
Veterinærinstituttet har følgende kommentarer: 
 Fjørfe: 
 Veterinærinstituttet gav tidlig høst 2021 anbefalinger til Mattilsynet angående overvåking av AI, ND, ART og ILT. Slik vi 
leser høringsbrevet er gjess og ender ikke tatt inn i forslaget og dette gjør at det ikke stilles krav om isolasjon ved import 
av disse. Vi gjentar vår konklusjon fra høsten 2021: «Veterinærinstituttet anbefaler at kommersielle/næringsretta hold av 
ender, gjess, perlehøns, rapphøns, vaktler, strutsefugler og fasaner innlemmes i representative OK-programmer (tabell 
3), slik at det ved import av disse artene til kommersielt bruk i Norge kreves isolasjon fram til smittestatus er undersøkt.» 
 
 
 
 Småfe: 
 Vi har noen kommentarer til utkastet til ny landdyrforflytningsforskrift: 
þÿ  "§2a): Man bør vurdere å inkludere muflon (Ovis gmelini). 
þÿ  "§2b): Det kan tenkes andre typer felles oppstalling av dyr på en seter enn til melking. 
þÿ  "§10 og Vedlegg I: Veterinærinstituttet mener at overvåkingsprogram for caprin artritt-encefalitt hos geit, 
paratuberkulose hos geit og ondartet fotråte hos sau også bør inkluderes. Dette vil sikre overvåking mot særs aktuelle 
og viktige sykdommer i norske småfehold og vil også kunne brukes som begrunnelse for å holde importerte dyr i isolat i 
tilfeller der dyrene tilfredsstiller kravene til overvåking for mædi. 
þÿ  "§16, 17, 18, 19 og 20 samt Vedlegg IV og V: Veterinærinstituttet stiller seg bak de forslåtte endringene i kravene ved 
flytting av hunndyr, inngåelse av livdyrsamarbeid og flytting av hanndyr over fylkesgrenser og forenkling og samordning 
og presisering av disse. 
 
 Til vedlegget som beskriver endringer som følger av forordningen, har vi to kommentarer: 
þÿ  "Det er krav om at geit skal komme fra overvåket besetning. Vi kan ikke se at tuberkulose hos geit har vært nevnt i de 
forberedende arbeidene Veterinærinstituttet har vært involvert i i forbindelse med oppdatering av sykdomslisten. Det ser 
ut fra dyrehelseovervåkingsforskriften som at Norge er definert å ha fristatus for tuberkulose hos geit på samme måte 
som for storfe. Dagens overvåkingsprogram for tuberkulose omfatter kun storfe. Veterinærinstituttet bistår gjerne 
dersom det er behov for undersøkelser eller overvåking av geit i denne forbindelse. 
þÿ  "Det er beskrevet at det ikke er avklart om Norge får fristatus for Brucella melitensis for småfe. Norge fikk slik fristatus i 
april 2021. 


