Utkast til forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med
bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av
landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet [dato] med hjemmel i lov 4. desember 1992
nr. 130 om husdyravl § 3, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23, §
24 og § 37 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, §
8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23, § 28, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19.
desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd § 10, § 30 og § 37, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 .
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1. nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som
endret ved forordning (EU) 2020/1625), del 1.1. nr. 13q (forordning (EU) 2021/520), del 1.1. nr. 13p
(forordning (EU) 2021/963) og del 4.1. nr. 3c (forordning (EU) 2021/577).

Kapittel I Virkeområde, definisjoner og gjennomføring
§ 1 Saklig virkeområde
Forskriften utfyller bestemmelsene i forskrift [dato og nr.] om dyrehelse, som
gjennomfører forordning (EU) 2016/429.
Forskriften gjelder registrering, sertifisering og godkjenning av rugerier, anlegg med
landdyr, forsyningskjeder, transportører av landdyr og driftsansvarlige som driver oppsamling
av landdyr uavhengig av anlegg. Forskriften omfatter også bestemmelser om journalføring
og sporbarhet av landdyr og rugeegg.
§ 2 Stedlig virkeområde
Forskriften gjelder for norsk land- og sjøterritorium, på norske luft- og sjøfartøyer og
innretninger på norsk kontinentalsokkel.
§ 3 Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a) Anlegg med næringsrettet hold av fjørfe: anlegg der fjørfe holdes av en driftsansvarlig
som har en omsetning fra fjørfeholdet som overstiger grensen for å være
merverdiavgiftspliktig.
b) Næringsrettet rugeri: rugeri som har en omsetning som overstiger grensen for å være
merverdiavgiftspliktig.
c) Godkjent slakteri: slakteri som er godkjent av Mattilsynet etter forskrift 22. desember
2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
(animaliehygieneforskriften).
d) Slakteriets godkjenningsnummer: et nummer Mattilsynet tildeler slakterier som er
godkjent etter animaliehygieneforskriften.
e) Slakterileverandørnummer: et nummer som identifiserer en driftsansvarlig for svin og er
tildelt av slakteriet vedkommende leverer svin til.
f)

Produsentnummer: et 10-sifret nummer som er knyttet til Landbruksdirektoratets
Landbruksregister og representerer en kobling mellom landbrukseiendom og et foretak

g) Dyreholds-ID: et 7-sifret identitetsnummer Mattilsynet tildeler driftsansvarlige som holder
storfe, sauer eller geiter på registrerte eller godkjente anlegg.
Definisjonene av «bigård», «bikubemateriell» og «anlegg med næringsrettet dyrehold»
gitt i dyrehelseforskriften, gjelder tilsvarende i denne forskriften.

§ 4 Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som
endret ved forordning (EU) 2020/1625) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse
holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I
kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 5 Krav til identifikasjon og registrering av storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien,
hjortedyr og fugler av papegøyefamilien
EØS avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13q (forordning (EU) 2021/520) om
fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429
med hensyn til sporing av visse holdte landdyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som
følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 6 Krav til identifikasjon og registrering av hestedyr
EØS avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1. nr. 13p (forordning (EU) 2021/963) om
fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 med hensyn til identifikasjon og registrering av
hestedyr og om fastsettelse av maler for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene gjelder
som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og
avtalen for øvrig.
§ 7 Krav til innhold og format av opplysninger om visse typer medisinering i
identifikasjonsdokumentet til hestedyr
EØS avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1. nr. 3c (forordning (EU) 2021/577) som utfyller
forordning (EU) 2019/6 av det Europeiske Råd og Parlament når det gjelder innhold og
format av nødvendig informasjon i henhold til artikkel 112(4) og 115(5) som skal nedtegnes i
det livsvarige identifikasjonsdokumentet referert til i artikkel 8(4) av den forordningen gjelder
som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og
avtalen for øvrig.
Kapittel II Utfyllende nasjonale bestemmelser om registrering, sertifisering og
godkjenning av anlegg og forsyningskjeder
§ 8 Tilleggsopplysninger ved registrering av anlegg som holder storfe, svin, sauer, geiter,
dyr av kamelfamilien eller hjortedyr
Driftsansvarlige for registreringspliktige anlegg som holder storfe, svin, sauer, geiter,
dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, skal inkludere produsentnummeret sitt i opplysningene
de må gi til Mattilsynet for å få anlegget registrert.
Unntatt fra bestemmelsene i første ledd er driftsansvarlige for slakterier,
driftsansvarlige for anlegg for oppsamling av dyr og driftsansvarlige for anlegg som holder
rein.
§ 9 Sertifisering av næringsrettede rugerier
Driftsansvarlige for registreringspliktige, næringsrettede rugerier må søke Mattilsynet
om sertifisering av anlegget dersom rugeegg fra fjørfe eller daggamle kyllinger skal flyttes fra
anlegget til andre anlegg i Norge.
Vilkårene for sertifisering av rugeriene er som for godkjenning av rugerier i artikkel 7 i
forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, med følgende tilpasninger:

