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Høringssvar – HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM DYREHELSE 
(Dyrehelseforskriften) 

 
Generelle kommentarer 
Vi vil gjerne få kommentere at vi mener det er svært uheldig at runde 2 av disse høringene sendes med 
kun 6 ukers høringsfrist (og kortere). Det er disse nasjonale tilpasningene det er viktige å gi innspill på, 
og det er svært omfattende og krevende å forstå betydning og konsekvenser av disse forslagene. Den 
korte høringsfristen fremstår som ekstra merkelig når Mattilsynet sendte sine utkast til LMD allerede før 
sommeren 2021, og disse sendes på høring til næringa m.fl. først i januar/februar 2022. På grunn av den 
korte høringsfristen og at dette er komplisert ber vi om et høringsmøte med Mattilsynet for å kunne 
oppklare spørsmål og få en bedre forståelse av vurderingene som ligger bak de utsendte forslagene. Ber 
om at et slikt møte avholdes så snart som mulig og før ratifisering av regelverket. 
 
Vi fikk dessverre ikke gitt innspill til runde 1 av denne forskriften. Vi har derfor også noen overordnete 
og generelle kommentarer: Det er omfattende endringer som nå trer i verk, i form av både struktur og 
en del innhold. Det er utfordrende å sette seg inn i alle implikasjoner og erkjenne de praktiske 
konsekvensene av regelverksendringene. Vi forventer at det kan bli oppdaget ukjente og utfordrende 
konsekvenser av regelverket etter hvert som det blir tatt i bruk. I flere år fremover vil det være behov 
for at vedtak «fattes i form av veiledning» når det handler om regelverk som er nytt og enda ikke 
tilstrekkelig kjent for de som omfattes av endringene.  Det er viktig at næringas tas med på råd ved 
utarbeiding av veiledningsmateriell.  
 
Vi forstår det slik at vi er omforent med forvaltningen i at det vil være behov for å justere de nasjonale 
tilpasningene og kommunikasjonen rundt regelverket når man ser konsekvensene av nytt regelverk. Ett 
eksempel her er at regelverket nå legger opp til bruk av begrepet «anlegg» heller enn «besetning», og at 
avgrensingen av hva et anlegg er, fremstår som uklart. Uansett representerer dette en endring fra ett 
begrep som har vært godt innarbeidet og som nå erstattes av ett begrep som språklig beskriver og 
oppfattes som/er ett sted og ikke dyra på stedet – i motsetning til «besetning». Dette forventer vi vil 
skape forvirring, og at det i lang tid fremover fortsatt vil bli brukt «gamle» uttrykk. Når regelverket er 
bygget opp med en overordnet forordning med underliggende rettsakt ser vi at definisjoner av begreper 
som har avgjørende betydning for rettsforståelsen ikke er tilgjengelig i hver enkelt forskrift, men spredt 
mellom flere forskrifter.  Vi tror en samling av alle definisjoner og juridiske begreper med en forklaring 
ut over definisjonen som gjør uttrykkene forståelig for produsenter (og sentrale næringsaktører) er helt 
essensielt for å forstå regelverket. Vi ber Mattilsynet utarbeide en slik liste.  
 
Det vil være et stort behov for veiledere for å kunne forstå innholdet i de mest sentrale forskriftene som 
nå er på høringsrunde 2. Nå er dagens dyrehelseforskrift delt opp i mange nye forskrifter. Vi forventer 
(er avhengig av) at alle paragrafer i dagens dyrehelseforskrift – som evt. ikke videreføres i nye forskrifter 
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– omtales i en av alle disse runde-2-høringene, slik at vi evt. kan kommenterer på et slikt valg (ref. også 
siste del av høringsbrevet).  
 
I tillegg til veiledning for brukerne av regelverket, hadde det også være nyttig om Mattilsynet 
tilgjengeliggjorde et lovspeil slik de har gjort for akvakulturregelverket. Det er behov for veiledning på 
hele forordningen og en synliggjøring av hvilke valg som er belyst/evt. ikke er belyst i disse høringene.   
 
