Eksempel på innførselskrav for partier på færre enn 20 enheter av
rugeegg og fjørfe over 72 timers alder fra EØS land for andre
fjørfearter enn struts (gjelder ikke kappflyvning med duer eller
tilbakeførsel fra utstilling).
Krav til opprinnelsesbesetning





Flokken skal i minst 12 uker eller siden klekking har oppholdt seg innenfor EØS.
Flokken skal ikke være pålagt dyrehelsemessige restriksjoner som omfatter fjørfe eller
befinne seg i et område som er pålagt slike restriksjoner.
Flokken skal ved forsendelse ikke vise symptomer på, eller mistenkes å ha, smittsom
fjørfesykdom.
Dersom flokken er vaksinert, skal vaksinen være godkjent av offentlig myndighet i
avsenderlandet.

Helsesertifikat


Forsendelsen skal ledsages av et helsesertifikat (Sertifikatmodell IV - Partier mindre enn 20)
som er fylt ut og underskrevet av offentlig veterinær i avsenderlandet. Sertifikatet skal
utstedes på forsendelsesdagen og er gyldig i 5 dager.

Krav til test for Salmonella




Rugeegg
o skal komme fra flokk som har testet bakteriologisk negativt (avføringsprøve) for
typer av Salmonella som har betydning for human helse.
Levende fjørfe
o skal i løpet av de siste 15 dagene før forsendelse ha vært isolert og testet
bakteriologisk negativt (avføringsprøve) for spesifikke typer Salmonella avhengig av
art.
o skal den siste måneden før forsendelse ha testet serologisk (blodprøve) negativt for
Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum. Dette gjelder ikke duer.

Krav som angår Newcastle disease




Rugeegg
o kan komme fra flokk som er vaksinert mot Newcastle disease dersom vaksinasjonen
er foretatt minst 30 dager før innsamling av rugeeggene.
Levende fjørfe
o skal ikke være vaksinert mot Newcastle disease
o skal komme fra flokk som har vært isolert de siste 14 dagene før forsendelse og hvor
det ikke har blitt vaksinert mot Newcastle disease de siste 21 dager før forsendelse
o skal de siste 14 dagene før forsendelse ha avgitt blodprøve som tester negativt på
Newcastle disease.

Krav til transporten



Fjørfe må ikke transporteres gjennom et område med smitte av Newcaslte disease eller
aviær influensa med mindre transporten foregår langs hovedferdselsårer
Transporten skal foregå etter gjeldende transportregler og på en slik måte at dyras
helsetilstand blir sikret

Krav til importør


Importør må være registrert hos Mattilsynet før innførsel finner sted. Registreringen må
gjøres senest 30 dager før innførsel



Importør må melde fra til det lokale Mattilsynet om innførselen senest 24 timer før ankomst
til bestemmelsesstedet. Meldingen skal sendes på fastsatt skjema.



Som mottaker av skal du føre fortegnelse over mottatte forsendelser og gjennomføre den
kontroll som er nødvendig for å sikre samsvar med de betingelser som stilles til innførsel før
videre distribusjon av forsendelsen. Fortegnelsen skal inneholde navn og adresse på
avsender(e) og mottaker(e) og identiteten på forsendelsen.



Register over mottatte leveranser skal oppbevares i minst ti år og skal forevises det lokale
Mattilsynet etter anmodning. Det samme gjelder de handelsdokumenter eller
helsesertifikater som har fulgt forsendelsen.



Hvis det viser seg at det er mangler ved handelsdokument, identifikasjon eller
dokumentasjon må du straks ta kontakt med Mattilsynet og informere dem om dette



Husk at levende dyr tidligst kan forlate bestemmelsesstedet som er oppgitt i helsesertifikatet
tidligst 2 dager etter ankomst. Levende dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan
ikke forlate endelig bestemmelsessted før det er gått ytterligere 2 dager etter ankomst

Generelt om dispensasjon
Det kan søkes om dispensasjon fra alle bestemmelser gitt i forskrift dersom forskriften inneholder en
paragraf med ordlyd tilsvarende:
«Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det
ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.»
Mattilsynet må vurdere hvert enkelt tilfelle etter skriftlig dispensasjonssøknad er mottatt. Dersom
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra er tatt inn i EØS-avtalen, vil en dispensasjon fra
bestemmelsen stride mot EØS-avtalen. I slike tilfeller må ordlyden av bestemmelsen vurderes mot
det det søkes om dispensasjon fra. I tillegg må faglige argumenter og vilkår for dispensasjonen
vurderes.
Dersom bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er nasjonale bestemmelser, og ikke en del av EØSavtalen, vil det kun være de faglig argumenter og vilkår for dispensasjonen som må vurderes.
Selv om det åpnes for at det kan søkes om dispensasjon fra bestemmelser, betyr ikke dette at det vil
bli gitt dispensasjon i alle tilfeller.

