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Høringssvar – FORSLAG TIL ENDRING AV NY LANDDYRFORFLYTNINGSFORSKRIFT 
 
Generelle kommentarer 
Vi viser til nylig høringssvar av høring 2 av dyrehelseforskriften og overvåkings-/ bekjempelses-
forskriftene. Vi har allerede påpekt at vi synes 6 uker er svært kort høringsfrist, landdyr-
forflytningsforskriften har 3 ukers høringsfrist med frist tilnærmet samtidig med de andre. Også 
dette forslaget til høring ble sendt LMD før sommeren 2021. En slik  hørinsgprosess oppfatter vi 
som et svært uheldig signal om hvilken betydningen slike høringer tillegges. 

Det er som nevnt før de nasjonale tilpasningene det er viktige å gi innspill på, og det er svært 
omfattende og krevende å forstå betydning og konsekvenser av disse forslagene. På tross av 
den svært korte høringsfristen har vi likevel bestrebet oss på  å koordinere oss så langt mulig 
for å lette etterarbeidet for Mattilsynet og vektlegge utfordringene det nye regelverket gir. 

Gjentar også at det vil være behov for å justere de nasjonale tilpasningene og 
kommunikasjonen rundt regelverket når man ser konsekvensene av nytt regelverk. Vi forventer 
at det kan bli oppdaget ukjente og utfordrende konsekvenser av regelverket etter hvert som 
det blir tatt i bruk. Vi oppfatter at Mattilsynet også har forståelse for dette behovet. 

Vi er kjent med at Mattilsynet planlegger, og arbeider med veiledere. Det støtter vi og vi ser ett 
stort behov for dette nå når dagens dyrehelseforskrift er delt opp i mange nye forskrifter og der 
begrepene som er brukt er langt fra selvforklarende. Vi forventer (og er avhengig av) at alle 
paragrafer i dagens forskrifter – som evt. ikke videreføres i nye forskrifter – omtales i en av alle 
disse runde-2-høringene, slik at vi evt kan kommentere på et slikt valg.  

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 krevere modning og 
praktisk erfaring over tid. Generelt er det ønskelig å velge en streng tolkningsramme for å 
bevare den norkse dyrehelsa. Samtidig er det viktig å ha en risikobasert inngang til hvilke 
lettelser som er hensiktsmessige for å unngå undøvednig kostnader for næringa.  

Generelt vil vi nå problematisere begrepet «anlegg» for alle forskrifter som nå revideres i hht. 
til AHL. Viser til vårt notat av 14.5. (fra Nortura, KLF, NSG og Animalia), som delvis er gjengitt i 
dette høringsvaret og vår mening av hvordan bergepet «anlegg» bør forstås. Dette gjelder både 
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de høringene vi har svart ut og de vi kommer til å sende høringssvar på. Det er en formidal 
forskjell på om ett anlegg (inkl. dyra) defineres slik vi tidligere har brukt uttrykket besetning, 
eller om ett anlegg defineres mer geografisk (sammenhengenede). Både bruk av leiebeiter og 
fellesbeiter, samt leie/kjøp av driftsbygninger med geografisk spredning er utbredt. Dersom 
slike geografisk spredte fjøs/beiter defineres som forskjellige anlegg (slik vi har fått informasjon 
fra Mattilsynet om at det kan bli), vil svært mye av dagens regelverk i ny drakt ikke lenger være 
hverken gjennomførbart eller smittevernfaglig basert. Det er derfor av stor betydning at 
forståelsen av «ett anlegg» - vs «forskjellige anlegg» - legges nært opp til den tidligere 
definisjonen av besetning, nemlig en smitteessig enhet. I dette høringssvaret vil vi peke på noen 
av utfordringene som kan følge av en «geografisk tolkning» heller enn en «smittefaglig 
tolkning». Vi tar forbehold om at vi ikke ser alle konsekvensene av dette, og at vi i våre tidligere 
høringssvar har tenkt smittemessig ikke geografisk. Høringsbrevet fra Mattilsynet beskriver ikke 
konsekvenser knytta til en slik geografisk tolkning der dagens besetninger blir flere anlegg, vi 
velger her å påpeke et utvalg av slike mulige konsekvenser. 

Spesifikke innspill til dyreforflytningsforskriften  

§2 Definisjoner 
a) Småfe: sau og geit - generelt mener vi at sau og geit bør omtales som de to forskjellige 
artene de er, med hver sine sjukdomsutfordringer.  De bør derfor også defineres hver for seg 
som art, noe som muligens gjøres i en annen forskrift. 
 
b) Livdyrsamarbeid: Innholdet i §2 bør tydeliggjøre at definisjonen kun gjelder småfe. Dette kan 
for eksempel gjøres ved byttet ut ordet «dyr» med «småfe» slik at ordlyden blir: «…., som 
innebærer at småfe kan flyttes mellom anlegg eller holdes på fellessetre hvor småfe melkes». Vi 
forstår det slik at det kun er besetninger fra etablerte livdyrsamarbeid som kan være på samme 
fellesseter, men dette kan oppfattes som noe uklart. Vi oppfatter det også slik at man totalt kan 
delta i ett livdyrsamarbeid, ikke ett på geit og ett på sau. Se ellers kommentar under § 20. 
 
