Utkast til forskrift om oppheving og endring i forskrifter for
gjennomføring av dyrehelseforordning
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helseog omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og
mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23 og §
33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 del 1.1 (forordning (EU) 2016/429, forordning (EU)
2019/2035, forordning (EU) 2020/686, forordning (EU) 2020/687, forordning (EU) 2020/688,
forordning (EU) 2020/2154, forordning (EU) 2020/692, forordning (EU) 2021/403, forordning (EU)
2021/404 og forordning (EU) 2021/620).

I
Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av
svin oppheves.
II
Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av
storfe oppheves.
III
Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe
oppheves.
IV
Forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg
oppheves.
V
Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av
levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr) oppheves.
VI
Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor
EØS oppheves.
VII
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel av utførsel av
dyr av hestefamilien innenfor EØS oppheves.
VIII
Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for
produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk
opprinnelse til konsum oppheves.

IX
Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import
av visse animalske produkter til konsum oppheves.
XII
I forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av Salmonella og andre matbårne
zoonotiske smittestoffer gjøres følgende endringer:
I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende til henvisningen om vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b
(forordning (EF) nr. 2160/2003):
og forordning (EU) 2016/429
§1 skal lyde:
§ 1 Overordnede regler om kontroll med Salmonella og andre zoonoser
EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 8b (forordning (EF) nr. 2160/2003 som
endret ved forordning (EF) nr. 1237/2007, forordning (EF) nr. 213/2009, forordning (EU) nr.
517/2011, forordning (EU) nr. 1086/2011, forordning (EU) nr. 517/2013 og forordning (EU)
2016/429) om kontroll av Salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som
overføres gjennom næringsmidler gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av
vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig

XIII
I forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg
gjøres følgende endringer:
I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende til henvisningen om vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b
(forordning (EF) nr. 2160/2003):
og forordning (EU) 2016/429
§ 12 skal lyde:
§ 12 Plikt til å iverksette tiltak
Ved mistanke om eller påvisning av Salmonella i en flokk av fjørfe eller i lokalet der
flokken holdes og i rugeri, gjelder bestemmelsene for Liste 2-sykdom i forskrift xx.xx.2022 nr.
? om dyrehelse.

XIV
I forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
(kjæledyrforskriften) gjøres følgende endringer:
Ny § 4A skal lyde:
§ 4A Dyrehelsekrav og dokumenter ved forflytning av fugler fra tredjestater
EØS-avtalens vedlegg … kapittel … del … nr. … (forordning (EU) 2021/1933) som
utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 når det gjelder bestemmelser
om ikke-kommersiell forflytning av burfugl til et medlemsland fra et territorium eller en
tredjestat, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I,
protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
EØS-avtalens vedlegg … kapittel … del … nr. … (forordning (EU) 2021/1938) som
fastsetter modell av identifikasjonsdokument for ikke-kommersiell forflytning av burfugl til en
medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat og opphever beslutning 2007/25/EU, gjelder
som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og
avtalen for øvrig.
For ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre fugler fra Andorra, Færøyene,
Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten
gjelder i stedet kravene til egenerklæring og identifikasjonsdokument i §6.
Kravene til import av fugler i fangenskap fra tredjestater, som følger av
[dyrehelseforskriften og forskrifter som utfyller denne], gjelder tilsvarende for ikkekommersiell forflytning av flere enn fem fugler til Norge fra tredjestater.

Tittelen til § 5 skal lyde:
Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av hunder, katter og ildere
§ 5 nytt annet ledd skal lyde:
Enhver kjæledyreier eller person med fullmakt som skal forflytte sin tidligere
viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hund, katt eller ilder til Norge, skal i tillegg til
vilkårene i denne forskriften dokumentere å ha
a) Holdt dyret i minst 6 måneder før den ikke-kommersielle forflytningen og sørget
for at dyret i perioden ikke har vært i kontakt med dyr av dårligere helsestatus eller
b) Gjennomført titrering av rabiesantistoffer i henhold til § 2 jf. forordning (EU) nr.
576/2013 vedlegg IV på en prøve som er tatt minst 30 dager etter datoen for vaksinasjon og
minst tre måneder før flytting.
§ 6 skal lyde:
§ 6 Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av fugler fra EØS-stater
Ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre fugler til Norge er tillatt dersom dyrene
følges av et identifikasjonsdokument utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet.
Dokumentet skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter å ha foretatt en klinisk
undersøkelse av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Dokumentet skal være
supplert med en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt om at forflytningen er ikkekommersiell. Dokumentet skal være i overensstemmelse med modellene og kravene i

vedlegg 1. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Ved sjøtransport
forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.
Kravene til forflytning av fugler i fangenskap fra en EØS-stat til en annen, som følger
av [dyrehelseforskriften og forskrifter som utfyller denne], gjelder tilsvarende for ikkekommersiell forflytning av flere enn fem fugler til Norge fra EØS-stater.
Ny § 6A skal lyde:
§ 6A Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av kaniner, gnagere, reptiler og
amfibier fra EØS-stater og tredjestater
Ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre kaniner, gnagere, reptiler og amfibier til
Norge er tillatt dersom dyrene følges av en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt
om at forflytningen er ikke-kommersiell. Dokumentet skal være i overensstemmelse med
modellene og kravene i vedlegg 1.
For kaniner, reptiler og amfibier skal dyrene i tillegg følges av et
identifikasjonsdokument utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet
skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter å ha foretatt en klinisk undersøkelse
av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Gnagere fra tredjestater må også
følges av slikt identifikasjonsdokument. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter
utstedelse. Ved sjøtransport forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.
Kravene til forflytning av kaniner, gnagere, reptiler og amfibier fra en EØS-stat til en
annen, som følger av [dyrehelseforskriften og forskrifter som utfyller denne], gjelder
tilsvarende for ikke-kommersiell forflytning av flere enn fem kaniner, gnagere, reptiler eller
amfibier til Norge fra EØS-stater. Kravene til forflytning av kaniner, gnagere, reptiler og
amfibier fra tredjestater, som følger av [dyrehelseforskriften og forskrifter som utfyller denne],
gjelder tilsvarende for ikke-kommersiell forflytning av flere enn fem kaniner, gnagere, reptiler
eller amfibier til Norge fra tredjestater.
Innførsel av kaniner, gnagere, reptiler og amfibier må likevel være i overenstemmelse
med forskrift 11. mai 2017 nr. 597 om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.
Vedlegg 1 skal lyde:
[se dokument «Kjæledyrforskrift vedlegg 1» i høringsdokumentene]
XV
Forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær
influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland oppheves.

