Utkast til forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften
om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer
(dyresykdomsbekjempelsesforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med
hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23 og 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
(eller om ingen nasjonale bestemmelser):
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ [se listen over], jf. delegeringsvedtak 19. desember
2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap …. del … nr. … (forordning (EU) 2020/687).
Forskriften [eller] forskriften § xx 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 Saklig virkeområde
Denne forskriften gjelder beredskap mot og bekjempelse av smittsomme
dyresykdommer, herunder sykdommer hos landdyr og akvatiske dyr.
§ 2 Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel.
§ 3 Bekjempelse av kategori A-sykdommer samt B- og C-sykdommer der det foreligger
godkjent sykdomsfri status
EØS-avtalens vedlegg I kapittel … del … nr. .. (forordning (EU) 2020/687) om
utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med regler om
forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer gjelder som forskrift med de
tilpasninger som følger av vedlegg … kapittel …, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 4 Nasjonale bestemmelser og/eller Utfyllende nasjonale bestemmelser -…
[Brukes hvis det er relevant å gi slike bestemmelser]
§ 5 Tiltak, tilsyn og vedtak
Mattilsynet skal gjennomføre tiltak, føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak, jf. matloven
§ 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften.
Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.
§ 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]. Samtidig oppheves følgende forskrifter1:
forskrift [dato] nr. … om … [Dersom det gjøres mindre endringer i andre forskrifter, kan
bestemmelser om dette også legges inn her.]

Forordning
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) 2020/687 om bekjempelse
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning 2020/687 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. [Denne teksten slettes når
forskriften sendes Lovdata for fastsettelse.]
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Foreløpig satt i forslag til endringsforskrift.

