Utkast til forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske
produkter fra landdyr i EØS-området som utfyller bestemmelser i
dyrehelseforskriften (landdyrforflytningsforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementeti [dato]
med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 7,
12, 14, 15, 16 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap …. del … nr. … (forordning (EU) 2020/688 og
forordning (EU) .../… [DA-samhandel PAO landdyr]).
Forskriften § xxii er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr.
101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1
(direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

§ 1 Virkeområde
Forskriften utfyller bestemmelsene i forskrift [dato og nr.] om dyrehelse, som
gjennomfører forordning (EU) 2016/429, når det gjelder flytting av holdte og ville landdyr,
rugeegg og animalske produkter fra landdyr innenfor EØS.
Landdyr som omfattes av denne forskriften er landpattedyr, fugler, bier og humler.
Forskriften gjelder for driftsansvarlige som holder, flytter, transporterer eller samler
holdte og ville landdyr og rugeegg. Den gjelder også for driftsansvarlige som flytter
animalske produkter fra landdyr og for kompetente myndigheter. Forskriften gjelder for
kjæledyreiere som flytter hunder, katter og ildere til en EØS-stat der forflytningen ikke
omfattes av kjæledyrforskriften.
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel.
Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelse, går alltid
forordningens bestemmelser foran.
§ 2 Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2020/688) om
utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om
dyrehelsebetingelser for forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen gjelder som
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel …, protokoll 1 til avtalen og
avtalen for øvrig.
§ 3 Flytting av animalske produkter fra landdyr i Norge og EØS-området
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) ../.. [DA-samhandel
PAO landdyr]) om utfylling av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder
krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr i EU [ev.
korttittel i parentes] gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel
…, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 4 Utfyllende nasjonale bestemmelser/nasjonale bestemmelser – [fylles ut og tilføyer flere
paragrafer i senere høring]
[Vil omtales i senere høring. Brukes der det er relevant å gi slike bestemmelser.]

§ 5 Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å
oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet
kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.
§ 6 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.
§ 7 Dispensasjon
Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften,
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
§ 8 Overgangsbestemmelse
Inntil [dato] tillates ….
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft [dato].

Forordninger
For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi
dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.
Forordning (EU) 2020/688 om dyrehelsekrav for forflytning av landdyr og rugeegg
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2020/688 med de
endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I.
Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt. Forordningsteksten følger høringsbrevet
Forordning (EU) …/… om … [DA-samhandel PAO landdyr]
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) .../… [DA-samhandel
PAO landdyr] med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i
samsvar med vedlegg I.
Til brukerne/høringsinstansene: Her vil forordningsteksten blir lagt inn av Lovdata når
forskriften er fastsatt. Forordningsteksten følger høringsbrevet

i

På sikt vil denne forskriften inneholde utfyllende nasjonale bestemmelser og nasjonale
bestemmelser, noe som fører til at departementene må fastsette forskriften, ikke Mattilsynet.
ii Mattilsynet vil sende ev. utfyllende nasjonale bestemmelser og nasjonale bestemmelser på EØShøring. Disse er ennå ikke utarbeidet.

