
          24.03.22 

Høringssvar - Forslag til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med 

bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg 

(landdyrsporbarhetsforskriften) 

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

viser også til høringssvaret fra Animalia med flere.  

Innledningsvis mener vi at forskriften er for lang. Bestemmelser som omhandler det samme er spredt 

over flere paragrafer. Flere paragrafer kunne med fordel vært slått sammen for å øke 

brukervennligheten, og flere ledd kunne vært slått sammen. Enkelte paragrafer kan også utgå. Vi har 

kommentert på enkelte av disse, men oppfordrer Mattilsynet til en kritisk gjennomgang av 

forskriften med tanke på å gjøre den kortere og mer brukervennlig.  

§ 8 Det fremgår ikke av høringsbrevet eller forskriften hvorvidt de registreringspliktige må 

gjennomføre en ny registering i Mattilsynets systemer som følge av denne bestemmelsen. Dersom 

dette er tilfelle, må Mattilsynet informere og veilede særskilt om dette. Vi savner også en tydelig 

fortolkning av hvilke anlegg som er registreringspliktige. En endring i hvilke fjørfehold som skal 

meldes/registreres, vil antakelig kreve en endring i forskrift om hold av høns og kalkun.  

I likhet med mange andre bestemmelser i forskriftsutkastet, finnes hjemmelen i 

dyrehelseforordningen (EU 2016/429). For å gjøre det mulig for pliktsubjektene å orientere seg i det 

nye regelverket, er det viktig at Mattilsynet har et tydelig brukerperspektiv når veiledning utformes, 

og ikke driver med veiledning per forordning. En bonde eller et slakteri må forvente å finne all 

relevant informasjon om samme tema på samme sted, selv om hjemlene til de ulike kravene som 

berører samme tema er fordelt i flere forskrifter.  

§§ 9 og 28 Godkjenning av forsyningskjeder av anlegg som leverer svin til slakteri oppfatter vi som 

mer innskrenkende enn hva som er nødvendig. Den foreslåtte godkjenningsordning er delvis basert 

på dagens regelverk for sporbarhet av svin, men vi mener at den foreslåtte godkjenningsordningen i 

§9 vil ikke være gjennomførbar i praksis.  

- Til §9 annet ledd og punkt 1 c): Det skal være vedlagt en kopi av alle avtaler mellom slakteri og 

leverandør av svin til slakt i søknad til Mattilsynet, dette vil være svært arbeidskrevende for 

slakteriene og vil etter vår oppfatning være av begrenset verdi for Mattilsynet. En 

forsyningskjede forutsetter at det er stabile, faste avtaler mellom svineleverandører. Dette finnes 

i stor grad, samtidig som det også skjer relativt hyppige endringer i avtaler mellom produsenter. 

Det vil være krevende og vil ta mye tid å skulle spore opp og ettersende alle endringer i avtaler 

mellom produsenter til Mattilsynet. Det er også uklart hvilken verdi Mattilsynet vil ha av til 

enhver tid å skulle få tilsendt nye avtaler. En alternativ løsning kunne vært at Mattilsynet har alle 

vilkårene for godkjenning i en forskrift, i stedet for at Mattilsynet må fatte enkeltvedtak om 

godkjenning for den enkelte forsyningskjede. Etter vår oppfatning omfatter definisjonen av 

«forsyningskjede» i forordning EU 2019/2035, bare svinebesetningene og ikke slakteriet. Det vil 

igjen innebære at det er den enkelte dyreflyt mellom besetningene som skal godkjennes av 

Mattilsynet. Også denne forståelse tilsier at det vil være langt mer hensiktsmessig med 

forskriftsfestede krav enn en godkjenningsordning for hver enkelt forsyningskjede.  

- Til §9 tredje ledd punkt 1 a): En forsyningskjede er her definert til et anlegg som fôrer opp dyr til 

slakt og kun mottar dyr fra ett annet anlegg. En slik avgrensing vil utelukke en stor andel 

slaktegrisprodusenter som har faste avtaler, men da med mer enn ett anlegg som produserer 

smågris, noe som er relativt vanlig.  



Et annet scenario er at slaktegrisanlegget har en fast avtale med en (eller flere) 

smågrisprodusenter, men at anlegget likevel tar imot gris omsatt på spotmarkedet i enkelte 

tilfeller. Selv om et anlegg unntaksvis tar imot slik gris, bør anlegget allikevel kunne ta imot gris 

fra sin faste leverandør uten at avtalegrisen skal merkes ved mottak. 