Viser her også til vårt notat av 14.5.2021 som er omtalt i høringsbrevet der vi beskriver mulige 
forklaring/beskivelse av en del begreper/definisjoner. Limer inn kopi av deler av dette notater 
her (kursiv):  
 
Definisjoner:   
‘establishment’ means any premises, structure, or, in the case of open-air farming, any environment or 
place, where animals or germinal products are kept, on a temporary or permanent basis, except for 
households where pet animals are kept; veterinary practices or clinics;  
  
Norsk: anlegg: her er det svært mange "strukturer som kan komme inn under dette, vi ser det som mest 
praktisk og smittemessig riktig å definere noe ala dette:   
• Gård: Bygninger som tilhører samme gård, samme samdrift og beiter tilhørende disse defineres 
som samme anlegg. Gjelder også når en bonde har leid et annet bruk og drifter dette. Avstanden 
mellom disse "delanleggene" kan nære betydelige.   
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• Sankekve – og skillekve: Innhegninger som har til hensikt å samle sauer fra fellesbeite og så skille 
de fra hverandre i henhold til eierskap. I den grad dyra transporteres mellom sanke- og skillekve er det 
naturlig at det er samme anlegg.   

   
‘operator’ means any natural or legal person having animals or products under his responsibility, 
including for a limited duration of time, but excluding pet keepers and veterinarians;  
  
Norsk: driftsansvarlig: vi tolker dette slik at både eiere og ansatte på en gård, og ansatte i slakteri er 
driftsansvarlig når selve transporten gjennomføres.  

 
Andre avklaringer:  
Formuleringen «any item» / «hvilken som helst gjenstand» må klargjøres, ellers så blir regelverket 
fullstendig uforutsigbar med stor sannsynlighet for vilkårlig og ulik forvaltning. I direktivet brukes vel et 
tillegg til at det gjelder gjenstander som kan utgjøre en smitterisiko for dyrehelsa  

 
Vi gjentar også at vi forutsetter at transport av produkter som er godkjent som mat (eks. 
slakteskrotter) eller pakket inn/emballert og transporteres fra slakteri eller foredlingsbedrifter 
ikke omfattes av 4b i forodningen, og derfor ikke ble beskrevet i matrisen vi sendte over den 
14.5. 
 
 § 3 og 4 Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området og Flytting av animalske 
produkter fra landdyr i Norge og EØS-området 
Med tanke på implementering av forordning 2021/1706 og begrepet oppsamling ber vi om at 
Mattilsynet klargjøring for næringen om kravene også gjelder oppsamling før innenlands 
transport. Mattilsynet må klargjøre dette overfor næringen 
 
Kap II 
Ad §§ 4 og 5 
Vi setter pris på både å ha blitt forespurt om hvordan slik transport foregår (ref notat av 
14.5.2021), og at forslaget til forskrift tar høyde for næringas behov og eksiterende rutiner 
innenfor det AHL åpner for.  
 
§ 5 Unntak fra krav om rengjøring og desinfisering av transportmidler ved transport innenfor 
et anlegg 
Vi støtter fullt ut forslaget om at det er unntak fra kravet om vask og desinfeksjon av kjøretøy 
når dyr transporteres innenfor et anlegg. Det er av stor betydning at også ansatte kan 
gjennomføre denne transporten. Vi støtter også at unntaket gjelder for rugeegg.  
 
§ 6 Unntak fra krav om rengjøring og desinfisering ved transport mellom anlegg som tilhører 
samme forsyningskjede 
Også her støtter vi forslag om unntak fra kravet. Vi støtter også at Mattilsynet velger å tolke 
forsyningskjede i unntaksbestemmelsen i forflytningsforordningen slik at unntaket både kan 
omfatte anlegg som flytter svin og anlegg som flytter andre arter enn svin, f.eks. fjørfe. I sitt 
høringsbrev skriver Mattilsynet at de ikke ser at det er anledning til å gi unntak fra krav om 
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daglig vask ved transport av småfe, slik det er ønsket fra næringene i hht. tildigere 
kommunikasjon rundt dette punktet (Nortura, KLF, NSG og Animalia).  
 
I §§ 4 og 5 spiller definisjonen og forståelsen av begrepet anlegg en stor rolle og den er fortsatt 
uklar for oss. Vi har fått forståelse av at Mattilsynet vil definere f.eks et leid beite i en annen 
kommune, eller et stykke unna egen gård som et annet anlegg en gården. Ved transport av 
f.eks. sau eller storfe til et slikt leid beite er det snakk om «transport mellom anlegg som 
tilhører samme forsyningskjede» - da er det krav at transportmiddel rengjøres og desinfiseres 
før det forlater anlegget, dvs. daglig i og med at dette er samme forsyningskjede. For en 
produsent (driftsansvarlig/ansatt) som kun transporterer egne dyr til fra beite over en periode 
på flere dager vil det være uforståelig og bortkastet ut fra et smittemessig ståsted å vaske og 
desinfisere tilhengeren hver dag. Generelt mener vi dagens rutiner når det gjelder transport er 
rimelig tilpasset risikobildet og at det er hensiktsmessig at disse langt på vei kan videreføres. 
Samme type problemstilling oppstår ved transport av dyr til/fra utmarksbeite og ved transport 
av værer i en værring som ofte skjer om høsten og der frost vil gjøre det vanskelig med vask og 
desinfeksjon daglig. Disse forholdene er omtalt i matrisen (notat av 14.5. og vedlegg her). Dette 
vil også kunne gjelde svinebesetninger som har bygningsmasse fordelt over flere eiendommer 
(dvs også flere anlegg) men som er kun én besetning/smittemessig enhet (ikke purkering) og 
der vask og desinfeksjon ikke er hensiktsmessig som absolutt krav. For en purkering er (bør) 
rutinene (være) slik at krav om vask og desinfeksjon på slutten av dagen er ivaretatt.  
 
