Skjematisk oversikt flytting av småfe:
*NB! Det er en egen fotråteforskrift som regulerer flytting av sau innenfor og ut av Rogaland og AustAgder fylke! Egne bestemmelser vil gjelde innenfor disse fylkene!
*NB! Det er en egen soneforskrift for mædi som regulerer flytting av sau innenfor, inn i og ut av
Trøndelag. Egne bestemmelser gjelder for bestemte kommuner innenfor Trøndelag.

Lam/kje (også
hunndyr) som skal
slaktes før de er 8
mnd gamle og som
holdes adskilt fra
andre
småfebesetninger
etter flytting (eks
kopplam)
Hunndyr sau/geit
mellom
besetninger,
innenfor fylke og
innenfor
regiongrense
Hunndyr sau/geit
mellom besetning,
over fylkesgrense
både innenfor og
over regiongrense
Hanndyr sau
mellom
besetninger
innenfor fylke og
innenfor
regiongrense
Hanndyr sau
mellom
besetninger over
fylkesgrense
innenfor egen
småferegion
Hanndyr sau
mellom
besetninger over
småferegiongrense
Hanndyr geit
mellom
besetninger
innenfor fylke og

Søknad
Nei

Egenerklæring
Nei

Veterinærattest Eventuelt
Nei
Husk
merkeregelverk!
NB. Kun tillatt
innenfor egen
småferegion og
ikke ut av
Nordland og
Rogaland.

Ja

Ja

Sau-Nei
Geit- Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei
NB! Ja ut av
Nordland og
Rogaland

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Husk testing for
mædi ved
flytting av
hunndyr sau.

innenfor egen
småferegion
Hanndyr geit
mellom
besetninger over
fylkesgrense og
innenfor egen
småferegion
Hanndyr geit
mellom
besetninger over
regiongrense
Føre småfe innen
egen region til og
fra innmarksbeite
uten kontakt med
andre småfe eller
til og fra
utmarksbeite
Føre småfe til og
fra innmarksbeite
sammen med
andre småfe

Nei
NB! Ja ut av
Nordland og
Rogaland

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Føre småfe til og
fra utmarksbeite
med andre småfe
over regiongrenser

Ja

Nei

Nei

Livdyrsamarbeid

Nei- men
skriftlig
samarbeidsavt
må sendes
Mattilsynet,
se egen info
om dette.

Ja-skal legges
Nei
ved skriftlig
samarbeidsavtale
som sendes til
Mattilsynet.

Dette er i
utgangspunktet
forbudt- dette
vurderes som
flytting av
hunndyr fra en
besetning til en
annen.
Dersom
dyrehelsemessig
ok gis det
vanligvis
tillatelse for
inntil 10 år av
gangen
Lenke til info
finnes
her

