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HØRING
- FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM AVL AV STORFE,
SVIN, SAU, GEIT OG HEST
Mattilsynet hører på vegne av Landbruks- og matdepartementet en endring av forskrift om avl av
storfe, svin, sau, geit og hest. Noen av endringene har bakgrunn i en forordning som allerede er
fastsatt i EU. Høring av disse endringene gjennomføres derfor kun av informasjonshensyn.
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
• Husdyravlsforskriften foreslås som kortnavn for forskriften.
• Informasjon om saksnummer i databasen hvor detaljer om identifikasjon av avlsdyr finnes skal
oppgis i avlssertifikatet.
• Vedhenget til forskriften med konsolidert oversettelse av forordning (EU) 2016/1012 og
forordning (EU) 2017/717 oppdateres.

Bakgrunn for forslaget
Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest gjennomfører forordning (EU) 2016/1012 med
bestemmelser om avl for disse dyreslagene. Forskriften gjennomfører også:
• Forordning (EU) 2017/1422 om utpeking av EU-referansesenter for individgranskning og
avlsverdi for storfe.
• Forordning (EU) 2017/716 om standardskjema for lister av godkjente avlslag og
avlsvirksomheter.
• Forordning (EU) 2017/717 om standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og
avlsmateriale.
• Forordning (EU) 2017/1940 om innhold og format av avlssertifikater i hestepasset.
Forordning (EU) 2017/717 om standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale
endres av forordning (EU) 2021/761. Denne høringen gjennomfører endringsforordningen.
Endringene går ut at det i avlssertifikatene skal oppgis informasjon om saksnummer i databasen
hvor detaljer om identifikasjon av avlsdyr finnes.
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Forordning (EU) 2021/761 følger vedlagt høringsbrevet. De er på dansk da norsk oversettelse ikke
foreligger pr. i dag. Dersom forskriftsutkastets bestemmelser ikke synes å samsvare med dette
regelverket, ønsker vi at høringsinstansene påpeker dette.

Innholdet i forskriftsutkastet
Korttittel
Det foreslås en korttittel for forskriften, «Husdyravlsforskriften». Dette for å forenkle referanser og
omtale av forskriften. Navnet vurderes å være dekkende for forskriftens innhold og viser
sammenheng med husdyravlsloven.

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/761
EØS-henvisningsfeltet oppdateres, slik at forordning (EU) 2021/761 synliggjøres som siste endring
av forordning (EU) 2017/717.
I § 2 fjerde ledd legges det til en henvisning til forordning (EU) 2021/761, slik at gjennomføringen
av forordning (EU) 2017/717 inkluderer endringsforordningen. Endringen innebærer at det i
relevant rubrikk i avlssertifikatene skal opplyses om saksnummer i databasen der informasjon om
identifikasjon av avlsdyret finnes. Dette gjøres ved at det legges til en setning om i fotnoten til
denne rubrikken som lyder:
«Under «Resultat» oppgi detaljer eller saksnummer som refererer til databasen hvor detaljer er
tilgjengelig.»

Oppdatering av forskriftens vedheng
Vedhenget til forskriften er ikke en del av forskriften, men legges til av informasjonshensyn. Her
finnes en oversettelse av forordning (EU) 2016/1012. Ved en forglemmelse var ikke EØStilpasningen innlemmet i denne oversettelsen. EØS-tilpasningen, som legger til Norge over listen
over hvilke territorier som regnes som innenfor Unionen ved innførsel av avlsdyr og avlsmateriale,
innlemmes i oversettelsen.
Til vedhenget tilføyes også en konsolidert oversettelse av forordning (EU) 2017/717. I denne
oversikten er endringene av forordningen innlemmet.

Nytt sammenliknet med gjeldende rett/gjeldende prinsipper og vurdering
Identitetskontroll ved handel med avlsdyr er vesentlig for å kunne drive et målrettet avlsarbeid.
Informasjon om identitetskontroll er oppgitt i en egen rubrikk på standardskjema som skal benyttes
ved slik handel. Endringen medfører at detaljer om hvordan kontrollen er utført skal oppgis, eller
referanse til database der detaljene oppgis, skal inkluderes i skjema.
Det vurderes som positivt at slike detaljer, eller referanse til database der detaljene oppgis, finnes i
skjema. Dette vil øke sikkerheten ved handel med avlsdyr.

Oppbygning av forskriften
Forslaget gjennomfører en forordning. Forordningsformen velges av EU i tilfeller hvor man har
behov for at regelverket skal gjelde likelydende i hele EU, og hele EØS-området. Forordningene
gjelder direkte i alle EUs medlemsland, men må gjøres til del av norsk rettsorden. På grunn av
behovet for likelydende regelverk stiller EØS-avtalen strenge krav til gjennomføringen, nemlig at
forordningen ”som sådan gjøres til en del av avtalepartenes interne rettsorden”, jf. EØS-avtalen art.
7. I Norge er ”henvisningsteknikken” valgt for å ivareta dette kravet, se forskriftsforslaget § 2 fjerde
ledd. Dette innebærer at den forskriftsteksten som vedtas, fastsetter at vedkommende forordning, i
EØS-tilpasset form, skal gjelde som forskrift, uten at teksten der EØS-tilpasningene er innarbeidet,
formelt vedtas som forskrift.
Side 2 av 3

Denne metoden innebærer at rettigheter og plikter ikke kan leses direkte ut av forskriften. Brukere
må gå til selve forordningsteksten for å finne dem. For å lette tilgjengeligheten, er
forordningsteksten lagt ved høringen her. I forbindelse med kunngjøring av forskriften, vil
Mattilsynet sørge for at forordningsteksten også blir å finne i tilknytning til forskriften.

Konsekvensutredning
Avlslag og avlsorganisasjoner som handler med avlsdyr er allerede i dag forpliktet til å bruke
standardskjema angitt i forordning (EU) 2017/717. Kontroll av identitet av avlsdyret er en vesentlig
del når det kommer til slik handel. Endringen om at det skal oppgis detaljer, eller referanse til
database der detaljene oppgis, i skjema vurderes å medføre minimale konsekvenser.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside: Endring av husdyravlsforskriften –
justering av tittel og helsesertifikat. Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 28. januar 2022
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Ole-Herman Tronerud
Fungerende seksjonssjef
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