Vi ser derfor behov for en pragmatisk tilnærming / bruk av tolkningsrommet når det gjelder 
forvaltning av regelverket rundt denne typen forflytning – og vi er positive til at Mattilsynet er 
åpne for å løfte denne problemstillingen inn for EU-kommisjonen. 
 
§ 8 Transport av dyr fra anlegg med næringsrettet dyrehold 
Slik næringsretta dyrehold nå er definert (MVA/prodtilskudd) er det svært mange dyrehold som 
ikke omfattes av forbudet mot å transportere dyr tilbake fra anlegget de kommer fra, eller til 
andre anlegg med livdyr. Særlig uheldig mener vi det er at det er åpning for at dyr kan tas 
tilbake fra ett slakteri/transport sammen med andre slaktedyr. Vi foreslår derfor at definisjonen 
på næringsretta dyrehold sees på på nytt. Viser også til høringsvar om ny dyrehelseforskrift der 
vi foreslår å bruke uttrykket som ble lansert av Mattilsynet ved høring av dagens 
dyrehelseforskrift: «til næringsretta dyrehold hører dyrehold med kommersiell aktivitet».  
 
Vi er her i tvil om hvilke konsekvenser forskjellige tolkninger av anlegg som nevnt over 
(geografisk begrenset) vil kunne får for transport i hht. denne paragrafen. 
 
§ 10 Nasjonale overvåkingsprogrammer, isolasjon og undersøkelse  
Vi støtter videreføringen av krav ved forflytning knytta opp mot de nasjonale 
overvåkingsprogammene. Dette er av stor betydning for å bevare den lave forekomsten/fravær 
av sjukdommer listeført i vedlegg I.  
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Vi ønsker at MT beholder omfanget av dagens nasjonale Ok-programmer for ILT og ART og 

beholder de omtalte artene på lista over arter som omfattes. Krav om isolasjon er viktig for å 

bevare fjørfehelsa. Viser til §21 (utsetting av fuglevilt) - da de artene det ut fra dette 

regelverket vil være tillat å sette ut. 

 
§ 11 Karenstid for storfe, svin og dyr av kamelfamilien 
Generelt gir overgangen fra begrepet «besetning» til «anlegg» potensielt store konkekvenser 
for dyreflyten slik den er i dag, i tilsvarende situasjoner som vi beskriver under §§ 4 og 5. 
Dersom driftsbygninger fordelt over flere lokasjoner defineres som forskjellige anlegg (men 
som i dag defineres som en besetning) vil flytting av eksempelvis kviger fra ett leid kvigefjøs 
(eller et fjøs på en annen eiendom i f.eks. en samdrift) innebære at fjøset med melkekyr får 
karenstid på 14 dager hver gang kviger settes inn i melkefjøset. Det vil også oppleves som lite 
fornuftig å skulle fylle ut en egenerklæring i en slik situasjon. Tilsvarende kan tenkes for en 
svinebesetning (ikke purkering) som har eks. drektige purker på et annet «anlegg» og der hele 
smågrisfjøset får 14 dagers karenstid når purkene flyttes dit. Forskjellige dyregrupper må flyttes 
til forskjellige tider ved en bestemt alder eller tidspunkt i syklusen. Spesielt ved puljedrift med 
2- og 3 ukers puljer vil dette bli problematisk fordi griser må flyttes mellom hus veldig ofte, 
gjerne minst ukentlig. Men også for 5,5- og 7 ukers puljedrift vil dette kunne bli en utfordring. 
Avhengig av om kombinasjonsbruk med eks. svin og storfe defineres som samme eller to 
forskjellige anlegg vil f.eks. kjøp av en kalv eller ei kvige medføre 14 dagers karens for 
smågrisproduksjonen. Det vil også kunne ramme en purkering. Ut fra tanken om at dette skal 
forebygge spredning av MKS bør slike storfe og gris på samme gård defineres som ett anlegg, 
men ut fra praktisk gjennomføring av drifta vil slike gårder – om mulig - bli «tvunget» til å 
definere seg som forskjellige anlegg.  
 
Vi klarer ikke se/beskrive de totale konsekvenser justeringen av §11 medfører og foreslår at 
man ser på bestemmelsen om karenstid på nytt og vurderer konsekvensene. Hensikten med 
karenstid er å hindre spredning av smitte mellom forskjellige smittemessige enheter. I Danmark 
har de ikke endret karensbestemmelsen i henhold til AHL, og de har forøvrig 7 og ikke 14 dager 
karenstid.  
 
