Utkast til forskrift om endring i forskrifter om avlsmateriale på
dyrehelseområdet
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i lov 19. desember
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 10, § 11, §
12, § 14, § 15, § 19 og § 33 annet ledd jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap I innledende del nr. 7 (forordning (EU)
2021/404), del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429) og del … nr. …. (forordning (EU)
2021/403).
I
Forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjoner oppheves.
II
I forskrift 6. mars 1995 nr. 239 om kunstig sædoverføring utført av andre enn veterinær
gjøres følgende endringer:
§ 5 skal lyde:
§ 5 Krav til sæd
Sæd som brukes skal oppfylle kravene i forskrift (dato og nr.) om dyrehelse
(dyrehelseforskriften) og enten forskrift (dato og nr.) som utfyller dyrehelseforskriften med
bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) eller forskrift
(dato og nr.) om dyrehelsemessige vilkår ved import av visse levende dyr, avlsmateriale og
animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften)
III
Forskrift 6. mars 1995 nr. 240 om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring
hos rev oppheves.
IV
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport
av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter oppheves.
V
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport
av embryo av storfe oppheves.
VI
Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import
og eksport av oksesæd oppheves.

VII
Forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og
bruk av rånesæd oppheves.
VIII
I forskrift 14. juli 2004 nr. 1123 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av
hundesæd til Norge gjøres følgende endringer:
Kapittelinndelingen oppheves.
§ 2 skal lyde:
§ 2 Virkeområde
Denne forskriften gjelder innførsel av hundesæd til Norge fra land utenfor EØS.
§ 3 nr. 1 skal lyde:
1. Land utenfor EØS: Land og områder som verken er medlem av Den europeiske
union (EU) eller som ved EØS-avtale har inngått avtale med EU om handel med
hundesæd.
§ 3 nr. 2 og nr. 3 oppheves.
§ 4 skal lyde:
§ 4 Innførselsvilkår
Innførsel av hundesæd med opprinnelse i land utenfor EØS er tillatt dersom betingelsene i
denne forskrifts kapittel II, III og IV er oppfylt.
§ 7 tredje ledd bokstavene e og f skal lyde:
e) at hunden har fått de vaksiner som kreves i medhold av denne forskriften
f) at det er tatt blodprøve av hunden før sæduttaket som er undersøkt med tilfredsstillende
resultat, jf. § 9 og § 10.
§ 8 oppheves.
IX
Denne forskriften trer i kraft [dato]

