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Høringssvar - forslag til endring av utkast til dyrehelseovervåkingsforskriften og 

dyresykdomsbekjempelsesforskriften (ref. 2020/219830) 

Dette høringssvaret sendes på vegne av Nortura og KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund).  

Generell kommentar 

Helt overordnet er omfanget av forskriftene og strukturen i disse blitt veldig fragmentert. Dette gjør 

at et allerede komplekst regelverk fremstår enda mer komplisert.  

Eksempelvis omhandler dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 3 bekjempelse av sykdommer som 

Norge har sykdomsfristatus for. Imidlertid ligger lista over sykdomsfri status i en annen forskrift 

(dyrehelseovervåkingsforskriften).  

Den praktiske bekjempelsen av sykdommer er nå spredt over tre forskrifter. Hjemmelen for 

bekjempelsen av både A-sykdommer og sykdommer som Norge har fristatus for, finnes riktignok i 

samme forskrift (dyresykdomsbekjempelsesforskriften); men den praktiske bekjempelsen av 

sykdommer som Norge har sykdomsfri status for, finnes i dyrehelseovervåkingforskriften (forordning 

(EU) 2020/689).  

Den praktiske bekjempelsen av sykdommene på nasjonal liste 1 og 2 er med andre ord spredt over 

tre ulike forskrifter:  

- Dyresykdomsbekjempelsesforskriften (EUs A-sykdommer) 

- Dyrehelseovervåkingsforskriften (sykdommer Norge har sykdomsfri status for) 

- Dyrehelseforskriften (øvrige sykdommer på nasjonal liste 1 og 2) 

Vi mener at Mattilsynet bør samle dette på en bedre måte for å tilgjengelig- og tydeliggjøre krav, 

samt sikre at regelverket fremstår som helhetlig. Slik Mattilsynet har valgt å innføre de nasjonale 

forskriftene på dette området, blir det vanskelig å forstå sammenhengen i regelverket og EU-

regelverket blir enda mindre tilgjengelig. Hvis Mattilsynet mener at beskrivelsen av kompleksiteten 

ovenfor ikke stemmer, ønsker vi en tilbakemelding på dette. Med tanke på pliktsubjektenes 

rettsikkerhet og forutsigbarhet er det viktig at regelverket er tilgjengelig og blir forstått.  

Særskilt om dyresykdomsbekjempelsesforskriften 

§ 4 Bruk av vaksiner for landdyr: Slik vi leser paragrafen oppfatter vi at dette kun er en videreføring 

av dagens vaksinasjonsbestemmelser i dyrehelseforskriften (sist endret i 2018). Vi har imidlertid to 

merknader, selv om forslaget ikke er en endring av gjeldende rettstilstand:  

- Det burde vært en tydeligere formulert at bruk av vaksine for landdyr i utgangspunktet ikke er 

tillatt, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse. På øvrige samfunnsområder er normal praksis at 

ting vil være tillatt, med mindre det er forbudt. At det er motsatt når det kommer til vaksiner for 

landdyr burde formuleres tydeligere i forskriften. Slik det er formulert nå i §4 annet ledd må 

pliktsubjektet selv utlede dette. Vi ønsker også at Mattilsynet tydeliggjør hjemmelen for å forby 

vaksinering mot ikke-listeførte sykdommer i EU utover det Mattilsynet har beskrevet i 

høringsbrevet. 



 

- Når det gjelder vedlegg II, bokstav g), punkt 6, så ønsker vi at det tydeliggjøres at alt fjørfe kan 

vaksineres mot rødsjuke, og ikke kun kalkun. For eksempel er det praksis i dag å vaksinere en del 

verpehønebesetninger mot rødsjuke.  

For øvrig stiller vi oss bak høringssvaret fra Animalia med flere.  
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