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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM DYREHELSE –HØRING 2 

 

Veterinærinstituttet har vurdert den nye dyrehelseforordningen og gir herved en del innspill. 

 

«Overordnede vurderinger til listeføring : 

Veterinærinstituttet mener at et fungerende varslingssystem for liste 3-sykdommer er viktig. Vi 

mener den totale oversikten på populasjonsnivå bedres dersom påvisning av definerte 

sykdommer/smittestoff (også liste 3) varsles Mattilsynet. Ved listeføring vil pålagt varsling av 

sykdommer også sikres dersom påvisning er gjort ved laboratorium utenfor Norge, eller påvisningen 

gjelder besetning som faller utenfor de kommersielle produksjonsdyrpopulasjonene (hobbyhold eller 

liknende). Dette bør allikevel ikke være til hinder for at næringa også kan opprettholde en god 

oversikt gjennom egne helsedokumentasjonssystemer. 

 

Listene for svin: 

Veterinærinstituttet mener at listeføring i kategori 3 (tidligere C-sjukdom) bør videreføres for 

svinedysenteri (infeksjon med Brachyspira hyodysenteriae) og  nysesjuke (progressiv atrofisk rhinitt 

pga infeksjon med toksinproduserende Pasteurella multocida). Begge sykdommene forekommer 

sjelden i den kommersielle svinepopulasjonen i dag, og dette er sykdommer som er tapsbringende, 

behandlingskrevende og som påvirker dyrevelferden til affiserte dyr negativt. Det er også 

sykdommer som er smittsomme, og som det av flere hensyn er ønskelig å ha så lav forekomst av som 

mulig. Disse sykdommene og smittestoffene er også definert som agens det skal være klinisk fravær 

av i næringas Helsegris-system, samt at det skal være agensfravær i henhold til krav for 

svinebesetninger med SPF-status (spesifikk patogen-frihet). 

 

Veterinærinstituttet støtter at circovirusinfeksjon (PCV2-assosiert sykdom) og tarmadenomatose 

(infeksjon med Lawsonia intracellularis) kan utgå fra listene (tidligere listeført som C). Disse 

smittestoffene er svært utbredt, og klinisk sykdom er i stor grad multifaktoriell.» 
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Listene for storfe 

I liste 3 over meldepliktige sjukdommer som gjelder storfe så har sjodogg og pasteurellainfeksjoner 

gått ut og det er greit. Klostrideinfeksjoner er også tatt ut. Veterinærinstituttet mener at 

klostridieinfeksjoner som forårsaker miltbrannsemfysem (Cl.chauvoei) og malingnt ødem (Cl. 

septicum, Cl. novyi og Cl. Perfringens) fortsatt bør være med i liste 3.  Infeksjon med 

Schmallenbergvirus, Streptococcus agalactiae og smittsomme luftveisinfeksjoner hos storfe er nye 

sjukdommer som er inkludert. Angående smittsomme luftveisinfeksjoner så er BRSV og PiV-3 i 

kolonnen med smittestoff. Her er ikke bovint coronavirus nevnt, og Veterinærinstituttte mener det 

e faglig riktig at også dette nevnes. Veterinærinstituttet mener også at digital dermatitt bør inn i 

liste 3. Det er en sjukdom som har fått en viss utbredelse med nye driftssystemer som vi bør følge 

med på. Veterinærinstituttet har foreløpig ikke noe tilfredsstillende laboratoriediagnostikk for 

agenspåvisning og den kliniske diagnosene stilles ofte av klauvskjærere, men det bør ikke være til 

hinder for nødvendigheten av holde oversikt over forekomsten. 

 

Listene for småfe 

Sykdom som per i dag er A-sykdom, som er foreslått plassert på Liste 2: 

Veterinærinstituttet mener det er forsvarlig at Psoroptes ovis plasseres på Liste 2 sammen med 

mange andre nåværende B-sykdommer. Dette begrunnes med at sykdommen først og fremst smitter 

ved kontakt mellom dyr og ikke over store avstander eller spesielt raskt, den krever ganske tett 

kontakt for å smitte, sykdommen er vanligvis ikke dødelig (heller ikke for sau), kan relativt enkelt 

behandles og bekjempes, og sykdommen er ikke en zoonose. 

 

Sykdommer som per i dag er C-sykdommer, som er foreslått tatt ut av listene: 

Veterinærinstituttet mener at nåværende C-sykdommer hos småfe som kan gi store dyrehelse- og 

velferdsmessige problemer i en besetning og smitter lett mellom dyr, bør beholdes på Liste 3, selv 

om de har stor utbredelse.  