I tillegg viser forskriftsteksten delvis til paragrafer i selve forordningen uten at det gjengis hva som står – 
uten veiledere vil dette være svært tungt tilgjengelig.  
 
Vi er innforstått med at mange begreper ikke er valgt ut fra nasjonale forhold, men pga. definisjonene i 
dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 heretter kalt AHL. Vi velger likevel å påpeke svakheter ved bruken 
for å bidra til å belyse behov for spesifikk veiledning. 
 
Det er lagt et stort arbeid i å utforme en ny dyrehelsestrategi. Vi mener det er viktig å utnytte det 
nasjonale handlingsrommet som ligger i regelverket, men dette krever modning og praktisk erfaring 
over tid. For å bevare og forbedre den norske dyrehelsa er det derfor viktig at dette mulighetsrommet 
kan utnyttes etter hvert som behov og muligheter blir tydelig. Vi ser samtidig at det gjenstår en del 
arbeid når det gjelder forvaltning av dyrehelsa som vi ser med fordel kan gjøres i lys av det videre 
arbeidet med nasjonal dyrehelsestrategi.    
 
I dette høringssvaret brukes «…» for å markere at teksten er hentet fra forskriften eller høringsbrevet. 
 
 
Spesifikke tilbakemeldinger 
 
Dyrehelseforskriften 
§2: «Tilsvarende er begrepet «anlegg» endret til «lokaler» som oversettelse av «facilities» pga. 
foreliggende oversettelse. Mattilsynet mener at begrepet «lokaler» er lite egnet for anlegg i sjøen og vil 
vurdere om begrepet bør oversettes som "installasjoner". Begrepet vil rettes dersom oversettelsen 
endres.» Kommentar: Bruk av nye og uvante begreper vil kunne skape forvirring, ref. lokaler vs. anlegg. 
Vi oppfatter at Mattilsynet ønsker å bytte ut begrepet «lokaler» med «installasjoner». Dette er et 
begrep som ikke er relevant for landdyr, for landdyr er «lokaler» bedre. Det er mulig at «fasiliteter» er 
et bedre begrep for å unne dekke både landdyr- og akvanæringen. Det anbefales at slike begreper 
belyses godt i veiledningsmateriell, og at det lages en god og omfattende definisjonsliste i starten av alle 
disse forskriftene, se også kommentar §27. 
 
§ 4 og5: «Vi ber om tilbakemeldinger fra næringsaktørene på endringen som gjelder sletting av § 4 
annet ledd, om at ny dyrehelseforordning ikke skal gjelde ved eksport til tredjeland.» Her viser vi til 
henvendelse fra Norsvin til Mattilsynet ang. behovet for å belyse konsekvensene av § 4 og 5. 
 
Kapittel IV. Utfyllende nasjonale bestemmelser for landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr –listeføring 
og meldeplikt 
 
§17 Ny nasjonal sykdomsliste 
Vi støtter at ambisjonsnivået for norsk dyrehelse holdes høyt gjennom at de aller fleste sjukdommer 
som lå på A, B og C fortsatt er på tilhørende liste 1, 2 og 3. Dette er svært viktig for å bevare den gode 
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norske dyrehelsa. Samtidig ser vi behov for at arbeidet med ny dyrehelsestrategi videreføres gjennom 
en grundigere gjennomgang av prinsipper for hvilke sjukdommer som er på liste 1 vs. liste 2. I dag vil 
sjukdommer på liste 1 delvis omfattes av EUs regelverk for liste A- og B-sjukdommer, mens andre 
sjukdommer på lista håndteres etter nasjonale regelverk/beredskapsplaner. Vår erfaring er at de faglige 
beredskapsplanene til Mattilsynet er vanskelig tilgjengelig, det er derfor lite forutsigbart hvordan disse 
sjukdommene vil bli forvaltet. Henvisningene til EUs liste bør beholdes i den endelige versjonen av liste 
1, og det må tydeliggjøres hvilken forvaltning som vil bli gjeldende for liste 1-sjukdommene som verken 
er en A- sjukdom i EU eller som Norge ikke har fristatus for I utkastet til forskrift er det vanskelig å forstå 
hvilken forvaltningspraksis som vil gjelde ved påvist sjukdom. Det er også vanskelig å forstå forskjellen 
mellom om en sjukdom står på liste 1 eller liste 2. Det kunne vært nyttig med en definisjon av hhv liste 
1- og liste 2-sjukdom som en del av forskriften.  
 