Avgrensningen i forslaget vil også ramme smågrisprodusentene. Mange smågrisprodusenter, 

særlig i distriktene, har en begrenset produksjon og vil ikke kunne levere nok smågris til å fylle 

opp et helt slaktegrishus, derfor går flere smågrisprodusenter sammen for å fylle et hus. Dersom 

Mattilsynets unntaksbestemmelse skulle bli gjort gjeldende, vil mange smågrisprodusenter få 

utfordringer med driften da markedet for smågris fra mindre besetninger delvis vil falle bort. 

Problemstillingen vil også være relevant for kombinertbesetninger som fôrer opp noe av 

smågrisen sin, men som også selger en del smågris.  

Til sist er det også et poeng at det fødes ulikt antall unger i hvert kull, og at det dermed selges 

ulikt antall gris fra pulje til pulje. På grunn av dette har en slaktegrisprodusent gjerne faste 

avtaler med flere leverandører av smågris.  

- Til §9 tredje ledd punkt c): 20 – 30 % av smågris omsettes på spotmarkedet og vil ikke kunne 

omfattes av et slikt unntak for merking. De fleste mottakere av gris fra spotmarkedet har i 

utgangspunktet faste avtaler og er en del av en forsyningskjede. Imidlertid kan de ta imot gris fra 

spotmarkedet i tilfeller eksempelvis hvis det har skjedd noe uforutsett hos deres faste 

leverandører av smågris. Disse besetningene kan ikke defineres inn og ut av den godkjente 

forsyningskjeden for hver leveranse. Det vil derfor være mer hensiktsmessig at det kun er ekstra 

merkekrav til grisen skaffet via spot-markedet, og ikke den øvrige grisen i besetningen som er 

kjøpt inn via faste avtaler.  

Som følge av dette mener vi at § 9 må omformuleres fullstendig for at den skal være en reell 

unntaksbestemmelse. Det bør også skrives tydeligere i forskriften hva unntaket i artikkel 53 faktisk 

innebærer, dvs. av slaktegris ikke må merkes med øremerke eller tatovering fra anlegget de er født i, 

og at de kan merkes med tatovering først i det de sendes til slakt.  

Det vil være å foretrekke, som det fremkommer i § 28 at man fortsatt kan bruke kun slakteriets 

leverandørnummer og at man ikke må tatovere med produsentnummer i tillegg. Vi mener for øvrig 

at §§ 9 og 28 med fordel kan slås sammen. Vi ser også at det er en skrivefeil i § 28 annet ledd, og at 

det her skal vises til § 9 tredje ledd bokstav a nr. 2, ikke nr. 1.  

For å få et regelverk som er mer i tråd med praksis og det som er praktisk gjennomførbart, foreslår vi 

følgende reviderte ordlyd til §9:  

Svin som kommer fra en forsyningskjede, er unntatt fra krav om øremerke eller tatovering påført i 

anlegget hvor de er født.  Dyr fra en forsyningskjede behøver kun å merkes med tatovering med 

slakteriets leverandørnummer før dyret sendes til slakteri.  

For at leveranser av svin til slakt skal kunne regnes som del av en forsyningskjede, må følgende vilkår 

være oppfylt:  

-Dyret må komme fra et anlegg der dyrene både fødes og fôres opp til slakt, eller 

-Dyret kommer fra et anlegg der dyrene fødes og holdes i opptil 10 uker og flyttes deretter til et annet 

anlegg for å fôres opp til slakt. Det må foreligge en fast avtale om levering mellom anleggene.  

Anleggene i forsyningskjeden må ligge i Norge.  

Slakteriet som tar imot gris fra forsyningskjeden må ha en oversikt over de faste avtalene om 

leveranser mellom anleggene. Denne oversikten må kunne fremlegges til Mattilsynet på forespørsel.  



Alternativet slik det fremstår nå er at næringen følger vilkårene i artikkel 52. Slik vi leser artikkel 52 

innebærer dette at svin skal merkes med en tatovering eller øremerke med anleggets 

registreringsnummer (produsentnummer) enten når dyret sendes fra smågrisprodusent til 

slaktegrisprodusent, eller når dyret går til slakt direkte fra besetningen dyret er født i. Dersom 

Mattilsynet mener at denne forståelsen er feil, ber vi om tilbakemelding på dette. Slakteriene vil for 

øvrig fremdeles at slaktegrisen skal være merket med slakteriets leverandørnummer i tillegg før 

dyret sendes til slakt.  

Hvis den fastsatte versjonen av § 9 blir svært forskjellig fra dagens praksis, jf. foreslått ordlyd over, vil 

det være nødvendig med en betydelig overgangstid for å kunne tilpasse seg nytt system for merking 

av svin, minst ett år.  

§§ 10 og 11 Sertifisering av næringsrettede rugerier og næringsrettet hold av fjørfe. Vi er glad for at 

Mattilsynet gir mange unntak for nasjonale virksomheter og har kommet til mange gode 

konklusjoner.  

