UTKAST TIL LMD 28.06.2019

Utkast til forskrift om endring av produksjonsdyrforskriften
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd § dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr.
814

I
I forskrift 3. mars 2006 nr. 885 om velferd for produksjonsdyr skal det gjøres følgende
endringer:
§ 2 annet ledd bokstav a skal lyde:
a)

Storfe, svin, sauer, geiter, fisk, reptiler og amfibier

Ny § 3a skal lyde:
§ 3a Melding om dyrehold
Dyreeieren skal sørge for at Mattilsynet så snart som mulig får melding om
dyreholdet med nødvendige opplysninger om
a) dyreartene i dyreholdet
b) antallet dyr av ulike slag i dyreholdet
c) driftsformen
d) bygninger, oppholdsrom og uteområder for dyrene
e) hvordan dyrene er oppstallet
f) hvem som er den driftsansvarlige dyreholderen
g) vesentlige endringer av det som er nevnt i bokstavene a til f, og andre vesentlige
endringer av dyreholdet.
§ 5 fjerde ledd skal lyde:
Kompetente personer kan fjerne geviret på tamrein, hjort og dåhjort når geviret ikke er
dekket av hud. Geviret skal fjernes ved hjelp av sag eller annet egnet redskap ovenfor det
partiet som er dekket av hud ved roten av geviret. Geviret kan fjernes uten å bedøve dyret.
Ny § 8a skal lyde:
§ 8a Hold av dyr uten oppholdsrom utenom beiteperioden
Tamrein kan holdes på uteområder uten tilgang til oppholdsrom hele året. Andre
hjortedyr enn tamrein kan også holdes slik dersom
a) terrenget, vegetasjonen eller innretninger gir dyrene tilstrekkeleg vern mot vær og vind
b) klimaet og topografien i området ikke utsetter dyrene for unødige påkjenninger og heller
ikke hindrer dyreholderen i å føre nødvendig tilsyn med dyrene
c) Mattilsynet har fått melding om at holdet uten oppholdsrom er etablert, og meldingen
dokumenterer at vilkårene i bokstavene a og b er oppfylt.
Andre dyr skal ha tilgang til oppholdsrom utenom den normale beiteperioden.
II
Forskriften trer i kraft (dato).
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