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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV NY LANDDYRFORFLYTNINGSFORSKRIFT 

                                                                                                                                                                         

Vi viser til høringsbrev datert 18. desember 2022 vedrørende høring rundt forslag til endring av ny 
landdyrforflytningsforskrift. Tidligere utkast til ny landdyrforflytningsforskrift som gjennomfører 
forordningen (EU) 2020/688 ble hørt med frist 6. desember 2020. Hensikten med høring 2 er å høre 
endringer og nye tilføyelser til forskriften. Dette inkluderer bl.a. utfyllende nasjonale bestemmelser 
om forflytning av landdyr. 

Oppsummering 

Vestfold Fuglehundklubb mener at endringene som samlet sett foreslås i ny 

landyrforflytningsforskrift og ny landyrsporbarhetsforskrift (høringsbrev datert 01.03.22, deres ref. 

2021/29511) vedrørende krav til anlegg som klekker ut og oppdretter fjørfe for utsetting som 

fuglevilt vil medføre en betydelig forbedring sammenlignet med eksisterende regelverk («Forskrift 

om sertifisering av fjørfevirksomheter», FOR-1994-11-1020). Ved å frafalle krav om sertifisering av 

denne typen anlegg vil man lette arbeidet for forvaltningsmyndighetene, som tidligere ikke har hatt 

et regelverk tilpasset denne typen fjørfehold. Samtidig vil offentlige krav til anlegg som driver med 

oppdrett av fuglevilt finnes direkte i forskriften, noe som gjør det enklere for driftsansvarlige å 

opprettholde god dyrehelse og biosikkerhet innenfor rammene av regelverket i denne typen anlegg. 

Når det gjelder overvåking for ILT og mulighet for isolasjon av fuglevilt ved import ber vi om at fasan 

og rapphøns som skal settes ut som fuglevilt tas bort fra landdyrforflytningsforskriften vedlegg I, slik 

som det har blitt gjort med overvåking av ART og mulighet for isolasjon.  

 

Kommentarer 

§10 Nasjonale overvåkningsprogrammer, isolasjon og undersøkelse 

Dagens overvåkingsprogram for ILT omfatter etter dagens praksis bare sertifiseringspliktige 

hønsebesetninger i eggproduksjon, men andre arter, som kalkun, rapphøns, fasan, vaktler og 

perlehøns, er fortsatt inkludert i regelverket. Mattilsynet ønsker høringsinnspill på hvorvidt andre 

arter enn høns skal fjernes fra landdyrforflytningsforskriftens vedlegg I, hvilket vil bety at 

isolasjonsmuligheten for disse vil falle bort.  

Et beskjedent antall fuglevilt (fasan og rapphøns) importeres per i dag fra andre EØS-stater (i 

hovedsak Sverige) for utsetting som fuglevilt i Norge. Disse fuglene importeres som 

«utsettingsklare», og er ved import ikke innom anlegg som driver med oppdrett av fuglevilt i Norge. 

For å kunne sette ut fuglevilt i Norge må en søke om tillatelse til dette fra Miljødirektoratet. I denne 

tillatelsen gis det instruks om hvilket tidsrom fuglene skal settes ut. Et krav om 14 uker i isolasjon vil 

gjøre utsettingen umulig, både med tanke på tidsrommet de lovlig kan settes ut, og at de ankommer i 



utsettingsklar alder og er delvis «forvillet» ved ankomst Norge. Vi ber derfor om at disse artene 

fjernes fra vedlegg 1 eller at det gjøres et unntak i regelverket for isolasjon for import av fuglevilt, slik 

som det praktiseres i dag. Dette har allerede blitt gjort for overvåking av ART. 

 

§21 Utsetting av fjørfe som fuglevilt 

Vestfold Fuglehundklubb imøteser de tiltak som foreslås i denne paragrafen, og er særs fornøyd med 

at denne typen fjørfeproduksjon håndteres i en egen paragraf i forskriften. Vi mener at dette vil bidra 

til å opprettholde god dyrehelse og biosikkerhet i denne typen anlegg innenfor de spesielle krav som 

stilles for hold av fuglevilt som oppdrettes med tanke på utsetting i naturen. Vi tenker da spesielt på 

at fuglene skal ha en lengre periode i utendørsanlegg med flyvevoliere for flyvetrening og forvilling, 

samt og at de ikke kan gå på betongdekke, men har behov for å holdes direkte på bakken.  
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