I tillegg til at §11 blir tilnærmet umulig å gjennomføre under noen driftsforhold (avhengig av 
tolking) kan manglende etterlevelse få konsekvenser ved evt. erstatningsutbetalinger.    
 
Ad §11 c) «Avsenderanlegget har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klovdyr fra andre 
anlegg, fellesbeiter eller dyreansamlinger.» Her har det vært  noen utfordringer med at sau – 
som ikke er omfattet av §11 - kommer fra fellesbeite og medfører karenstid for storfe som 
varer i de ukene sanking varer pluss 14 dager til. Dersom § 11 blir stående foreslår vi å begrense 
dette til de artene som er nevnt i overskriften, dette ut fra en risikovurdering.  
 
§12 -13 -Honningbier  
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Vi er svært tilfredse med at MT har sett muligheten av å hindre vandrebirøkt gjennom 
regelverket for plantehelse, selv om vanlig import ikke kan hindres gjennom tilsvarende 
regulering.  
  
§ 15 til § 19 Restriksjoner på flytting av småfe 
Generelt støtter vi fullt ut at Mattilsynet viderfører restriksjonene på flytting av småfe. De har 
vist seg svært verdifulle og hindret omfattende spredning av både mædi og fotråte i 
utbruddene i hhv. Trøndelag og Rogaland/Agder.  
 
I disse paragrafene vil tolkningen av anlegg slik vi nå har påpekt flere ganger kunne få 
dramatiske og utilsikta konsekevnser. Dvs. dersom sauer, som oppholder seg i et leid fjøs, på 
ett beite i lengre avstad fra selve gården de hører til eller på fellesbeite, defineres til å være et 
annet (eget) anlegg kommer f.eks. §16 inn med krav om at det søkes for å ta hodyr av sau hjem 
fra disse anleggene («Hunndyr av småfe kan ikke flyttes mellom anlegg med småfe»). Og det 
blir krav om mædi-testing. Vi er inneforstått med at Mattilsynet ikke har dette til intensjon, 
men velger å påpeke slike konskevenser, da vi som nevnt ikke har fått forståelse av skillet 
mellom ett vs. flere anlegg.  
 
§15: «Anlegg der småfe holdes skal klassifiseres ….» Dette er litt pirk, men her brukes delvis kun 
uttrykket «anlegg» men på en måte som innebærer at dyra er en del av dette anlegget. Dersom 
vi har fortsått det riktig er anlegg kun en geografisk lokasjon – som ikke omfatter dyrene annet 
enn når det spesifiseres at det er snakk om «anlegg der småfe holdes». Igjen kun en påpeking 
av at det virker ulogisk med disse nye uttrykkene. Uttrykket besetning dukker opp, men er ikke 
lenger definert, og kan også skape forvirring (men er et uttrykk som forstås). 
  
§ 16: Ang pkt b og c som viser soner pga skrapesjuke. Det finnes også andre soner (eks 
Trøndelag og Rogaland/Agder pga hhv. mædi og fotråte). Det er vel også forbud mot å flytte 
dyr ut av disse sonene. Det er mulig at årsaken er at disse er regulert gjennom egne forskrifter, 
men det skaper forvirring når noen særforhold er nevt i denne forskriften uten at de andre 
omtales. Vi mener man nå bør oppheve skrapesjukesonen i Nordland.  
 
§§17-18 Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av sauer i Norge 
- Det foreslås en tilføyelse i egenerklæringen for flytting av småfe om at det ikke er mistanke 

om hhv. byllesjuke hos sau og Psoroptes ovis hos geit. Vi støtter dette, men mener det bør 
sees i sammenheng med at byllesjuke kun er foreslått som liste 3 sjukdom hos geiter, ikke 
hos sau. Dersom byllesjuke ikke står på liste 3 for sau mener vi det blir utydelig 
kommunikasjon at Mattilsynet krever det på en egenerklæring, der det ellers kun er liste 2-
sjukdommer oppført. Vi har for øvrig spilt inn at byllesjuke med fordel kan være en liste 3 
sjudkom også hos sau (dyrehelseforskriften), av hensyn til geiter og arbeidet med sanering for 
byllesjuke. Vi foreslår også at krav om informasjon om Psoroptes ovis i egenerklæring med fordel 
kan gjelde sau, da saueskabb er en svært alvorlig sjukdom hos sau og situasjonen nå er uavklart når 
det gjelder mulighet for smitte og sjukdomsutvikling knytta opp mot forekomst av Psoropest ovis 
hos geit. Behovet for økt bevissthet gjelder derfor både sau og geit. Næringas egenerklæringer har 
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forøvrig historisk vært mer omfattende enn MTs krav, og omhandler symptomer på flere viktige 
smittsomme lidelser uten å begrense det til sjukdommer som er listet som meldepliktige. 

