller fleste kravene videreføres i nytt regelverk, og det legges stor
vekt på både kompetanse hos birøkterne og viktigheten av å opprettholde reglene for å
begrense smittespredning. De oppfatter det derfor som inkonsistent at det åpnes for
omsetning av bivoks som ikke er autoklavert, da bivoksen i seg selv utgjør en vektor/
smittebærer som vil ha stor påvirkning på det totale smittepresset. Norges Birøkterlag mener
derfor det må åpnes for nasjonale bestemmelser som viderefører pålegget om at bivoks skal
ha vært varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter som et spesielt unntak fra
animaliebiproduktregelverket.
Norges Birøkterlag uttaler at norsk bivoks inneholder minimalt med rester etter
varroabekjempelsesmidler, sammenlignet med øvrig europeisk bivoks, fordi det i Norge kun
brukes vannløselige, organiske syrer til bekjempelsen. De sier at det i andre europeiske land
benyttes antiparasittære midler i et bredt spekter, og rester av disse vil akkumuleres i
bivoksen. I tillegg utgjør dyrket areal en langt større andel av landarealet enn det gjør i Norge

noe som bidrar til at rester av plantevernmidler i bivoksen er langt mer vanlig i bivoks i EUland enn det er i norsk bivoks.
Norges Birøkterlag sier at forskning viser at biprodukter inneholder smittestoffer av mange
slag, blant annet inneholder gjerne halvparten av honningen som produseres i mange EUland sporer fra Paenibacillus larvae som forårsaker sykdommen lukket yngelråte. Smitte fra
slike yngelsykdommer ligger hovedsakelig i bivoksen og de antar derfor at import av
europeisk bivoks uten varmebehandling vil medføre innførsel av P. larvae sporer som kan gi
sykdomsutbrudd av lukket yngelråte i Norge.
Norges Birøkterlag refererer at forskrift om birøkt § 11 kun tillater å omsette eller flytte bier og
utbygde vokstavler såfremt disse kommer fra bigård som er registrert i henhold til § 4 og
sertifisert i henhold til § 5. De uttaler at når kravet om sertifisering av bigård, herunder
begrensninger på flytting utgår, må kompetansekravet i utkast til ny forskrift om dyrehelse §
36 ivareta dette. De sier dette er kommentert i deres høringsinnspill av 1/3-2022. I praksis
medfører dette at kurset som i dag fører fram til status sertifisert birøkter må endres som
følge av at forskriften oppheves. Siden det pr. i dag ikke foreligger noe nytt regelverk vil
kurset måtte gjennomføres ut ifra eksisterende studieplan inntil dette foreligger og endringer
er gjort. Norges Birøkterlag har ikke ressurser til å endre kursinnholdet på kort varsel, så det
vil ta noe tid før et nytt pensum foreligger. I § 36 i nytt regelverk vises det til
«kompetansekurs godkjent av Mattilsynet». Norges Birøkterlag vil måtte be om støtte fra
Mattilsynet i utarbeidelsen av nytt kurs.
Så langt Norges Birøkterlag kan se omfatter § 12 i den nye landdyrforflytningsforskriften kun
flytting av honningbier mellom bigårder som tilhører samme birøkter. Slik de tolker § 12
gjelder den ikke for omsetning av bier fra en driftsenhet. Når Birøktforskriften oppheves vil
det slik vi ser det ikke være noe til hinder for å omsette bier fra en driftsenhet som ikke har
gjennomgått klinisk helsekontroll (sertifisert bigård). De ser det som svært uheldig at kravet
om klinisk helsekontroll for all omsetning av honningbier forsvinner når Birøktforskriften
oppheves.
Norges Birøkterlag mener det er svært uheldig at brukt kubemateriell og utbygde vokstavler
behandles forskjellig i regelverket, ettersom disse i hovedsak representerer samme risiko for
smittespredning. De sier at verken Animaliebiproduktforordningen eller forordning (EU) nr.
142/2011 vedlegg I nr. 10 regulerer smitte av åpen- og lukket yngelråte, og dette dermed
åpner for økt smittepress.
Norges Birøkterlag mener at foreslåtte endringer i forskrifter ikke oppfyller målsetningen med
regelverket, jfr. § 1 i forskrift om dyrehelse: «Forskriften skal fremme forebygging og
bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker.» Forskrifter som
skal utfylle denne bør ikke inneholde bestemmelser som svekker muligheten til å etterleve
målsetning i overordnet regelverk.
Norges Birøkterlag mener at eksisterende «forskrift om birøkt» gir hensiktsmessige føringer
og pålegg i den hensikt å redusere smittespredning og at dette i langt større grad ivaretar
honningbienes gode dyrehelse og dyrevelferd enn det nye. De mener en oppheving av
gjeldende forskrift uten at kravene i denne videreføres i sin helhet i andre bestemmelser vil
svekke både dyrehelse og dyrevelferd for honningbier i Norge.
Norges birøkterlag er sterkt bekymret for at kravet til autoklavering av bivoks fjernes og at
utbygde voksrammer kan omsettes med økt risiko for smittespredning. Videre er det uheldig
at det nye regelverket åpner for at det kan omsettes bier fra driftsenheter som ikke er
kontrollert for klinisk sykdom etter kravet som gjelder for flytting av bier mellom ulike
bigårder. Nytt regelverk medfører et behov for revisjon av gjeldende kompetansekurs, noe
som det pr. i dag ikke er satt av ressurser til. Norges Birøkterlag vil derfor måtte gjennomføre