a) Rugeegg kan i tillegg komme fra sertifiserte anlegg som holder avlsfjørfe, eller fra andre
sertifiserte rugerier for fjørfe.
b) Kravet om at rugeeggene skal rengjøres gjelder ikke.
c) Kravet om at anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann gjelder ikke.
d) Kravet om at den driftsansvarlige skal stille et kontor til rådighet for den offentlige
veterinæren gjelder ikke.
e) Kravene til overvåkning gjelder ikke.
Kravet om at rugeriet må sertifiseres, gjelder ikke dersom rugeeggene eller de
daggamle kyllingene kun skal flyttes til anlegg i Norge som driver oppdrett av fuglevilt til
utsetting.
§ 10 Sertifisering av anlegg med næringsrettet hold av fjørfe
Driftsansvarlige for registreringspliktige anlegg med næringsrettet hold av fjørfe må
søke Mattilsynet om sertifisering av anlegget dersom rugeegg skal flyttes fra anlegget til
rugerier i Norge eller fjørfe skal flyttes fra anlegget til andre anlegg for hold av fjørfe i Norge.
Vilkårene for sertifisering av anleggene er som for godkjenning av anlegg som holder
fjørfe i artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, med følgende
tilpasninger:
a) Kravet om at rugeegg skal rengjøres gjelder ikke.
b) Kravet om at anlegget skal ha et egnet system for oppsamling av spillvann gjelder ikke.
c) Anlegget kan i tillegg huse fjørfe som kommer fra sertifiserte rugerier eller andre
sertifisere anlegg som holder fjørfe.
d) Kravene om overvåkning for salmonellaserotyper av betydning for dyrehelsen
(Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Salmonella arizonae) gjelder ikke.
e) Overvåkningen av Mycoplasma spp. av betydning for dyrehelsen skal basere seg på
uttak av blodprøver for serologisk undersøkelse. Antall fugler det skal tas prøve av fra
hver flokk ved hvert prøvetakingstidspunkt kan reduseres til 30.
f)

Anlegg som holder avlsfjørfe skal overvåkes for Newcastle disease i henhold til vedlegg I.

Kravet om at anlegget må sertifiseres, gjelder ikke dersom rugeeggene kun skal flyttes
til rugerier omhandlet i § 9 tredje ledd eller fjørfeet kun skal flyttes til anlegg for hold av fjørfe
beregnet til utsetting som fuglevilt eller til slakteri.
Kapittel III Utfyllende nasjonale bestemmelser om journalføring
§ 11 Journalføring av opplysninger om storfe, sauer og geiter
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal journalføre følgende opplysninger:
a) dyrets kjønn for hvert identifiserte dyr som holdes på anlegget, og
b) mordyrets identifikasjonskode for hvert identifiserte dyr som er født på anlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sauer eller geiter skal journalføre følgende
opplysninger:
a) Identifikasjonskodene til foreldredyrene for hvert individuelt identifiserte dyr som er født
på anlegget.
b) En oversikt over hanndyr som brukes i avl på flere anlegg.
§ 12 Journalføring av opplysninger om dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal
journalføre følgende opplysninger for hvert dyr:
a) Fødselsdatoen, eller fødselsmåneden og -året dersom datoen er ukjent.
b) Datoen da dyret døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget, eller måneden og året
hendelsen fant sted dersom datoen er ukjent.
c) Plasseringen av den injiserbare signalgiveren eller tatoveringen, dersom en slik brukes
på dyret.
d) Dyrets opprinnelige identifikasjonskode dersom denne er endret, samt årsaken til
endringen.
Driftsansvarlige for anlegg som holder rein er unntatt fra å journalføre opplysningene i
første ledd.
§ 13 Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av
kamelfamilien og hjortedyr
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal for hvert storfe som flyttes til eller fra
anlegget journalføre navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsendereller mottakeranlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sau, geit, svin, dyr av kamelfamilien eller
hjortedyr skal for hver gruppe av sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som
flyttes til eller fra anlegget journalføre følgende opplysninger:
a) navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget, og
b) det samlede antallet dyr i gruppen.
Dersom flyttingen skjer under ansvar av en driftsansvarlig som gjennomfører
oppsamling av dyr uavhengig av et anlegg, skal den driftsansvarlige for oppsamlingen sørge
for at opplysningene i første eller annet ledd, sammen med registrerings- eller
godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- og mottakeranlegget, gjøres tilgjengelig for
mottakeren og avsenderen av dyrene innen 7 dager etter flyttingen.
Driftsansvarlige for rein er unntatt fra bestemmelsene i første til tredje ledd.
§ 14 Journalføring av opplysninger om flytting av bier mv.
Driftsansvarlige for bigårder skal journalføre flytting av bier til og fra bigårdene sine,
med angivelse av:
a) navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget, og
b) nummeret på bikubene som flyttes.
Den driftsansvarlige skal i tillegg journalføre navnet og adressen til alle han leverer
eller mottar brukt bikubemateriell eller utbygde vokstavler til eller fra.
Bestemmelsen i første ledd bokstav a gjelder ikke ved flytting mellom den
driftsansvarliges egne bigårder. Bestemmelsen i første ledd bokstav b gjelder kun ved flytting
av bikuber mellom den driftsansvarliges egne bigårder.
§ 15 Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien,
rein og hestedyr
Den driftsansvarlige skal sikre at identitetskortet til hanndyr av sau og geit, som har
vært brukt til naturlig bedekning på flere anlegg i løpet av en bedekningssesong, oppbevares
i journalen på det siste anlegget dyret blir brukt den aktuelle sesongen.