- Vi støtter fortsatt at det skal testes for mædi ved overføring av hunndyr av sau – slik gjeldende 
forvaltningsprakis er. Vi mener imidlertid det i slike situasjoner ikke er nødvendig med så 
omfattende prøvetaking som det som gjennomføres under kartleggingen i mædi-sonen (vedlegg V). 
Overføring av hodyr fra antatt friske besetninger i områder der det ikke har vært påvist mædi på 
mange tiår er i utgangspunket forbundet med liten risiko, og vi mener «gammel metode med 30-40 
prøvetatte dyr» er en betydelig forbedring i forhold til ingen testing, og tilstrekkelig i denne 
sammenhengen. Ved kartlegging i en mædi-sone er det naturlig å ha en «høyere følsomhet» for å 
påvise smitte enn ved omsetning av hodyr utenfor mædisonen. Tilsvarende mener vi at OK-
programmet for mædi må gjennomgås i lys av erfaringene fra utbruddet i Trøndelag, for å vurdere 
endringer der. Vi mener det bør åpnes for å ta samleprøver med melk av sau, etter samme mønster 
som på geit da dette vil redusere kostnadene. Vi mener også at risikoen ved å sirkulere værer er 
langt mindre enn ved forflytning av hodyr, slik at dersom ett medlem i en værring skal selge hodyr til 
en kjøper er det tilstrekkelig at det ikke er tatt inn “hunndyr av småfe” siste 10 mnd  før prøven tas. 
Alternativt utelukkes værringer fra salg av hodyr, noe vi mener er uheldig både avlsmessig og gir lite 
økt smittemessig sikkerhet, da værringer tradisjonelt er opptatt av smittevern og har gode rutiner 
for dette. Igjen er innføring av krav om prøvetaking en betydelig heving av sikkerheten mtp. 

spredning av mædi. Vi støtter også at det presiseres at prøveuttak gjøres «isolert» for hver 
enkelte «besetning» i et livdyrsamarbeid, da det kan være store forskjeller i smittestatus, 
selv om de anses som en smittemessig enhet.  

- Det vil være behov for å revidere retningslinjenen for omseting av småfe, og vi ønsker at 
dette skjer i samarbeid med næringa for å unngå at innstramminger gir store utfordringer 
ved praktisk gjennomførig av værringdrift. Med innstramminger i form av prøvetaking for 
mædi ved salg av hodyr er det også lagt noen større begrensinger som vil gjøre kjøp av 
hodyr til mindre besetninger mer kostbart. Det bør derfor vurderes om veileder kan 
modereres for å ta høyde for behovet små besetninger har for innkjøp av færre enn 10 
hodyr – for å kunne ivareta nødvendig driftsopplegg.  

- Vi foreslår at det stilles krav om mæditesting også ved oppstart av ny besetning med sau, 
med 30-40 dyr slik som vi foreslår også ved annen omsetning av hodyr. Hvilke sjukdommer 
det skal testes for bør vurderes jevnlig i regi av nasjonal dyrehelsestrategi.  
 

§ 20 – unntak og særregler forlivdyrsamarbeid for småfe 
Vi støtter at det nå innføres en «karenstid» for deltagelse i forskjellige livdyrsamarbeid. I vårt 
innspill til dagens dyrehelseforskrift foreslo vi 18 mnd karenstid for å unngå muligheten for 
«årlig bytting»,men med de innstramminger som nå foreslås anser vi forslaget om 12 mnd. som 
tilstrekkelig.  
 
Vi støtter også at besetninger som inngår livdyrsamarbeid skal testes for mædi, men mener at 
testregimet i dagens dyrehelseforskrift (vedlegg VII) er tilstrekkelig også her (ref innspill over – 
ang. testing ved overføring av hodyr). Vi støtter at slike livdyrsamarbeid ikke kjøper hunndyr fra 
besetninger utenfor livdyrsamarbeidet (pkt f). 
 
§ 21Utsetting av fjørfe som fuglevilt 
Vi støtter at det stilles det krav til anlegg som har fjørfe som skal sette sut i naturen.  
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Kapittel V.Utfyllende nasjonale bestemmelser – Kommersiell forflytning av tidligere eierløse, 
viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildere 
Vi støtter enhver innstramming av regelverk som reudserer risiko for å innføre hunder, katter 
og ildere til Norge pga risiko knytta til alvorlige sjukdommer, der rabies kun er en av mange 
sjukdommer og smittestoffer som kan innføres til Norge.  
 
Innholdet i utkastet til opphevings- og endringsforskrift 
 
Om oppheving av forskriftene om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av 
hhv storfe og svin, småfe og samhandel med levdene fjørfe og rugeegg m.m. – samt handel 
med dyr, sæd, egg og embryo. 
Når det gjelde punktene beskrevt under denne overskriften viser Mattilsynet til at nytt 
regelverk «inneholder mange av de samme elementene». Vi synes denne delen av høringen er 
vanskelig å forstå – og sett i lys av den svært korte høringsfristen og at disse høringene kommer 
samtidig innser vi at vi trenger en bedre belysning av disse endringene, gjerne i form av et 
høringsmøte kombinert med et høringsspeil. Vi er ikke i stand til å bedømme om «mange av de 
samme elementene» som nå er regulert gejennom andre forskrifter er godt nok. Det vises til 
kommende høring av importforskriften som vi per i dag ikke har fått. Helsemessige krav ved 
import av levde dyr og sæd, egg og embryo er svært viktig for oss, og et område vi trenger å 
forstå bedre enn vi klarer basert på denne høringen. Vi forventer derfor – og er avhengige av at 
regelverket ivaretar de dyrehelsemessige hensyn som gjelder i dag. 
 
Vi støtter at Norge viderefører tiltak/regelverk som bidrar til å bevare den gunstige situsjonen 
vi har når det gjelder salmonella.  
 