Generelt er det viktig at Mattilsynet fatter vedtak som gir rett til erstatning etter matloven, og at 
kompensasjonsordningene er gode nok for både liste 1 og liste 2 sjukdommer. Vi tillater oss å påpeke 
utfordring i at det må pålegges avliving for å utløse denne retten, selv om dette ikke er gjenstand for 
høring.   
 
Omdefinering fra A, B og C vil kunne skape noe forvirring da det vil ta noe tid før alle helsekort som 
ligger i norske fjøs er bytta ut, der brukes særlig uttrykket B-sjukdommer. Eks. individkort varer livet ut 
for ei ku, men vi ser heller ingen annen og bedre løsning enn å omdøpe de nasjonale listene.  
 
Ad liste 1 (2):  
Som nevnt over - på generell basis støtter vi en ambisiøs inngang til sjukdommer vi ikke har, og/eller 
bekjemper og at noen av disse føres på liste 1 selv om de tilhører EUs kategori D og E - eller ikke er 
listeført.  
 
I lys av erfaringene fra HPAI-utbruddet i 2021 ser vi at det ikke vil være riktig at HPAI og LPAI skal 
håndteres på samme måte ved en påvisning. Vi ønsker at Mattilsynet i samarbeid med næringa gjør en 
vurdering av hvordan LPAI bør håndteres og om liste 1 er riktig plassering for denne sjukdommen. Vi 
mener at det ikke vil være hensiktsmessig, verken økonomisk eller fra et dyrehelseperspektiv, å 
håndtere LPAI likt med en kategori A sjukdom (HPAI). Vi oppfordrer derfor Mattilsynet til å se nærmere 
på hvordan et utbrudd av LPAI bør håndteres.  
 
Vi støtter at saueskabbmidd settes på liste 2 slik situasjonen er i dag, men vil gjerne påpeke at 
saueskabb slik man kjenner det fra bl.a. UK er en svært alvorlig sjukdom som må tas på høyeste alvor. 
Ved påvising av saueskabbmidd med kliniske symptomer hos sau er det av stor betydning at det 
iverksettes en forvaltning som tar høyde for de potensielt store konsekvensene dette kan få for norske 
sauer. Utvikling av bedre diagnostikk for Psoroptes ovis er sterkt ønskelig. En mulig konsekvens av å 
flytte saueskabb fra liste 1 til liste 2 er dårligere erstatningsordninger og at produsenten selv må bekoste 
evt. prøvetaking før oppheving av restriksjoner. Kostnader knyttet til båndlegging og oppheving av 
denne bør bekostes av det offentlige for å øke motivasjonen for å melde fra om mistanke. Minner om at 
det er behov for bevissthet rundt uttrykket saueskabb vs. saueskabbmidd. Saueskabb beskriver sjukdom 
mens det f.eks. hos geit kun er påvist saueskabbmidd uten tilhørende symptomer. 
 
I motsetning til de fleste sjukdommer som er på liste B hos EU, er ikke tuberkulose på nasjonal liste 1. 
Høringsbrevet beskriver at en totalsanering vil være tiltaket, noe som ivaretar det helsemessige 
aspektet.  Det fremgår ikke av høringsbrevet hvorfor tuberkulose ikke er en liste 1-sjukdom. Det er viktig 
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at rett på erstatning og mulighet for at kostander ved prøvetaking ikke belastes produsent (i den grad 
aktuelt) for å evt. komme seg ut av en båndlegging likevel er i varetatt.  
 