pågående og kommende kurs i 2022 i henhold til eksisterende studieplan, og vil ha behov for
støtte fra Mattilsynet i forbindelse med revisjon av kurset.
Honningcentralen SA uttrykker også bekymring over at bestemmelsene om bruk av
bieprodukter i birøktforskriften § 8 annet ledd og bestemmelsene om forflytning av vokstavler
i § 11 første ledd og § 12 første ikke blir videreført i det nye regelverket. De mener dette
utgjør en reel trussel mot den unike kvaliteten som norsk honning har per i dag i Europa. De
mener strenge norske krav innenfor birøkt har sikret produksjon av honning uten bruk av
varroabekjempelsesmidler eller andre type midler for sykdomsbekjempelse (som antibiotika
for eksempler). De uttaler at det meste av europeisk honning inneholder rester av amitraz
eller lignende. En oppheving av kravet om varmebehandling utgjør en alvorlig trussel mot
den gode biehelsen vi har i Norge pr. i dag. Dette i kombinasjon med fritt innkjøp av bivoks
fra andre EU-land kommer til å påvirke driftsteknikk i tiden framover og tvinge fram eventuell
bruk av andre bekjempelsesmidler som videre fører til funn av disse midler i honningen.
Samt fri import av bivoks fra EU land etter fjerning av kravet om autoklavering fører til at det
kommer en del bivoks med pesticid- og antibiotikarester på det norske markedet. Bruk av
plantevernmidler er mye større i Europa enn i Norge. Disse rester (over en vis grenseverdi,
som er unik for hver enkelt parameter) kan kontaminere honning i bikubene og føre til
deteksjon av disse midler, ikke bare i voks, men i selve honningen på sikt.
Honningcentralen SA mener disse endringer kommer til å frata fordeler fra norsk honning
som eksport varer i europeisk marked samt at norsk honning kommer til å miste sin sterke
posisjon av honning med høy kvalitet også i det norske markedet. Dette kan føre til økning
av fordeler til import honning som per i dag er kun basert på pris (for det meste, med unntak
av enkelte sorthonninger) og kan få norske forbrukere til å velge bort norsk honning. Det er
meget uheldig for selve norsk birøkternæringen på sikt.
Honningcentralen SA sier de i mange år har jobbet tett med Norges Birøkterlag for å sikre
riktig kvalitet av bivoks i det norske markedet. De ser nå at alle tiltak som har var
implementert gjennom mange år for å sikre kvalitet på norsk bivoks og honning risikerer å
frafalle i etterkant av harmonisering med EU krav hvor Forskrift om birøkt ble avviklet.
Honningcentralen SA slutter seg til deler av konklusjon fra Norges Birøkterlag om at de
foreslåtte forskriftsendringene ikke oppfyller målsetningen med den nye dyrehelseforskriften.
De mener at forskrifter som skal utfylle denne ikke bør inneholde bestemmelser som svekker
muligheten til å etterleve målsetningen. De mener eksisterende «forskrift om birøkt» gir
hensiktsmessige føringer og pålegg i den hensikt å redusere smittespredning og at dette i
langt større grad ivaretar honningbienes gode dyrehelse og dyrevelferd enn det nye. En
oppheving av gjeldende forskrift uten at kravene i denne videreføres i sin helhet i andre
bestemmelser vil svekke både dyrehelse og dyrevelferd for honningbier i Norge. De er sterkt
bekymret for at kravet til autoklavering av bivoks fjernes og at utbygde voksrammer kan
omsettes med økt risiko for smittespredning. De uttaler også at det er uheldig at det nye
regelverket åpner for at det kan omsettes bier fra driftsenheter som ikke er kontrollert for
klinisk sykdom etter kravet som gjelder for flytting av bier mellom ulike bigårder. Nye
forskrifter kommer til å ha negativ påvirkning på kvalitet av norsk honning og svekke
salgspotensialet på den både internt og eksternt.
Mattilsynets vurdering
Mattilsynet forstår bekymringen Norges Birøkterlag har med at regelverket blir mer
fragmentert og uoversiktlig for den som skal drive med birøkt, særlig når relativt mange bare
driver birøkt som hobby. Vi forstår at dette kan øke risikoen for at reglene ikke etterleves. Vi
ønsker å utarbeide informasjon som kan gjøre det lettere for den som driver birøkt å få
oversikt over kravene.