Den driftsansvarlig skal sikre at veterinærattester og egenerklæringer, som kreves ved
flytting av storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien i Norge, oppbevares i journalen
på mottakeranlegget.
Den driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringer, som kreves ved flytting av rein eller
hestedyr tilbake til Norge etter opphold i andre EØS-stater, oppbevares i journalen på
mottakeranlegget.
§ 16 Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av
kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av
kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner skal føre følgende opplysninger i journalen på anlegget:
a) Sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak.
b) Behandling av sykdommer og skader hos dyrene.
c) Mulig dødsårsak eller årsak til avlivning for dyr som dør naturlig eller avlives.
d) Det forebyggende helsearbeidet i anlegget.
Den driftsansvarlige skal for storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som
er merket med identifikasjonskode, journalføre opplysningene i første ledd bokstavene a, b
og c for hvert enkelt dyr. Det samme gjelder for svin som er identifisert individuelt.
Den driftsansvarlige skal sørge for at en kopi av opplysningene i første ledd
bokstavene a og b følger med dersom dyr omhandlet i annet ledd blir flyttet permanent til et
annet anlegg.
Driftsansvarlige som ikke driver anlegg med næringsrettet dyrehold eller kommersielt
hold av rein eller kaniner, er unntatt fra å føre opplysningene i første ledd.
§ 17 Tidsrom for oppbevaring av journaler
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller
hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare
journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i
første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal
oppbevare journalene i minst 3 år.
§ 18 Unntak fra krav om å journalføre visse hendelser på anlegg med storfe eller svin
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe er unntatt fra kravet om å journalføre
opplysninger om fødsel eller dødsfall av storfe på anlegget dersom de sørger for at alle
opplysninger som skal registreres om hendelsen i henhold til § 37 er oversendt til
Mattilsynets elektroniske database innen 24 timer etter at hendelsen fant sted.
Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe eller svin er unntatt fra kravet om å
journalføre opplysninger om flytting av storfe eller svin til og fra anleggene sine dersom de
sørger for at alle opplysninger som skal registreres om flyttingen i henhold til § 39 er
oversendt til Mattilsynets elektroniske database innen 24 timer etter at flyttingen fant sted.

Kapittel IV Utfyllende nasjonale bestemmelser om identifikasjon og merking av storfe,
sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, hjortedyr, hunder, katter, ildere, fugler av
papegøyefamilien og honningbier
§ 19 Godkjenning og bestilling av identifikasjonsmerker
Produsenter eller leverandører av identifikasjonsmerker til storfe, sauer, geiter, svin,
dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, skal søke Mattilsynet om godkjenning av merkene i
samsvar med de framgangsmåter Mattilsynet fastsetter. Det samme gjelder produsenter eller
leverandører av injiserbare signalgivere til fugler av papegøyefamilien.
Injiserbare signalgivere til hunder, katter eller ildere, anses som godkjent dersom de
oppfyller de tekniske kravene til signalgivere i del 2 nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr.
2021/520, som er gjennomført i § 5.
Driftsansvarlige for storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien eller hjortedyr,
skal bestille identifikasjonsmerker til sine anlegg i samsvar med de framgangsmåter
Mattilsynet fastsetter.
§ 20 Oppbygging av norske identifikasjonskoder
I norske identifikasjonskoder til storfe, sauer eller geiter, skal nummeret etter
landskoden bestå av dyreholds-ID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret skal
identifiseres etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved bestilling av
identifikasjonsmerker. Det første sifferet i individnummeret til sauer eller geiter skal være det
siste sifferet i årstallet dyret er født.
I norske identifikasjonskoder til dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, unntatt rein, skal
nummeret etter landskoden bestå av det unike registreringsnummeret til anlegget der dyrene
skal identifiseres etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved bestilling av
identifikasjonsmerker.
§ 21 Bruk av hvit og lakserød farge på øremerker
Konvensjonelle og elektroniske øremerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av
kamelfamilien eller hjortedyr som importeres fra tredjestater skal være lakserøde.
Fargen lakserød skal kun brukes på øremerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av
kamelfamilien og hjortedyr som omhandlet i første ledd og på øremerker til sauer, geiter, dyr
av kamelfamilien og hjortedyr som omhandlet i § 33 tredje ledd.
Fargen hvit skal kun brukes på øremerker til sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og
hjortedyr som omhandlet i § 33 første eller annet ledd.
§ 22 Valgfrie opplysninger på identifikasjonsmerker
Identifikasjonsmerker til svin kan inneholde et individnummer. Individnummeret må
være atskilt fra og ikke kunne forveksles med eller vanskeliggjøre avlesning av de
obligatoriske opplysningene merkene skal inneholde.
Valgfrie opplysninger kan gis på innsiden av konvensjonelle øremerker.
§ 23 Identifikasjon av dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er født fra 21. april 2021 til
[dato for forskriftens ikrafttredelse]
Driftsansvarlige for dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er født fra 21. april 2021 til
[dato for forskriftens ikrafttredelse] skal sørge for at dyrene blir identifisert med
identifikasjonsmerker som fastsatt i denne forskriften før dyrene flyttes til en annen EØS-stat.