Fjørfesjukdommen ILT flyttes fra liste 1 til liste 2. I dag prøvetas fjørfe for ILT i uke 12 av isolatperioden. 
Vi forutsetter at OK-program og prøvetaking i isolatperioden videreføres og at Mattilsynet viderefører 
ambisjonsnivået for denne sjukdommen. 
 
Vi støtter at MT søker om fristatus for BVD og blåtunge og at disse er på hhv. liste 2 og 1.  
 
Ad liste 2:  
Vi støtter at Mycoplasma bovis og M. hyopneumonie begge er satt på liste 2, slik det tidligere er spilt inn 
fra næringa. Vi støtter også at Q-feber settes på liste 2 på basis av den kartleggingen som har vært gjort 
de senere år. En grundigere kartlegging av forekomsten av M. bovis er ønskelig også sett fra næringas 
side. Sammenslåing av mædi og CAE til lentivirus hos småfe er naturlig slik det forvaltes i dag, det 
samme gjelder andre endringer.  
 
Foreslår at uttrykket «Fotråte smittsom klauvsjukdom» byttes ut med «Ondarta fotråte» slik den 
omtales i MTs veileder for bekjempelse. (Fra def: Ondarta fotråte: Infeksjon med virulente D. nodosus 
hos sau eller geit i besetninger med eller uten kliniske symptomer.) 
 
Ad liste 3.  
Prinsipielt støttes det at sjukdommer som finnes endemisk tas ut av lista, og at rapportering av 
sjukdommer på ny liste 3 dermed blir mer nyttig. Det støttes også at sjukdommer som svine- og 
fjørfenæringa har egne systemer for å håndtere, eks nysesjuke hos svin tas ut av lista.  
 
Vårt viktigste innspill når det gjelder liste 3 gjelder digital dermatitt. Dessverre er sjukdommen ikke ført 
opp, noe som ble spilt inn som ønskelig fra HT-storfe i 2018. Også klauvspalteflegmone er ønskelig å få 
på liste 3. Begge disse sykdommene inngår i næringas nå digitalt tilgjengelige klauvstatus og i næringas 
bransjeretningslinje, som trådte i kraft 1.10.2021. Klauvstatus er en del av vurderingsgrunnlaget ved 
omsetning av livdyr. Det er av stor verdi at det ikke skal være lov i henhold til offentlig regelverk å 
omsette storfe med symptomer på sjukdom, og i dette tilfellet ville det vært å støtte opp under det 
arbeidet som pågår for å begrense spredningen av digital dermatitt. Vi beklager dersom dette ikke i ble 
formidlet tydelig i prosessen med ny nasjonal dyrehelsestrategi. Digital dermatitt anses som en av de 
aller største potensielle helse- og velferdsutfordringene i storfeholdet, og det vil slik vi forstår det ikke få 
økonomiske konsekvenser for MT å føre DD og klauvspalteflegmone opp på liste 3. Derimot er det ett 
viktig signal for næringen. Det er positivt at smittsomme luftveissjukdommer og Streptococcus agalactie 
hos storfe er oppført.  
 
Det er lagt store ressurser i å bekjempe byllesjuke i geitenæringa og for å støtte opp under dette og 
bevare en bevissthet rundt smittefaren fra sau ønsker vi at byllesjuke hos sau skal forbli på liste 3. 

 
§18 Meldeplikt (tidligere varslingsplikt):  
Ledd 1 (sykdommer på nasjonal liste 1 og 2): «Ved grunn til mistanke om forekomst eller ved påvisning 
av nasjonal liste 1- eller 2-sykdommer i vedlegg 1 eller B-sal hos landdyr, reptiler, amfibier og 
sjøpattedyr, skal driftsansvarlige og enhver fysisk eller juridisk person umiddelbart melde fra til 
Mattilsynet.» I forskriftsteksten brukes uttrykket «enhver fysisk eller juridisk person», mens i 
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høringsbrevet brukes uttrykket «andre relevante ……» og det gis eksempler på «andre relevante fysiske 
eller juridiske personer» er kjæledyreiere, veterinærer og laboratorier. Dette skaper forvirring.  
 