Mattilsynet regner med at høringsinnspillet Norges Birøkterlag refererer til, er det de ga i
forbindelse med høring 2 av dyrehelseforskriften. Dette er datert 01.03.2022. Der uttrykker
de bekymring for at den planlagte opphevingen av nåværende birøktforskrift medføre at
regelverket som den enkelte birøkter må forholde seg til blir mer fragmentert og uoversiktlig.
De sier strukturen i norsk birøkt tilsier at det er relativt mange som driver birøkt på
hobbynivå, og ikke har dette som næringsvei. Ved å fordele innholdet i nåværende forskrift ut
i flere ulike forskrifter, øker risikoen for at etterlevelsen av regelverket ikke blir så god som
ønskelig, med resultat at risikoen for smittespredning øker. De uttaler også at de ser svært
positivt på at dyrehelseforskriften § 36 opprettholder kravet om eget kompetansekurs om
honningbier. Mattilsynet kan imidlertid ikke se at høringssvaret deres nevner noe om den
nåværende sertifiseringsordningen for bigårder.
Mattilsynet forstår at nytt regelverk utløser behov for å oppdatere kompetansekurset Norges
Birøkterlag gjennomfører. Vi forstår også at dette vil ta noe tid og at de må gjennomføre
pågående og kommende kurs i 2022 i henhold til eksisterende studieplan.
Bestemmelsene om sertifisering av bigårder i nåværende birøktforskrift er foreslått erstattet
med vilkår for flytting av bier i Norge. Forslaget ble hørt i høring 2 av landdyrforflytningsforskriften. Det er ikke riktig at vilkårene for forflytning av honningbier som ble foreslått i
høring 2 av landdyrforflytningsforskriften kun er ment å gjelde ved flytting av bier mellom
bigårder som tilhører en og samme driftsansvarlig. Kravet i landdyrforflytningsforskriften § 12
om at bier som flyttes mellom bigårder i Norge skal komme fra en bigård som har
gjennomgått klinisk undersøkelse, skal gjelde selv om biene flyttes til en bigård som tilhører
en annen driftsansvarlig enn avsenderbigården. Det samme gjelder hva angår varroa- og
trakémiddundersøkelsen. Undersøkelsene skal være foretatt i bigården biene flyttes fra
uavhengig av hvem som er driftsansvarlig for bigården biene flyttes til. At Norges Birøkterlag
oppfatter at landdyrforflytningsforskriften § 12 kun gjelder flytting mellom bigårder som
tilhører en og samme driftsansvarlig, kan tyde på at dette ikke kommer klart nok fram og at
ordlyden i landdyrforflytningsforskriften § 12 bør justeres. Det må vi i så fall komme tilbake til.
Det er litt rart at Norges Birøkterlag ikke ga uttrykk for at de synes bestemmelsene i
landdyrforflytningsforskriften er uklare da de ga høringsinnspill til denne.
Krav til biprodukter av biavl til bruk i biavl er regulert i forordning (EU) nr. 142/2011, som er
gjennomført i animaliebiproduktforskriften. I forordningens vedlegg XIII kapittel IX stilles krav
om at biprodukter av biavl (definert som: honning, bivoks, dronninggelé, propolis eller pollen
som ikke er beregnet på konsum) som er beregnet utelukkende på bruk i biavl, skal
1. ikke komme fra et område som er underlagt forbud i forbindelse med utbrudd av
a. amerikansk bipest (Paenibacillus larvae larvae), med mindre vedkommende
myndighet har vurdert faren som ubetydelig, og har utstedt en særskilt
godkjenning bare til bruk i den nevnte medlemsstaten, og har truffet alle
nødvendige tiltak for å unngå enhver spredning av sykdommen,
b. akarinose (Acarapis woodi (Rennie)), med mindre bestemmelsesområdet har
mottatt tilleggsgarantier i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF,
c. liten kubebille (Aethina tumida), eller
d. Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), og
2. oppfylle kravene fastsatt i artikkel 8 bokstav a) i direktiv 92/65/EØF.
Forordningen regulerer også import av bivoks fra tredjestater. Artikkel 25 forbyr import og
transitt av bivoks i form av bikaker. Det er naturlig å forstå “bikaker” til å omfatte utbygde
vokstavler. Videre stilles følgende krav til biprodukter av biavl i forordningens vedlegg XIV
Kapittel II Avsnitt 1 Tabell 2 nr. 10:

Nr.

Produkt

Råstoffer
(henvisning til
forordning (EF)
nr. 1069/2009)

Vilkår for import og transitt

a) Når det gjelder biprodukter av
biavl som er beregnet på bruk i
biavl, unntatt bivoks i form av
bikaker:
i) Biproduktene av biavl har vært
utsatt for en temperatur på –12
°C eller lavere i minst 24 timer,
eller

10

Biprodukter
av biavl

Kategori 3materiale nevnt
i artikkel 10
bokstav e).

ii) når det gjelder bivoks, er
materialet bearbeidet med en av
bearbeidingsmetodene 1–5 eller
7 i vedlegg IV kapittel III og
raffinert før import.
b) Når det gjelder annen bivoks
enn bivoks i form av bikaker, for
andre formål enn fôr til
produksjonsdyr, er bivoksen
raffinert eller bearbeidet med en
av bearbeidingsmetodene 1–5
eller 7 i vedlegg IV kapittel III før
import.

Liste over tredjestater

a) Når det gjelder
biprodukter av biavl som
er beregnet på bruk i
biavl:
Tredjestater som er
oppført i del 1 i vedlegg
II til forordning (EU) nr.
206/2010, samt
følgende tredjestater:
(CM) Kamerun.
b) Når det gjelder
bivoks for andre formål
enn fôr til
produksjonsdyr:
Alle tredjestater.

Sertifikater/
dokumentmodelle
r

a) Når det gjelder
biprodukter av
biavl som er
beregnet på bruk i
biavl:
Vedlegg XV
kapittel 13.
b) Når det gjelder
bivoks for andre
formål enn fôr til
produksjonsdyr:
Et
handelsdokument
som attesterer
raffineringen eller
bearbeidingen.