 

Dette gjør det mulig å iverksette tiltak i enkeltbesetninger i spesielle tilfeller om ønskelig og 

nødvendig. At en sykdom er meldepliktig og det er uttalt i forskrift at det er forbudt å bringe syke 

dyr i kontakt med dyr fra andre besetninger oppfordrer dessuten dyreeiere og arrangører av 

dyreansamlinger m.m. til økt påpasselighet ved kontakt på en annen måte enn for ikke listeførte 

sykdommer. Vi mener derfor at munnskurv og smittsomme luftveisinfeksjoner hos småfe, inkludert 

infeksjon med Mycoplasma ovipneumoniae, bør beholdes på liste 3. Av samme grunn mener vi at 

byllesjuke bør være listeført på Liste 3 også for sau.  

 

Sjodogg og listeriose spres i mindre grad fra dyr til dyr og mellom besetninger. Pasteurellose skyldes 

bakterier som ofte er til stede i friske dyr og finnes i de fleste besetninger, og som det ofte 

vaksineres mot. Vi er derfor enige i at disse ikke lengre trenger å være listeført. 

 

Veterinærinstituttet mener at nåværende C-sykdommer hos småfe som er viktige zoonoser bør 

beholdes på Liste 3 selv om de har stor utbredelse. Vi mener det bør være i det offentliges interesse 

å holde en viss oversikt over disse og ha mulighet til å innføre tiltak i enkelttilfeller. Vi mener 

derfor Toxoplasma gondii bør beholdes på liste 3 selv om melding om forekomst hos småfe ikke vil 

virke direkte inn på konsekvensene for mennesker. 
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Antimikrobiell resistens: 

Veterinærinstituttet mener det må tas hensyn til at det vil kunne være endringer i kriterier for hva 

som regnes som resistens etter hvert som det samles mer data for de enkelte agens, slik at disse 

kriteriene bør revideres med jevne mellomrom.  Hvilke resistente agens som skal inkluderes, bør 

også revideres med jevne mellomrom.    

 

Akvatiske dyr 

Veterinærinstituttet er enige i at nasjonal listeføring også er et viktig tiltak for å håndtere 

sykdommer hos akvatiske dyr. Det at Koi herpes virus klassifiseres som en liste 3 sykdom er bra fordi 

håndtering etter kategori E alene kan medføre at en kan få mange sykdomstilfeller som skal 

rapporteres men ikke grunnlag for å sette inn tiltak.  

Siden kategorisering av sykdommer i henhold til den nye dyrehelseloven er kompleks med EU’s 5 

kategorier fra A til E samt den nasjonale tilpasningen med listeføring i liste 1 til liste 3 kan det bli 

uoversiktelig og utfordrende å håndtere sykdommer etter nasjonale kategorier F og G. Det er i hvert 

fall viktig at det blir enhetlige og diskriminerende diagnostiske kriterier for disse sykdommene, slik 

at alle vet hva en skal forholde seg til. Prøvetaking og laboratoriemetodikk vil spille en rolle for 

diagnostisk resultat og dermed krav til rapportering og håndtering. 

 

Språk og formuleringer:  

I tabellen for Liste 2-sykdommer hos småfe, forslås følgende rettelser (satt inn med rødt): 

Lentvirusinfeksjoner hos småfe* (Artritt-encefalitt og mædi hos sau og geit)  

Caprine arthritis-encephalitis (CAE) og maedi-visna viral infection  

CAE-virus og MV-virus (Lentivirus, Retrovirus, Retroviridae) 

På storfe: Infeksjon med Schmallenbergvirus isteden for Schmallenberger og Streptococcus 

agalactiae er foreslått skrivemåte. 

Bakterienavn bør sjekkes slik at kommer riktig i kursiv når skal være i kursiv (eks Enterobacterales 

skal være i kursiv) og at spp. ikke blir i kursiv. 

Det er en parentes som skulle vært fjernet (rødmerket): Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og 

Klebsiella spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot kolistin (MIC ECOFF > 2 

mg/L, (2) mg/L og 4 mg/L, respektivt, eller ved påvist mcr gener). 

Vi forutsetter for øvrig at det foretas korrekturlesing av folk med relevant kompetanse for å få 

skrevet alle sykdoms-, virus- og bakterienavn i listen korrekt. 

 
 
Definisjon av dyrehold 
 
Vi henviser til definisjonen av dyrehold kapittel VI punkt e) 
  
Ut fra nytt dyrehelseregelverk vil en påvisning av HPAI i et fjørfehold over 50 fugler få store 
ringvirkninger for andre fjørfebesetninger i området og få store konsekvenser med tanke på 
dyrevelferd og økonomi. Veterinærinstituttet anbefaler derfor at alle fugl- og fjørfehold som holder 
over 50 individer defineres som næringsretta dyrehold og kommer inn under krav til smittevern og 
smittevernplan.  
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Dette har vært uttalt til Mattilsynet i flere statusrapporter fra Veterinærinstituttet og møter 
mellom Veterinærinstituttet og Mattilsynet. 
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