Ledd 2 i §18 (nasjonal liste 3): Vi regner med at meldeplikt for produsentene (driftsansvarlig) i stor grad 
ivaretas gjennom at de tilkaller veterinær som rapporterer gjennom f.eks. Dyrehelseportalen (DHP) 
innen 7 dager. Det presiseres at meldeplikten for kjæledyreiere bortfaller når veterinær er varslet, mens 
det er litt mer uklart om driftsansvarlig fortsatt har plikt å varsle liste 3 når veterinær er tilkalt? Det er 
ikke et alternativ at produsenter melder gjennom aktuell husdyrkontroll eller direkte i DHP, da disse 
opplysningene ikke videresendes til VetReg. Vi antar at Mattilsynet ikke ønsker å få slike registreringer 
direkte til seg på telefon. Dersom meldeplikt skal gjelde for produsenter er det behov for en felles 
gjennomgang av hensikt og løsninger i regi av ny dyrehelsestrategi.  Vi mener også det er unødvendig at 
sjukdommer på liste 3 skal meldes ved mistanke, melding er kun nødvendig når diagnosen er stilt. Det er 
viktig at det praktiske rundt meldingene om sjukdommene på liste 3 er gjennomførbart, slik at det ble 
en reell effekt av å ha liste 3-sjukdommer.  
 
Ang. hvem som inkluderes i uttrykket enhver/andre relevante er det ønskelig at også klauvskjærere 
inngår i listen over personer som har meldeplikt, dette er av særlig betydning dersom digital dermatitt 
og/eller klauvspalteflegmone føres på liste 3. Dette kan med fordel tas med i evt. forklarende 
tekst/veiledere. Samtidig ser vi at en slik liste aldri blir fullkommen, men klauvskjærere stiller bl.a. 
diagnosen digital dermatitt hos storfe.  

 
§ 19 og 20 er videreføring av meldeplikt for brucellose og TSE 
«Slakteriet skal på forhånd underrette Mattilsynet om at storfe eldre enn 48 måneder, hjort eldre enn 
12 måneder og småfe eldre enn 18 måneder skal slaktes.» Dette inngår i dag som en del av MKI og kan 
vurderes slettet for i allefall storfe, som meldes inn med individnr. og kjent alder.  
 
Kapittel V. Utfyllende nasjonale bestemmelser –ytterligere tiltak for sykdommer hos landdyr, reptiler, 
amfibier og sjøpattedyr 
§21 Stillstandsplikt liste 1 og 2 
Ved mistanke om sjukdom på liste 1 eller 2 skal driftsansvarlig gjennomføre relevante tiltak i hht. art. 5 
(2020/687). Vi oppfatter at hele art. 5 er disse relevante tiltakene. Dersom vi oppfatter dette riktig 
mener vi at punktene som går på å hindre forflytninger av ikke-essensielle dyr, - produkter og - personer 
kun bør gjelde A-sjukdommer som eks. MKS og HPAI. Å ikke levere slaktegris eller ha avløser i fjøset pga 
mistanke om eks ringorm på storfe er lite hensiktsmessig. Som nevnt over er det svært viktig at de 
aktuelle tiltakene og prinsippene for tiltak ved henholdsvis liste 1 og 2 sjukdommer blir tydeliggjort 
 
Forskriften sier ingenting om hva dyreeier skal gjøre ved påvist liste 1 eller liste 2 sjukdom. Det gjør at 
videre henvisninger til regelverket blir uklare. Mattilsynets forskriftsutkast om oppheving og endring i 
forskrifter for gjennomføring av dyrehelseforordning, endrer §12 i forskriften om salmonella i fjørfe slik 
at det henvises til nytt regelverk hvis det påvises salmonella på fjørfe. Ved påvist salmonella i et 
fjørfehold, er det ikke så lett for produsenten å forstå at man da skal forholde seg til en bestemmelse 
som handler om hva man skal gjøre ved mistanke om liste 1 eller liste 2 sykdom.  