XVI
I utkast til forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved import av visse levende dyr, avlsmateriale
og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) gjøres følgende endringer:
Forskriftens §§ 8 til 14 blir til §§ 10 til 16.

Ny § 8 skal lyde:
§ 8 Kommersiell forflytning av tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller
konfiskerte hunder, katter og ildere til Norge
Tidligere viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildere som
forflyttes til Norge, inklusivt dyr som kommer fra listeoppførte tredjeland i henhold til
kjæledyrforskrift § 3 jf. forordning (EU) 2013/577, skal i tillegg til vilkårene i denne forskriften,
dyrehelseforskriften og landdyrsporbarhetsforskriften
a) Ha vært holdt i anlegget på avsenderstedet de siste 6 måneder før forflytning uten
å ha vært i kontakt med andre holdte dyr av dårligere helsestatus eller dyr som er kommet
inn i anlegget i løpet av denne perioden eller
b) Ha gjennomført titrering av rabiesantistoffer i henhold til denne forskriftens § 2 jf.
forordning (EU) 2020/692 vedlegg XXI.
Første ledd gjelder ikke for slike hunder, katter og ildere som flyttes til anlegg i Norge
som på forhånd er godkjent av Mattilsynet som shelter/dyremottak i henhold til
landdyrsporbarhetsforskrift § 4 jf. forordning 2019/2035 art 11.
Ny § 9 skal lyde:
§ 9 Hold av tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder,
katter og ildre i godkjente anlegg i Norge
Driftsansvarlig på anlegg som nevnt i § 8 annet ledd skal sørge for at dyrene holdes i
isolasjon eller kun i fellesskap med dyr av samme helsestatus på sted som på forhånd er
godkjent av Mattilsynet. Isolasjonsstedet skal være utformet og plassert slik at smitte ikke
spres.
Den driftsansvarlige i anlegget skal melde fra til Mattilsynet ved ethvert tegn på
sykdom hos dyret i isolasjonsperioden
Dyret må ikke fjernes fra isolasjon, herunder flyttes til annet sted, med mindre det ikke
viser tegn til klinisk sykdom og
a) Dyrets helsestatus har vært kjent de siste 6 måneder og dyret i perioden ikke har
vært i kontakt med andre holdte dyr av dårligere helsestatus eller dyr som er kommet inn i
anlegget i løpet av denne perioden eller
b) Det er gjennomført titrering av rabiesantistoffer i henhold til kjæledyrforskrift § 2 jf.
forordning (EU) 2013/576 vedlegg IV på en prøve som er tatt minst 30 dager etter datoen for
vaksinasjon og minst tre måneder før flytting fra isolasjon.

XVII
Endringene trer i kraft [dato].

I forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av Salmonella og andre matbårne
zoonotiske smittestoffer gjøres følgende endringer under avsnittet “Forordninger”
I den konsoliderte versjonen av forordning (EF) nr. 2160/2003 gjøres følgende endringer:
Innledningsteksten skal lyde:
Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 8b (forordning
(EF) nr. 2160/2003) med endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i
samsvar med vedlegg I til EØS-avtalen. Forordning (EF) nr. 2160/2003 er konsolidert til og
med endringer gjennomført ved forordning (EU) 2016/429.

I konsolideringsoversikten til forordning (EF) nr. 2160/2003 tilføyes følgende:
►M9 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016
►EØS Tilpasning som følger av EØS-avtalen vedlegg I

Artikkel 9 (3) skal lyde:
3. Særtiltakene med hensyn til salmonella som gjaldt ved forsendelser av levende dyr til
Finland, ►EØS Norge ◄ EØS og Sverige før denne forordnings ikrafttredelse, skal fortsette
å gjelde som om de var godkjent i henhold til nr. 2
►M9
Disse særlige tiltakene skal omfatte tiltak som bygger på bestemmelsene i vedtak 95/410/EF
i den utgaven som gjaldt før det ble opphevet, og kommisjonsvedtak 2003/644/EF(*) og
2004/235/EF(**) i de utgavene som gjaldt på det tidspunktet direktiv 90/539/EØF ble
opphevet.
___________
(*)
Kommisjonsvedtak 2003/644/EF av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella
for forsendelser til Finland og Sverige av avlsfjørfe og daggamle kyllinger som skal settes inn i flokker med
avlsfjørfe eller flokker med produksjonsfjørfe (EUT L 228 av 12.9.2003, s. 29).
(**)
Kommisjonsvedtak 2004/235/EF av 1. mars 2004 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for
forsendelser til Finland og Sverige av verpehøner (EUT L 72 av 11.3.2004, s. 86).

◄M9