§ 24 Elektronisk identifikasjon av storfe
For storfe kan den driftsansvarlige velge å bruke et godkjent elektronisk
identifikasjonsmerke istedenfor ett av de konvensjonelle øremerkene, som skal påsettes
dyret i anlegget dyret er født eller importert til fra en tredjestat.
§ 25 Fritak fra elektronisk identifikasjon av geiter
For geiter, som ikke skal flyttes direkte til et slakteri før de er 12 måneder gamle, kan
den driftsansvarlige velge å bruke et godkjent konvensjonelt øre- eller fotmerke istedenfor
det elektroniske identifikasjonsmerket, som skal påsettes dyret i anlegget dyret er født eller
importert til fra en tredjestat. Vilkåret for dette er likevel at dyrene ikke skal flyttes til en annen
EØS-stat.
§ 26 Alternativ metode for identifikasjon av rein
Driftsansvarlige som holder rein kan identifisere dyrene med reinmerke i tråd med
reindriftsloven.
§ 27 Frist for identifikasjon av storfe født i Norge
Driftsansvarlige som holder storfe skal sikre at identifikasjonsmerkene er satt på
dyrene innen 20 dager etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget.
Mattilsynet kan gi driftsansvarlige tillatelse til å forlenge fristen for å sette det andre
identifikasjonsmerket på storfe i opptil 60 dager etter fødselen dersom det andre merket er
en godkjent vombolus.
Mattilsynet kan gi driftsansvarlige tillatelse til å forlenge fristen angitt i første ledd for å
sette identifikasjonsmerker på storfe i opptil ni måneder etter fødselen dersom vilkårene i
forordning (EU) 2021/520 artikkel 13 nr. 3, som er gjennomført i § 5, er oppfylt.
§ 28 Frist for identifikasjon av sauer og geiter født i Norge
Driftsansvarlige som holder sauer eller geiter skal sikre at identifikasjonsmerkene er
satt på dyrene innen 30 dager etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget.
§ 29 Frist for identifikasjon av svin født i Norge
Driftsansvarlige som holder svin skal sikre at identifikasjonsmerkene er satt på dyrene
innen ni måneder etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget eller det
siste anlegget i forsyningskjeden.
§ 30 Frist for identifikasjon av dyr av kamelfamilien og hjortedyr født i Norge
Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien skal sikre at identifikasjonsmerket er
satt på dyrene innen 20 dager etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget.
Driftsansvarlige som holder hjortedyr skal sikre at identifikasjonsmerkene er satt på
dyrene innen ni måneder etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget eller
det første anlegget de kom til etter å ha levd som ville dyr.
Mattilsynet kan forlenge fristen for å sette identifikasjonsmerker på hjortedyr dersom
vilkårene i forordning (EU) 2021/520 artikkel 16 nr. 4 er oppfylt.
Driftsansvarlige som holder rein er unntatt fra bestemmelsene i forordning (EU)
2021/520 artikkel 16 nr. 1 og 2, som er gjennomført i § 5, og bestemmelsene i annet ledd
dersom dyrene merkes etter reindriftsloven.
§ 31 Endring av elektroniske øremerker til sauer og geiter

Rett før sauer eller geiter flyttes til et slakteri i Norge, kan den driftsansvarlige på
anlegget der dyrene holdes inaktivere signalgiveren i de elektroniske identifikasjonsmerkene
dyrene er identifisert med i henhold til artikkel 45(2)(b) i forordning (EU) 2019/2035, som er
gjennomført i § 4, dersom:
1.

identifikasjonsmerkene er elektroniske øremerker,

2.

identifikasjonskodene som vises av merkene inneholder dyreholds-ID til en tidligere
driftsansvarlig for dyrene, og

3. identifikasjonskoden er preget på utsiden av merket og likevel kan avleses visuelt.
§ 32 Erstatning av identifikasjonsmerker
Den driftsansvarlige kan erstatte det uleselige eller tapte identifikasjonsmerket med et
nytt som viser samme identifikasjonskode som det gjenværende merket dersom ett av de to
identifikasjonsmerkene storfe, sauer eller geiter ble identifisert med i henhold til artikkel 38
eller artikkel 44(2) i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, blir uleselig eller
går tapt.
Den driftsansvarlige kan erstatte det uleselige eller tapte øremerket med et nytt som
viser samme identifikasjonskode som det gjenværende øremerket dersom ett av de to
øremerkene dyr av kamelfamilien eller hjortedyr ble identifisert med i henhold til artikkel
73(1)(a) eller artikkel 73(2)(a) i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, blir
uleselig eller går tapt.
Den driftsansvarlige skal erstatte identifikasjonsmerker etter første eller annet ledd
snarest mulig og senest 30 dager etter at identifikasjonsmerket ble uleselig eller gikk tapt,
men likevel før dyrene flyttes til et annet anlegg.
Erstatning av et identifikasjonsmerke etter tillatelse gitt av Mattilsynet etter artikkel
19(1) og (2) forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5, skal utføres så snart som
mulig og senest 30 dager etter at tillatelsen ble gitt, men likevel før dyrene flyttes til et annet
anlegg.
§ 33 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
Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes, skal sikre at sauer eller geiter,
som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge, blir påsatt et hvitt øremerke i tillegg til
identifikasjonsmerkene. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes skal sikre at dyr av
kamelfamilien eller hjortedyr, som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge og flyttet til
et nytt anlegg, blir påsatt et hvitt øremerke. Det hvite øremerket kommer i tillegg til dyrets
identifikasjonsmerker. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den driftsansvarlige på det første anlegget dyrene ankommer skal sikre at sauer,
geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, som er flyttet til Norge fra en annen EØS-stat, blir
påsatt et lakserødt øremerke. Det lakserøde øremerket kommer i tillegg til dyrets
identifikasjonsmerker.
Bestemmelsene om godkjenning og tildeling av identifikasjonsmerker gjelder
tilsvarende for hvite og lakserøde øremerker som kreves i første til tredje ledd.
Det hvite eller lakserøde øremerket skal inneholde en kode. Kodens første element
skal være landskoden for Norge, i form av enten landskoden på to bokstaver i samsvar med
ISO-standard 3166-1 alfa-2 eller landskoden på tre siffer i samsvar med ISO-standard 31661 numerisk.