 
§ 25 Mattilsynet kan tillate at prøver tatt av dyr, fôr, gjødsel m.m. kan undersøkes for andre 
smittestoffer enn de som var den opprinnelige årsaken til at prøvene ble tatt. 
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Selv om det ofte vil være i både næringas og forvaltningens interesse å kunne gjennomføre slike ekstra 
analyser, er det viktig at det legges noen felles rammer for når slike undersøkelser kan gjennomføres, og 
hvilke konsekvenser det evt. kan få. Dette kan kanskje skje i forbindelse med videre arbeid med ny 
nasjonal dyrehelsestrategi, der en kan komme fram til slike rammer innenfor tiltak foreslått der. 

 

Kapittel VI. Utfyllende nasjonale bestemmelser -generelle forebyggende tiltak i anlegg der landdyr, 
reptiler, amfibier og sjøpattedyr holdes:  

 
§ 27 Definisjoner:  
Vi mener denne paragrafen bør komme i starten på forskriften, da har man hatt behov for en del 
definisjoner allerede, og det er enklere når definisjonene er gitt i starten, slik det vanligvis gjøres i 
norske forskrifter. Se også generell kommentar om behovet for en «definisjons- og begres-samling». Eks 
er det ønskelig å definere begrepet fysisk eller juridisk person, driftsansvarlig osv. som brukes (§ 18). 
Særlig når definisjoner fordeles ut over flere forskrifter, ref. at def. av dyrearter er i en helt annen 
forskrift. 
Definisjonene i d) og e) er svært krevende. Hoved-definisjonen på selve begrepet anlegg er ikke gjengitt i 
denne forskriften, og gjør det enda mer krevende å lese og forstå disse definisjonene. I en veileder vil 
det være stort behov for en oversikt over hva de forskjellige typene anlegg er (og ikke er). Under tvil 
forstår vi det slik at dyra ikke er en del av anlegget, da definisjonen sier noe om «…. hvor dyr holdes 
……». Det gis ingen forklaring på anlegg vs. besetning, som er det etablerte og kjente begrepet i 
smittesammenheng. Savner også omtale av «ikke næringsretta anlegg», de vil i høyeste grad kunne 
utgjøre en smittefare gjennom smittebærende dyr på/i/som en del av anlegget. Under høring av dagens 
dyrehelseforskrift ble det forslått fra Mattilsynet at «til næringsretta dyrehold hører dyrehold med 
kommersiell aktivitet». Dessverre ble den endelige definisjonen basert på ordninger som reguleres i 
henhold til næringshensyn og ikke dyrehelsehensyn. Det opprinnelige forslaget er etter vår oppfatning 
en bedre definisjon enn dagens definisjon som gjør at alt for mange dyrehold faller utenfor krav om økt 
biosikkerhet. Vi oppfordrer til at definisjonen fra den gang vurderes tatt i bruk heller enn dagens 
definisjon.  
  
Ad d) «dyreansamling: ethvert organisert arrangement som innebærer at dyr fra forskjellige anlegg 
samles midlertidig på ett anlegg, herunder utstillinger, kåringssjå, stevner, markeder, konkurranser og 
totalisatorløp. Begrepet omfatter ikke sirkus, dyrehager, besøksgårder, anlegg for oppsamling av dyr og 
fellesbeiter inkludert samlekveer.» 
Kommentar: det er uklart hva et «anlegg for oppsamling» er, kunne det vært definert? Er det det 
samme som i den gamle forskriften «nasjonale oppsamlingssentraler». 