I det videre arbeidet vil det som nevnt innledningsvis være behov for tydelig og tilgjengelig 
informasjon om endringer i regelverket og om de nye kravene som gjelder.  
 
Dette svaret sendes på vegne av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura, Tine, Q-
meieriene, Geno, Tyr, Norsk Sau og Geit, Norsvin, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, og Animalia. 
 
Vedlegg 
Matrise fra notat av 14.5.2021  
 
 
Med vennlig hilsen 
ANIMALIA AS 
 
 
 

Synnøve Vatn 
Fagdirektør dyrehelse og beredskap 
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Notat  
  
Til Mattilsynet ved Turi Hordern-Larsen  
Fra: Nortura, KLF, NSG og Animalia        Oslo 14.5.2021  
 

Matrise med beskrivelse av aktuelle transporter som vi antar kommer inn under definisjonen 
under pkt 4b  
 

Type transport  Forklaring  Utfordringer knytta til nytt regelverk  

PRIVAT 
TRANSPORT  

      

Privat 
livdyrtransport 
mellom fjøs på 
gård   

Flytting av egne dyr 
mellom 
driftsbygninger.   

Dersom all bygningsmasse som tilhører samme gård/evt samme 
samdrift hører inn under ett anlegg - selv om det kan være 
betydelig avstand mellom gårdene i en samdrift - er dette ok, 
men krever da at myndigheten gjør et unntak. Veldig upraktisk 
dersom transport mellom driftsbygninger og deler av en 
samdrift defineres som "mellom anlegg" eller dersom unntak 
ikke gis. Betinger også vår forståelse av driftsansvarlig. Vi forstår 
det slik at transportmidlet må vaskes dersom det skal ut av 
anlegget (dvs brukes til noe annet) – se under for flytting eks til 
fellesbeite.   

Privat 
livdyrtransport 
til/ fra beite   

Flytting av egne dyr 
mellom 
gårdsbygninger og 
beiter på egen 
grunn.   

Se over, antar at beiter på egen grunn tilhører samme anlegg og 
at det ikke må vaske/des mellom kjøring av puljer av dyr til et 
beite på egen grunn, men trenger unntak. Ofte går dyra til fots, 
men i dagens situasjon er bønder tvunget til å leie andre gårder 
for å ha nok inntekt, og da vil beitemark ofte være plassert i 
andre deler av bygda.   

Privat 
livdyrtransport 
til/ fra 
fellesbeite   

Flytting av egne dyr 
mellom selve gården 
og beiter på annens 
grunn, eks. 
fellesbeiter for 
drøvtyggere.   

Antar at dette ofte vil defineres som mellom anlegg, og da vil 
det være krav om vask/des. før hver tur til fjells. For en bonde 
som bruker engen tilhenger og frakter f.eks. sau til fellesbeite så 
skje dette ofte i mindre puljer og det er upraktisk og ikke av 
noen smittemessig betydning at en tilhenger vaskes/des før 
hver tur. Trenger derfor unntak for slike situasjoner. Dyra 
kommer da fra samme smittemessige enhet.  

Privat omsetning 
ved livdyrsalg  

Livdyr fraktes 
mellom ulike 
besetninger i 
forbindelse med kjøp 
og salg.   

 Her vil det sannsynligvis varierer svært mye på forholdene. Slike 
transporter kan skje enten direkte mellom produsenter eller 
gjennom betalt transport av tilbydere utenfor organisert 
livdyrhandel gjennom varemottakerne. Vi kjenner ikke til 
rutinene ved slik transport.  

Transport av sau 
mellom 
besetninger i 
værring  

Værer fraktes 
mellom medlemmer i 
en 
værring(avlsgruppe) i 
forbindelse med 
parring. Faste 
medlemmer i en 
avlsgruppe  

Værer fraktes mellom besetninger, men det vil kunne omfatte 
værer (lite antall) som har opprinnelse fra flere forskjellige 
driftsenheter (5-10). Noen er innom noen få besetninger, noen 
sirkulerer mellom flere i løpet av parringssesongen (men 
begrenset antall i hver værring). Vil være stor variasjon hvordan 
frakt foregår og i hvor stor grad det foretas hygieniske tiltak i 
form av skifte av strø, vask og desinfeksjon. Skjer på høsten, 
delvis frost, ikke lett å bruke vann uten at det fryser. I en 
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sjukdomssituasjon vil slike besetninger uansett defineres som 
kontakter, da dyra i seg selv vil være hovedrisiko for 
smittespredning, ikke transporten de har stått på.   

 
 

BESKRIVELSE AV TRANSPORTSCENARIOER OG -RUTINER GJENNOM ORGANISASJONENE:    
Hva  Transportpraksis  Rutine vask / desinfeksjon  Behov  Annet / ytterligere info  
Purkering m 
satellitter   
  

Avhengig av størrelse 
på satellittene vil 
navet kunne 
transportere purker 
til flere satellitter på 
en og samme 
transport. Dvs at et 
gitt antall purker 
lesses opp i navet og 
det kjøres først til 
satellitt A og lesses 
av purker og deretter 
til satellitt B og lesses 
av.   

Ved avslutning av 
transporten vaskes bilen.  