For sauer og geiter skal kodens andre element være et unikt 12-sifret nummer, som
består av den nye driftsansvarliges dyreholds-ID etterfulgt av et individnummer som tildeles
av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
For dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal kodens andre element være et unikt 12-sifret
nummer, som består av det unike registreringsnummeret til anlegget dyret er flyttet til
etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
Det hvite øremerket omhandlet i første ledd skal påsettes dyret innen 7 dager etter at
overdragelsen har funnet sted, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg. Det hvite eller
lakserøde øremerket omhandlet i annet eller tredje ledd, skal påsettes dyret innen 7 dager
etter at dyret er flyttet til anlegget, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg.
Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for sauer, geiter, dyr
av kamelfamilien eller hjortedyr som holdes i avgrensede anlegg.
Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for rein.
§ 34 Merking av bigårder og bikuber
Driftsansvarlige for bier skal sørge for at bigårdene er merket med den driftsansvarliges
navn, adresse og telefonnummer og at hver enkelt bikube med bier har et unikt nummer som
identitetsmerke.
Kapittel V Utfyllende nasjonale bestemmelser om dokumenter som skal følge med
sauer, geiter eller svin som flyttes i Norge
§ 35 Identitetskort til hanndyr av sau og geit som brukes til naturlig bedekning på flere
anlegg
Driftsansvarlige for hanndyr av sau eller geit, som brukes til naturlig bedekning på flere
anlegg i løpet av en sesong, skal utstede et identitetskort til hvert av disse dyrene.
Identitetskortet skal i bedekningssesongen følge med dyret ved hver flytting mellom
anleggene og ajourføres av den driftsansvarlige på anlegget der dyret til enhver tid befinner
seg.
Identitetskortet skal inneholde opplysningene nevnt i forordning (EU) 2019/2035
artikkel 22 bokstav a og artikkel 23 nr. 1 og 2, som er gjennomført i § 4.
Identitetskortet skal inneholde opplysninger om flytting av dyret mellom anleggene,
med angivelse av følgende opplysninger for hver flytting:
a) Dato for flyttingen.
b) Navnet og adressen til den driftsansvarlige på avsender- og mottakeranlegget.
c) Avsender- og mottakeranleggets entydige registrerings- eller godkjenningsnummer.
§ 36 Unntak fra kravet om transportdokument ved flytting av sauer, geiter eller svin
Driftsansvarlige for sauer, geiter eller svin er unntatt fra kravet om å sikre at dyrene
følges av transportdokument ved flytting i Norge, dersom opplysningene som kreves i slike
dokumenter er oversendt til Mattilsynets database før flyttingen skjer.
Kapittel VI Utfyllende nasjonale bestemmelser om registrering av opplysninger om
storfe, svin, sauer og geiter i Mattilsynets database
§ 37 Registrering ved fødsel eller dødsfall av storfe
Den driftsansvarlige skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt til
Mattilsynets database ved hver fødsel av storfe i anlegget:

a) Dyrets fødselsdato.
b) Dato for merking av dyret.
c) Dyrets identifikasjonskode.
d) Typen elektronisk identifikasjonsmerke, dersom et slikt er påsatt dyret.
e) Dyrets kjønn.
f)

Mordyrets identifikasjonskode.

Den driftsansvarlige skal sørge for at datoen da dyret døde naturlig, gikk tapt eller ble
slaktet i anlegget blir oversendt til Mattilsynets database ved hvert dødsfall av storfe i
anlegget.
Opplysningene i første og annet ledd kreves likevel ikke for kalver som fødes og dør på
anlegget før de er merket.
§ 38 Registrering ved identifikasjon av storfe med ny identifikasjonskode
Den driftsansvarlige skal sørge for at opplysninger om dyrets nye identifikasjonskode
blir oversendt til Mattilsynets database dersom storfe får tildelt et nytt elektronisk
identifikasjonsmerke med ny identifikasjonskode i samsvar med artikkel 19 nr. 4 i forordning
(EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5.
§ 39 Registrering ved flytting av dyr
Den driftsansvarlige skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt til
Mattilsynets database ved flytting av ethvert storfe til eller fra anlegget:
a) Navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget.
b) Registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget.
c) Ankomst- eller avsendelsesdato.
d) Dyrets identifikasjonskode.
e) Typen elektronisk identifikasjonsmerke, dersom et slikt er påsatt dyr som er flyttet til
anlegget fra en annen EØS-stat eller importert til anlegget fra en tredjestat.
Den driftsansvarlige skal sørge for at følgende opplysninger blir oversendt til
Mattilsynets database ved hver flytting av sauer, geiter eller svin til eller fra anlegget:
a) Navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget.
b) Registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- eller
mottakeranlegget.
c) Ankomst- eller avsendelsesdato.
d) Det samlede antall dyr.
§ 40 Frister for registrering
Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om fødsel av storfe på anlegget til
Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter at dyret er identifisert. Den samme
fristen gjelder for oversending av opplysninger om dyrets nye identifikasjonskode dersom
dyret blir identifisert med et nytt elektronisk identifikasjonsmerke med ny identifikasjonskode i
samsvar med artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5.

Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om dødsfall av storfe på anlegget,
til Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter at hendelsen fant sted.
Den driftsansvarlige skal oversende opplysningene om forflytning av storfe, sauer,
geiter eller svin til eller fra anlegget til Mattilsynets elektroniske database innen 7 dager etter
at hendelsen fant sted.
Kapittel VII Utfyllende nasjonale bestemmelser om sporbarhet av hestedyr
§ 41 Søknad om godkjenning av injiserbare signalgivere
Produsenter eller leverandører av injiserbare signalgivere til hestedyr, skal søke
Mattilsynet om godkjenning av merkene i samsvar med de framgangsmåter Mattilsynet
fastsetter.
§ 42 Frist for identifikasjon av hestedyr født i Norge
Den driftsansvarlige for hestedyret skal sikre at hestedyret er identifisert senest 12
måneder etter fødselen, men likevel før dyret forlater anlegget det er født på i mer enn 30
dager. Dette gjelder med mindre annet følger av artikkel 21 nr. 1 til 3 i forordning (EU)
2021/963, som er gjennomført i § 6.
§ 43 Frist for å søke om identifikasjonsdokument til hestedyr født i Norge
Den driftsansvarlige for hestedyret skal søke om identifikasjonsdokument til hestedyr
som er født i Norge senest 30 dager før identifikasjonsfristen i § 42 utløper.
§ 44 Frist for å erstatte injiserte signalgivere som har sluttet å fungere
Den driftsansvarlige for hestedyret skal sikre at injiserte signalgivere som har sluttet å
fungere blir erstattet snarest mulig og senest 30 dager etter at funksjonsfeilen ble oppdaget,
men likevel før hestedyret forlater anlegget der det vanligvis holdes.
§ 45 Håndtering av injiserte signalgivere når hestedyr slaktes eller dør
Den driftsansvarlige for slakteriet skal sikre at injiserte signalgivere blir tatt ut av
kroppen til hestedyr som er slaktet for humant konsum og deretter destruert.
Dersom den injiserte signalgiveren ikke kan fjernes fra et hestedyr som er slaktet til
konsum, og kjøttet eller den delen av kjøttet som inneholder signalgiveren erklæres uegnet til
konsum, skal den driftsansvarlige for slakteriet sikre at de animalske biproduktene som
oppstår blir håndtert som sådant.
Det er kun tillatt å ta injiserte signalgivere ut av kroppen til hestedyr som har dødd uten
å være slaktet til humant konsum dersom dette gjøres på godkjente anlegg for behandling av
animalske biprodukter og signalgiverne deretter destrueres.
§ 46 Registrering av hestedyr i nasjonalt hesteregister for første gang
Innen 7 dager etter at et hestedyr, som er født i Norge eller innført til Norge fra et
tredjeland, har blitt registrert for første gang, skal den driftsansvarlige på anlegget der
hestedyret vanligvis holdes sørge for at anleggets registreringsnummer blir registrert som en
opplysning om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret.
Innen 7 dager etter at anlegget der et hestedyr vanligvis holdes er endret fra å være et
anlegg i en annen EØS-stat til å bli et anlegg i Norge, skal den driftsansvarlige for hestedyret
sende kopi av minst avsnitt I og II i hestedyrets identifikasjonsdokument til et av organene
med delegerte oppgaver etter § 51 sammen med anleggets registreringsnummer.
Innen 7 dager etter å ha mottatt opplysningene i annet ledd, skal organet med
delegerte oppgaver etter § 51 overføre opplysninger som kreves etter § 4, jf. forordning (EU)

2019/2035 artikkel 64 bokstav b, fra identifikasjonsdokumentet til det nasjonale
hesteregisteret sammen med anleggets registreringsnummer.
Før et identifikasjonsdokument utstedt av et avlslag i en annen EØS-stat blir utlevert til
den driftsansvarlige for hestedyret, skal organet med delegerte oppgaver etter § 51 registrere
identifikasjonsopplysningene i det nasjonale hesteregisteret i samsvar med § 6, jf. forordning
(EU) 2021/963 artikkel 6.
§ 47 Registrering i nasjonalt hesteregister ved bytte av anlegg der hestedyr vanligvis
holdes
Innen 7 dager etter bytte av anlegg som skal regnes som anlegget der et hestedyr
vanligvis holdes, skal den driftsansvarlige på det nye anlegget sørge at opplysningene om
hestedyret i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert med det nye anleggets
registreringsnummer.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom det nye anlegget ligger i utlandet. I
slike tilfeller skal den driftsansvarlige på det siste anlegget i Norge der dyret vanligvis ble
holdt, sørge for at opplysningene om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert
med opplysning om at det nye anlegget ligger i utlandet innen 7 dager etter at hestedyret
forlot landet.
§ 48 Registrering i nasjonalt hestregister når hestedyr er holdt i et anlegg mer enn 30
dager
§ 46 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i
et anlegg i en annen EØS-stat, har blitt holdt i et anlegg i Norge i mer enn 30 dager.
§ 47 første gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i et annet
anlegg i Norge, har blitt holdt i anlegget i mer enn 30 dager.
§ 47 annet ledd gjelder tilsvarende dersom et hestedyr, som vanligvis holdes i
anlegget, har blitt holdt i utlandet i mer enn 30 dager.
Første til tredje ledd gjelder for hestedyr nevnt i § 4, jf. forordning (EU) 2019/2035
artikkel 64 bokstav c, først når fristene i bokstav c er overskredet.
§ 49 Registrering i nasjonalt hesteregister dersom hestedyr ugjenkallelig erklæres for ikke
å være beregnet til humant konsum
Dersom hestedyret ugjenkallelig blir erklært til ikke å være beregnet til konsum som
følge av behandling med legemidler det ikke er tillatt å bruke til hestedyr som er beregnet til
humant konsum, skal den behandlende veterinæren registrere direkte i det nasjonale
hesteregisteret at hestedyret ugjenkallelig er erklært til ikke å være beregnet til humant
konsum. Registreringen skal foretas innen 7 dager etter at behandlingen fant sted.
Den driftsansvarlige for hestedyret er unntatt fra å fremlegge dyrets
identifikasjonsdokument for vedkommende myndighet eller organ med delegerte oppgaver,
eller selv å ajourføre det nasjonale hesteregisteret, når den behandlende veterinæren
handler i samsvar med første ledd.
Kapittel VIII Administrative bestemmelser
§ 50 Tiltak, tilsyn og vedtak
Mattilsynet gjennomfører tiltak, fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å oppnå
etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften.
§ 51 Organer med delegerte oppgaver