 
e) «anlegg med næringsrettetdyrehold»: anlegg der storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr eller 
fjørfe holdes av en driftsansvarlig som mottar produksjonstilskudd for dyrehold eller har en omsetning 
som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig for dyrehold. Alle anlegg der dyr av 
kamelfamilien holdes omfattes av reglene for anlegg med næringsrettet dyrehold. Begrepet omfatter 
ikke dyreansamlinger, dyrehager, sirkus eller besøksgårder.» 
Kommentar: vi støtter at kamelide-hold omfattes av reglene for næringsretta dyrehold uansett 
prod.tilskudd/mva. Vi stiller spørsmål til om smitterisiko når det gjelder hest er tilstrekkelig ivaretatt ved 
å definere dem ut av næringsretta dyrehold, jf. erfaringene under «salmonella-utbruddet», uten at 
dette er grundig vurdert fra vår side.    
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«Definisjoner av dyrearter i landdyrforflytningsforskriften gjelder i tillegg til definisjoner gitt i denne 
forskriften.» Igjen er definisjoner fordelt mellom ymse forskrifter, det gjør lesing av forskriftene tungt 
tilgjengelig. 
 
§ 29 «Den driftsansvarlig skal sørge for at varmt og kaldt vann er tilgjengelig i anlegget. Det skal være 
mulig å rengjøre hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr. Kravet om tilgjengelig vann gjelder ikke for 
utmark eller lignende steder. Den driftsansvarlig skal sørge for at utstyr, innredning og andre 
gjenstander som kan spre smitte, er tilstrekkelig rengjort og om nødvendig desinfisert før de blir tatt inn 
i anlegget.» Kommentar: en del fjøs (eks. sau har ikke innlagt varmt vann i selve fjøset, men det er på 
plass på gården. Her er det vanskelig å forstå kravet når det er usikkert hvor et anlegg begynner og 
slutter. Omfatter anlegget hele gården fyller de fleste kravet, men det blir da litt ulogisk at utstyr skal 
desinfisere før de kommer inn i anlegget. Før har man tenkt at utstyr skal desinfiseres før det tas inn i 
fjøs eller på annen måte kommer i kontakt med dyra/nærmiljøet til dyra. Det er slik det er forklart i §30, 
men §29 er ikke lett å forstå.  
 
§ 35 Krav til registreringspliktige anlegg for oppsamling av dyr 
Registreringspliktige anlegg for oppsamling av dyr fra anlegg med næringsrettet dyrehold skal være skilt 
fra andre anlegg med dyr. Dyr som skal videre til slakteri, kan oppstalles i anlegget, men ikke samtidig 
med livdyr. Vi savner en beskrivelse eller henvisning som tydeliggjør når (slike) anlegg er 
registreringspliktige. 
 
§ 36 Kunnskapskurs om dyrehelse 
Krav om kurs i dyrehelse videreføres, men uten dagens krav om godkjenning av kurset. Det er lagt mye 
arbeid i dagens godkjente kurs hos aktuelle aktører, og vi synes det fortsatt burde være en 
godkjenningsordning som sikret ett visst nivå på slike kurs også i framtida. Det vil ellers kunne få 
konsekvenser for investering i gode kurs dersom det ikke lenger er krav om «godkjente kurs». Knyttet til 
Mattilsynets veiledningsplikt ønsker vi oss at Mattilsynet utnytter det nasjonale handlingsrommet og 
beholder en ordning der det er krav om godkjente kurs.  
 
Det er uklart hva det innebærer å «ta oppdateringskurs ved behov». Dette vil nødvendigvis også være et 
punkt som det vil være krevende for Mattilsynet å følge opp ved tilsyn.  

 
Kapittel VII. Utfyllende nasjonale bestemmelser -veterinærers og laboratoriers plikter i forbindelse med 
melding om sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr 

 
§ 37Hastemeldingsplikt for veterinærer og laboratorier 
Her stilles krav om å melde skriftlig via MTs meldesystem ved liste 1 og liste 2 sjukdommer. Ved liste 1 
skal det også meldes muntlig. Her antar vi det er stort behov for veiledning, da de fleste veterinærer vil 
anse at de har gjort plikten sin dersom de allerede har meldt muntlig til MT. 
 
 
Dette svaret sendes på vegne av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura, Tine, Norsvin, 
Geno, Tyr, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Animalia. 
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Med vennlig hilsen 
ANIMALIA AS 
 
 
 
 

 
Synnøve Vatn 
Fagdirektør dyrehelse og beredskap 
(sign) 
 