Transport mellom navet i 
en purkering med 
tilhørende satellitter må 
betraktes som samme 
forsyningskjede da 
utgjør samme 
smittemessige enhet   

Er samme 
smittevernenhet: navet 
leier ut purker til 
satellittene hvor 
purkene griser og det er 
oppal av smågris. 
Deretter kjøres purkene 
tilbake til navet for ny 
bedekking og opphold 
under drektighetstid.  

Inntransport 
firbeinte  
slaktedyr  

Det planlegges en 
logistisk 
hensiktsmessig 
transportrute ut fra 
mottatte 
innmeldinger av 
slaktedyr. Normalt 
henter transporten 
dyr fra flere 
besetninger 
(eventuelt fra en 
felles 
oppsamlingsplass for 
flere 
småfebesetninger). 
Dersom det er 
mottatt info om 
dyrehelsemessige 
forhold som gir 
behov for å prioritere 
henterekkefølge 
gjøres dette.   
  
  

Hovedregler:   
• Generelt skal alle 
dyretransportbiler vaskes 
etter fullført tur.  

• Ved henting av gris 
skal bilen alltid være vasket 
og desinfisert (skumlagt).  

• Småfe om høsten: 
manglende kapasitet gjør 
ofte at bilen kun kan 
rengjøres mekanisk mellom 
to turer. Skapet skal da 
vaskes minst 1 x ukentlig.  

• Gris fra avls- og SPF 
besetninger: Krav om 
desinfeksjon   

• Ellers krav om 
desinfeksjon i særskilte 
tilfeller (ved smittsom 
sjukdom).   

  
Krav til vask: 
Grovreingjøring av skapet. 
Skapet spyles med lunket 
vann og all synlig 
forurensing fjernes. Såpens 
/skummets virketid skal 
være 10-15 minutter. Spyl 
m lunkent vann. La skapet 

Krav om desinfeksjon vil 
være en innskjerping for 
storfe og 
småfetransporter. Det er 
ønskelig at det normale 
inntransportområdet til 
et slakteri betraktes som 
samme forsyningskjede 
(et inntransportområde 
kan dekke flere fylker 
ettersom man kan hente 
over fylkesgrensene) slik 
at desinf kun må gjøres 
på slutten av dagen.  
  
Krav vil innebære en 
utfordring for praktisk 
gj.føring av 
småfesesongen da det 
ikke er kapasitet til daglig 
vask med vann. Kan gi 
behov for anskaffelse av 
mer transportkapasitet 
med de kostandene til 
materiell og personell 
dette innebærer.    

Sjåfør skal ikke gå inn i 
husdyrrommet uten 
eiers/røkters tillatelse. 
Lasterampe regnes som 
urent område, dette 
gjelder også 
utlastingsrom som er 
avgrenset fra 
husdyrrommet med tett 
dør. Sjåfør kan bevege 
seg i dette området 
(dersom ikke eier har 
andre krav). Dersom 
sjåfør må inn i 
husdyrrom for å bistå 
med lasting (med 
eiers/røkters tillatelse), 
skal han rette seg etter 
eiers/røkters 
anvisninger for 
smittebeskyttelse, 
bekledning m.m. Støvler 
og kjeledress skal være 
rene, støvler bør spyles 
etter lasting, og 
kjeledress byttes (minst) 
en gang daglig.  
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tørke mest mulig før ny flis 
has i.  
  
Krav til desinfeksjon: Skapet 
vaskes– som beskrevet 
ovenfor. Desinfiser skapet 
m et egnet middel. 
Middelet skal ikke spyles 
av.  

Firbeinte 
livdyr  

Det kan hentes og 
leveres livdyr fra 
flere besetninger på 
samme 
rute/transport  
  
Henting av livdyr kan 
skje hos en selger, på 
et livdyrfjøs eller ved 
overlevering fra 
annen dyrebil, og 
avlevering av 
dyret/dyra til en 
annen transportbil, 
til et livdyrfjøs, eller 
direkte til kjøper.  
  
Er satt krav til 
henterekkefølge, 
spesielt om henting 
av livdyr av gris/SPF-
gris   
  
  
  

Se ovenfor mht generelle 
hovedregler og krav til vask 
/ desinfeksjon. V. henting av 
livdyr skal bilen alltid være 
vasket og desinfisert 
(skumlagt) ved start tur.  

Vil sannsynligvis ikke 
møte utfordringer ved 
nytt regelverk forutsatt 
at det fortsatt kan hentes 
og leveres livdyr til/fra 
flere besetninger på 
samme transport. 
Alternativt må disse 
kunne betraktes som 
samme forsyningskjede.   

Når storfe og svin flyttes 
fra ett dyrehold til et 
annet, skal dyra følges 
av en egenerklæring – 
alle følgende vilkår er 
oppfylt:  
- Dyra i 
avsenderbesetninga har 
ikke vist tegn på 
smittsom sjukdom de 
siste 14 dg før flytting.   
- Dyra har oppholdt seg 
mer enn 30 dgr i 
avsenderbesetninga før 
flytting, med unntak av 
dyr som er født i 
besetninga.   
- Avsenderbesetninga 
har i løpet av de siste 14 
dg ikke mottatt klauvdyr 
fra andre besetninger, 
fellesbeiter eller dyre-
ansamlinger   
Egenerklæringa skal 
ikke være eldre enn 7 
dager, og skal være 
utfylt av selger ved 
henting av dyra.   
  