Norsk hestesenter, Norsk Varmblod og Norsk ponniavlsforening tillegges ansvar og
myndighet som organer med delegerte oppgaver etter følgende bestemmelser i § 6, jf.
forordning (EU) 2021/963:
a) Registrering av identifikasjonsopplysninger i den elektroniske databasen (artikkel 6).
b) Tiltak for å påvise at hestedyr er blitt identifisert tidligere (artikkel 12).
c) Registrering av signalgiverkoden i identifikasjonsdokumentet (artikkel 19).
d) Utstedelse av nytt identifikasjonsdokument (artikkel 21 nr. 3-5).
e) Utstedelse og utlevering av identifikasjonsdokumenter til andre hestedyr enn registrerte
hestedyr (artikkel 22 nr. 1).
f)

Praktiske regler for utforming av identifikasjonsdokumenter og håndtering av blanke
identifikasjonsdokumenter (artikkel 23 nr. 1 og 2).

g) Utstedelse av midlertidig identifikasjonsdokument (artikkel 24 nr. 1 og 2).
h) Utstedelse av duplikater av identifikasjonsdokumenter (artikkel 25 nr. 2 bokstavene b til
d, nr. 3 og nr. 4).
i)

Utstedelse av erstatninger av identifikasjonsdokumenter (artikkel 26 nr. 2 bokstavene b til
d og nr. 3).

j)

Registrering i den elektroniske databasen og ugyldiggjøring av identifikasjonsdokumentet
for hestedyr som har dødd eller gått tapt (artikkel 28 nr. 4 og 5).

k) Håndtering av identifikasjonsdokumenter for å sikre at hestedyret kan identifiseres hele
levetiden (artikkel 30 nr. 1).
l)

Utfylling eller utstedelse av identifikasjonsdokument, samt registrering av opplysninger i
den elektroniske databasen, for hestedyr som er innført til EØS og frigitt for fri omsetning
(artikkel 37 nr. 2 og 3).

m) Tilføyelse av avsnitt III til identifikasjonsdokument som er utstedt før [dato for
ikrafttredelse av forordning (EU) 2019/6 i EØS-avtalen] (artikkel 46 nr. 2).
Norske avlslag delegeres myndighet til å utlevere identifikasjonsdokumentene de selv
utsteder etter § 6, jf. forordning (EU) 2021/963 artikkel 22 nr. 2. Avlslagene tillegges i tillegg
ansvar og myndighet som organer med delegerte oppgaver etter bestemmelsene i første
ledd bokstavene b, c, d, g, h, i, j, k, l og m.
§ 52 Kontaktopplysninger til organer med delegerte oppgaver
Organer med delegerte oppgaver skal rapportere følgende opplysninger til Mattilsynet
for offentliggjøring på Mattilsynets internettsider: organets navn, postadresse, telefonnummer
og e-postadresse, samt navnet, adressen og den 6-sifrede UELN-kompatible
identifikasjonskoden til organets database.
Opplysningene skal rapporteres innen 3 uker etter at denne forskriften trer i kraft.
Senere endringer av opplysningene skal rapporteres fortløpende.
§ 53 Maksimalsatser for identifikasjon og registrering av hestedyr
For utstedelse og utlevering av et identifikasjonsdokument, et duplikat av
identifikasjonsdokumentet eller en erstatning av identifikasjonsdokumentet, med registrering
av identifikasjonsopplysninger om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret, kan organet
med delegerte oppgaver kreve en godtgjørelse på maksimum kr. 1595.
For registrering av identifikasjonsopplysninger om hestedyret i det nasjonale
hesteregisteret alene, kan organet med delegerte oppgaver kreve en godtgjørelse på
maksimum kr. 800.