Det følger av forordningens artikkel 34 at myndighetene ikke skal forby eller begrense
omsetningen av biprodukter av biavl til bruk i biavl andre hensyn til folkehelsen eller
dyrehelsen enn dem som er fastsatt i henhold til vedlegg XIII eller XIV.
De nasjonale bestemmelsene i birøktforskriften § 8 annet ledd og bestemmelsene om
forflytning av vokstavler i birøktforskriften § 11 første ledd og § 12 første ledd er i konflikt
med de forannevnte bestemmelsene i animaliebiproduktforskriften. Bestemmelsene i
animaliebiproduktforskriften går da foran, jf. EØS-loven § 2. De nasjonale bestemmelsene i
birøktforskriften er egnet til å skape tvil om hvilke bestemmelser som gjelder. Ønsket om å
videreføre dem kan i utgangspunktet ikke tas til følge.
Animaliebiproduktforskriften gjelder for hele kropper eller deler av dyr som ikke skal brukes til
konsum, både i ubearbeidet form og som avledede produkter. Bakgrunnen for dette er at
animalske biprodukter kan utgjøre en risiko for folke- og dyrehelsen og for miljøet og utgjør
samtidig en ressurs som bør utnyttes på en trygg måte. Animaliebiproduktforskriften
gjennomfører bl.a. forordning (EF) nr. 1069/2009. Dyrehelseforordningens fortalepunkt 16
forklarer forholdet mellom dyrehelseforordningen og forordning (EF) nr. 1069/2009.
Dyrehelseforordningen gjelder bare for animalske biprodukter og avledede produkter som
det ikke er fastsatt særlige regler for i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som innebærer en
dyrehelserisiko. Forordning (EF) nr. 1069/2009 regulerer for eksempel ikke hvordan
animalske biprodukter og avledede produkter skal håndteres for å bekjempe en sykdom.
Dermed omfattes dette av dyrehelseforordningen.
Lukket yngelråte er en alvorlig sykdom hos bienes yngel og er listeført etter
dyrehelseforordningen (kategori D og E). Etter dyrehelseforordningen artikkel 170 står
medlemsstatene fritt til å treffe tiltak for å bekjempe sykdommen, med hensyn til forflytninger
av bier og avlsmateriale fra bier på sitt eget territorium forutsatt at tiltakene tar hensyn til
reglene om dyrehelseforordningens regler om forflytning av dyr og avlsmateriale og ikke er i
strid med disse reglene. Tiltakene kan heller ikke være til hinder for forflytning av bier og