Livdyr fra næringsretta 
dyrehold som skal inn i 
eller oppstalles i 
livdyrfjøs i forb med 
transport, skal følges av 
en veterinærattest. 
Attesten skal 
dokumentere at dyra 
ikke viser tegn på 
smittsom sjukdom, og 
at de ikke kommer fra ei 
besetning som er pålagt 
offentlige restriksjoner 
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på grunn av smittsom 
sjukdom.  

Inntransport 
fjørfe til 
slakt  

Normalt henter 
transport kun dyr fra 
en besetning om 
gangen  

Litt forskjellig praksis fra 
anlegg til anlegg. Enten vask 
og desinfeksjon gjøres 
umiddelbart etter lossing, 
eller kun vask. Kan være 
tilfeller der samme bil skal 
tilbake til samme besetning; 
da blir det ikke alltid vask 
mellom. Dersom en bil 
kjører tilbake til samme 
produsent og det henting i 
et annet hus vaskes bilen 
som vanlig.  
  

Ønskelig at transport 
som kjører lass fra 
samme produsent 
betraktes som samme 
forsyningskjede (er 
samme 
smittemessigenhet)  

  

Hjemkjøring 
av småfe fra 
fellesbeite 
om høsten  

Henter dyr fra 
fellesbeite. Må 
sjekke opp om det er 
vanlig å levere til 
flere besetninger på 
samme transport  

Småfe om høsten: 
manglende kapasitet gjør 
ofte at bilen kun kan 
rengjøres mekanisk mellom 
to turer. Skapet skal da 
vaskes minst 1 x ukentlig.  
  

Har vært på fellesbeite, 
må kunne betraktes som 
samme forsyningskjede. 
Regelverkskravet vil for 
øvrig innebære 
betydelige 
kapasitetsutfordringer og 
være praktisk vanskelig å 
gjennomføre uten 
betydelig kostnader, jf 
det som står under 
inntransport slaktedyr  

  

  
  

OVERSIKT TRANSPORT AV EGG OG FJØRFE VED NORTURA 
SAMVIRKEKYLLING  

TYPE 
TRANSPORT  

FRA - TIL  INVOLVERER 
KJØRINGEN 
FLERE 
STOPPSTEDER  

VASK ETTER 
AVSLUTTET 
TRANSPORT  

DESINFEKSJON 
E. AVSLUTTET 
TRANSPORT 
(OG VASK)  

RETUR TIL 
RUGERIET 
OG NY 
TRANSPORT 
SAMME 
DAG FØR 
VASK OG 
DESINF. 
UTFØRES  

BEHOV FOR 
BRUK AV 
UNNTAK  

Henting av 
importegg  

Sverige til Nortura 
Samvirkekylling 
foreldredyrsrugeriet  
eller   
Flyplass Gardemoen til – 
Nortura Samvirkekylling 
foreldredyrsrugeriet   

Nei  Ja  Ja  Nei  Nei  



 

Side 13 av 14 

 

Utkjøring av 
daggamle 
foreldredyr   

Nortura Samvirkekylling 
foreldredyrsrugeriet til – 
Norturas oppalere på 
Innlandet eller Rogaland  

Nei  Ja  Ja  Nei  Nei  

Flytting av 
foreldredyr, 
HANER, ved 
18-ukers alder  

Norturas oppalere på 
Østlandet til –   
Norturas 
rugeeggprodusenter på 
Østlandet  

Ja dersom 
oppaler har 
dobbelt hus  

Ja  Ja  Nei  Nei så sant 
levering til flere 
stoppesteder er 
mulig på 
samme 
transport, hvis 
ikke må det bli 
definert som 
samme 
forsyningskjede 
(noe det også 
er i praksis, 
kommer fra 
samme 
smittemessig 
enhet)  

Flytting av 
foreldredyr, 
HØNER, ved 
18-ukers alder  

Norturas oppalere på 
Østlandet til –   
Norturas 
rugeeggprodusenter på 
Østlandet  

Nei  Ja  Ja  Nei  Nei   

Henting av 
rugeegg  

Norturas 
rugeeggprodusenter på 
Østlandet til – Nortura 
Samvirkekylling 
slaktekyllingrugeri   

Ja  Ja  Ja  Kan skje.   Behov for å bli 
definert som 
samme 
forsyningskjede 
noe det også er 
i praksis, 
kommer fra 
samme 
smittemessig 
enhet)  

Utkjøring av 
overskudds 
rugeegg til 
konsum  

Nortura Samvirkekylling 
egglager av overskudds-
egg  på R1 (gammelt 
rugeribygg) til –  
Nortura Eggprodukter 
Revetal   

Nei  Ja  Ja  Nei  Nei  

Utkjøring av 
daggamle 
slaktekyllinger  

Nortura Samvirkekylling 
slaktekyllingrugeri til –  
Slaktekyllingprodusenter 
på Østlandet og i 
Trøndelag  

Ja  Ja  Ja Nei  Behov for å bli 
definert som 
samme 
forsyningskjede 
noe det også er 
i praksis, 
kommer fra 
samme 
smittemessig 
enhet)  
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