Godtgjørelsen omhandlet i første ledd skal inkludere porto for forsendelser fra organet,
signalgiveren dyret om nødvendig skal injiseres med, eventuelle midlertidige
identifikasjonsdokumenter til dyret, samt oppdatering av identifikasjonsdokumentet og
identifikasjonsopplysninger om hestedyret i det nasjonale hesteregisteret i hele dyrets
levetid.
§ 54 Klage på vedtak fattet av organ med delegerte oppgaver
Enkeltvedtak fattet av organ med delegerte oppgaver kan påklages til Mattilsynet ved
Hovedkontoret, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) kapittel VI. Klagen sendes til det organet som fattet vedtaket. Dersom
vedtaksorganet ønsker å opprettholde vedtaket, oversendes klagen med en begrunnet
innstilling til klageinstansen.
§ 55 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til husdyravlsloven § 7, dyrehelsepersonelloven § 37 og
matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.
§ 56 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.
§ 57 Overgangsbestemmelser
Rugerier og anlegg for hold av fjørfe, som er sertifisert etter forskrift 18. november
1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter, regnes som registrert og sertifisert etter
dyrehelseforskriften og denne forskriften.
Dyr som er identifisert etter forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking,
registrering og rapportering av småfe, forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og
merking av storfe og storfekjøtt eller forskrift 10. mai 2011 nr. 482 om sporbarhet av svin fra
21. april 2021 til denne forskriften trer i kraft, regnes som identifisert etter denne forskriften.
Identifikasjonsmerker som er godkjent etter forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet
og merking av storfe og storfekjøtt, forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking,
registrering og rapportering av småfe, forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator,
avleser og prøvingslaboratorium ved elektronisk identifikasjon av småfe eller forskrift 10. mai
2011 nr. 482 om sporbarhet av svin før 21. april 2021, kan brukes i en overgangsperiode
som slutter den 20. april 2023.
Identitetskort for værer og bukker, som er utstedt etter forskrift 30. november 2005 nr.
om merking, registrering og rapportering av småfe, regnes som utstedt etter denne
forskriften.
§ 58 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg I Program for overvåkning av Newcastle disease i anlegg som holder fjørfe,
som nevnt i § 10
1. Mål med overvåkningsprogrammet:
Dokumentasjon av at Norge er fritt for Newcastle disease uten vaksinasjon.
2. Påvisning av infeksjon med følgende agens:
Newcastle disease virus.
3. Målarter:
Hønsefugler (Galliformes).
4. Undersøkelser:
Hver flokk skal undersøkes klinisk under hver verpeperiode på det tidspunktet som er
mest gunstig når det gjelder å oppdage sykdommen.
5. Prøvemateriale:
Det skal tas blodprøver fra hver flokk i anlegg som holder avlsfjørfe.
6. Prøvetakingsgrunnlag og -hyppighet:
Arter
Prøvetakingstidspunkt
Hønsefugler (Galliformes)

Årlig

Antall fugler det skal tas
prøver av
60

7. Undersøkelser, prøvetakings- og analysemetoder:
Hemagglutinasjon inhibisjonstest (HI) test.
8. Resultater:
En flokk anses som positiv når det etter positive resultater på testen foretatt i samsvar
med nr. 4 - 7, bekreftes infeksjon med Newcastle disease virus ved en ny test av egnet
type.
Tilleggsopplysninger om diagnostiseringsmetodene:
Laboratoriene som er utpekt av Mattilsynet til å foreta testing i henhold til dette vedlegget,
kan finne en mer detaljert beskrivelse av diagnostiseringsmetodene i 2018-utgaven av
Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok.

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.
Konsolidert forordning (EU) 2019/2035 om krav til registrering, godkjenning, registre,
journalføring og sporbarhet
Nedenfor gjengis til informasjon dansk konsolidert versjon av grunnrettsaken, forordning
(EU) 2019/2035, da norsk oversettelse ikke foreligger per dags dato. Grunnrettsakten er
endret ved forordning (EU) 2020/1625. Alle endringer av grunnrettsakten er innarbeidet i
nedenfor.
► B Forordning (EU) 2019/2035
som endret ved
► M1 Forordning (EU) 2020/1625
[Til Lovdata: Her legges forordningsteksten i pdf-versjon inn. Filen heter 32019R2035
konsolidert 32020R1625 dansk.pdf]
Forordning (EU) 2021/520 om krav til identifikasjon og registrering av storfe, svin,
sauer, geiter, dyr av kamelfamilien, hjortedyr og fugler av papegøyefamilien
Nedenfor gjengis til informasjon dansk versjon av grunnrettsaken, forordning (EU) 2021/520,
da norsk oversettelse ikke foreligger per dags dato.
[Til Lovdata: Her legges forordningsteksten i pdf-versjon inn. Filen heter 32021R0520
dansk.pdf]
Forordning (EU) 2021/963 om krav til identifikasjon og registrering av hestedyr
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av grunnrettsakten, forordning (EU)
2021/963, med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i
samsvar med vedlegg I.
► B Forordning (EU) 2021/963 om fastsettelse av regler for anvendelsen av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 med
hensyn til identifikasjon og registrering av hestedyr og om fastsettelse av maler for
identifikasjonsdokumenter for disse dyrene
► EØS Tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg 1, JCD 361/2021
Til Lovdata: Her legges forordningsteksten i html-kodet versjon eller pdf-versjon inn. Filen
heter 32021R0963.docx eller 32021R0963.pdf
Forordning (EU) 2021/577 om krav til innhold og format av opplysninger om visse
typer medisinering i identifikasjonsdokumentet til hestedyr
Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av grunnrettsakten, forordning (EU)
2021/577.
Til Lovdata: Her legges forordningsteksten i html-kodet versjon eller pdf-versjon inn. Filen
heter 32021R0577.docx eller 32021R0577.pdf