produkter mellom medlemsstatene og de kan ikke gå ut over det som er hensiktsmessig og
nødvendig for å hindre innføring og spredning av sykdommen. Dyrehelseforordningen
artikkel 170 er brukt som hjemmel for de nasjonale vilkårene for forflytning av bier som er
foreslått i landdyrforflytningsforskriften. Dyrehelseforordningen artikkel 170 er imidlertid
begrenset til å treffe tiltak ved forflytning av dyr og avlsmateriale. Artikkelen nevner ikke tiltak
ved forflytning av produkter. Begrepet «produkter» er definert i dyrehelseforordningen
artikkel 4 nr. 32. Det omfatter blant annet animalske biprodukter og avledede produkter. Det
er naturlig å legge til grunn at «animalske biprodukter og avledede produkter» betyr det
samme her som i animaliebiproduktforskriften. Produktbegrepet i dyrehelseforordningen
omfatter dermed bivoks.
Åpen yngelråte er ikke en listeført sykdom etter dyrehelseforordningen. Dersom en annen
sykdom enn en listeført sykdom utgjør en vesentlig risiko for helsen til holdte landdyr i en
medlemsstat, gir dyrehelseforordningen artikkel 171 den berørte medlemsstaten mulighet til
å treffe nasjonale tiltak for å bekjempe denne sykdommen og begrense forflytninger av
holdte landdyr og avlsmateriale. Dyrehelseforordningen artikkel 171 er brukt som hjemmel
for de nasjonale vilkårene for forflytning av bier som er foreslått i landdyrforflytningsforskriften. Artikkelen nevner ikke tiltak for å begrense forflytning av produkter, inkl. bivoks.
Vi forstår likevel dyrehelseforordningen slik at den ikke begrenser norske myndigheters
mulighet til å innføre tiltak for å bekjempe andre landdyrsykdommer og begrense forflytninger
av smitteførende gjenstander i landet utover de harmoniserte reglene.
Vanlig praksis i birøkt er at bivokset i utrangerte vokstavler blir utvunnet og brukt på nytt i
birøkt. Over tid kan dette føre til at smittestoffer, eksempelvis sporer av bakterien
Paenibacillus larvae larvae som forårsaker sykdommen lukket yngelråte, akkumulerer i
bivokset. Bakteriesporene er svært motstandsdyktige mot kjemiske og fysiske påvirkninger,
men autoklavering (varmebehandling til 120 grader i 30 minutter) sikrer at både sporer og
bakterier dør. At bivoks som utvinnes fra utrangerte vokstavler blir autoklavert før vokset
brukes på nytt i birøkt er dermed et hensiktsmessig tiltak for å forebygge og bekjempe
sykdommen.
Dyrehelseforordningen artikkel 269 gir hjemmel for nasjonale tiltak internt i medlemsstaten,
som enten kommer i tillegg til eller som er strengere enn forordningens regler. Dette gjelder
blant annet reglene om ansvarsområder innen dyrehelse, inkludert driftsansvarliges ansvar
for biosikkerhet (artikkel 10). De nasjonale tiltakene må likevel ikke hindre forflytning av dyr
eller produkter mellom medlemsstatene og/eller være uforenlige med de nevnte reglene i
dyrehelseforordningen.
Et nasjonalt krav om autoklavering av bivoks som utvinnes fra utbygde vokstavler for ny bruk
i birøkt vil ikke være i strid med eller uforenlige med dyrehelseforordningens bestemmelser
om driftsansvarliges ansvar for biosikkerhet. Det vil heller ikke være til hinder for forflytning
av bier eller produkter, inkludert bivoks, mellom Norge og andre EØS-stater. Dermed kan det
argumenteres for at dyrehelseforordningen artikkel 269 gir hjemmel for et nasjonalt krav om
at den driftsansvarlige skal sikre at bivoks som utvinnes fra utbygde vokstavler med tanke på
ny bruk i birøkt blir varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter. Vi foreslår derfor at det
tas hensyn til kommentarene fra Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA ved å tilføye en
bestemmelse om dette i dyrehelseforskriften § 32. Tilføyelsen vil hovedsakelig være en
videreføring av kravet til varmebehandling av bivoks i birøktforskriften § 8 annet ledd, som
kan fastsettes uten høring.
Vi foreslår at dyrehelseforskriften § 32 med den foreslåtte tilføyelsen får følgende ordlyd:
§ 32 Varmebehandling av bivoks og tiltak mot sverming fra bigårder

Den driftsansvarlige skal sikre at bivoks som utvinnes fra utbygde vokstavler for ny bruk i
birøkt, blir varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter.
Driftsansvarlige for honningbier skal gjennomføre tiltak som er egnet til å forebygge
sverming fra bigården.
28. Kommentarer til endring av forskrift 2. juli 1991 nr. 507 om forbud mot innførsel av
dyr og smitteførende gjenstander
Høringsinstansens syn
Forsvaret uttaler at de er en beredskapsorganisasjon og det forventes en evne til raske
forflytninger. Dette gjelder også for allierte forsterkninger til Norge. For å redusere
sannsynligheten for at slike forflytninger kan utgjøre en smitterisiko har Forsvaret etablert
interne rutiner basert på gjeldende forskrift. Forsvaret er positive til at militært materiell nå blir
en del av gjeldende regelverk. Endringen vil tydeliggjøre forsvarets ansvar og vil gi klare
retningslinjer og mindre rom for tolkning ved forflytning av militært materiell over
landegrensene.
Mattilsynets vurdering
Vi tar Forsvarets kommentar til orientering.