Vi mener at kravet i 2019/2073 vedlegg I, del 3, punkt 5 også kan unntas vilkårene for sertifisering av 

rugerier.  

Vi mener også unntaket om rengjøring av eggene i § 10 annet ledd, bokstav b og § 11 annet ledd 

bokstav a, kan forenkles til «Kravet om at rugeeggene skal rengjøres, gjelder ikke» for å tydeliggjøre 

bestemmelsen.  

Vi mener også at overvåkingen for Newcastle Disease bør gjennomføres uavhengig av sertifiseringen 

av fjørfeanlegg, slik at gås og and inngår i denne. Fjørfepopulasjonen i Norge er sentrert rundt få 

geografiske områder og det er korte avstander mellom besetningene. Det er derfor viktig med god 

kontroll og overvåking for Newcastle Disease.  

§ 14 Tredje ledd. Kravet om av registrerings/godkjenningsnummeret skal gjøres tilgjengelig for 

mottakeren og avsenderen av dyrene innen 24 timer etter flyttingen vil være vanskelig å etterleve i 

praksis. Livdyrformidler gjør alltid disse opplysningene tilgjengelig for anleggene som er involvert, 

men det er ikke mulig i praksis å få tilgjengeliggjort dette i løpet av 24 timer. Det jobbes med 

elektroniske attester som vil gjøre formidlingen av disse opplysningene enklere, men foreløpig 

fungerer ikke dette godt nok. Vi foreslår derfor at de siste del av siste setning strykes, slik at 

setningen slutter med: «…gjøres tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene.»  

§ 16 Vi ser at det vil være vanskelig for bonden å orientere seg i de komplette journal- og 

dokumentasjonskravene som gjelder. Her er det svært viktig med god, brukerrettet veiledning. Det 

må også være en god prosess fra Mattilsynets side med tett involvering og samarbeid med 

næringsaktørene for å sikre at det vil være mulig for pliktsubjektene å oppfylle kravene til journal og 

dokumentasjon (inkludert transportdokumenter som omtalt i § 39.  

§ 17 Første ledd bokstav b). Vi ønsker ikke at bokstav b strykes. Fra matkjedens perspektiv, er det 

viktig at legemidler som administreres av besetningseier, ikke bare blir journalført, men også blir 

innrapportert i et sentralt system, slik at denne informasjonen kan inngå som matkjedeinformasjon. I 

dag er det et «hull» i regelverket, hvor veterinær i «forskrift om melding av opplysninger om uleverte 

og brukte legemidler til dyr» er pålagt å rapportere om legemidler som er benyttet, mens 

besetningseier/driftsansvarlig ikke er pålagt en slik plikt med tanke på legemidler som driftsansvarlig 

selv har administrert. Dette er informasjon som er verdifull for matkjeden, og en slik plikt burde 

inngå som en del av denne forskriften.  



Tredje ledd: denne setningen kan med fordel skrives om for å tydeliggjøre hva som menes. 

Hovedregelen må være at alle som holder dyr som kan gå inn i matkjeden, skal føre opplysningene i 

første ledd.   

§ 19 Det er viktig at produsenten ikke ender opp med en fragmentert, ikke komplett journal.  Det må 

derfor finnes gode digitale muligheter for å føre journal.  

§20 Mattilsynet skal her godkjenne identifikasjonsmerker til svin. Det er viktig at det er mulig å bruke 

flere typer øremerker til smågris 

§ 22 kunne med fordel inngå i § 36 for å gjøre forskriften kortere og mer leservennlig.  

§ 25 Det er viktig med god veiledning om dette, men vi mener allikevel at det ikke må være en del av 

forskriften.  

§§ 26 og 27 Vi ønsker at det skal presiseres i forskriften at det elektroniske identifikasjonsmerket for 

storfe og småfe skal være et elektronisk øremerke. Dette er dyr som skal inn i matkjeden, og vi 

ønsker ikke at storfe eller småfe skal kunne merkes med eksempelvis mikrochip (injectable 

transponder) eller med de elektroniske merkene i forordning EU 2019/2035 vedlegg III b) og d).   

 § 34 I høringsbrevet fremkommer det at slakteriene må registrere de gule øremerkene manuelt hvis 

de avleser et hvitt øremerke elektronisk på slakteriet. En slik manuell registrering er uhåndterbar i 

praksis. Vi stiller spørsmål ved om denne registreringsplikten skal tillegges slakteriet og hvilken 

praktisk nytte dette vil ha. Den videre rapporteringen fra slakteriet vil være på grunnlag av det hvite 

øremerket.  Det er bonden som har kjøpt dyret som blir slaktet som må vite hvem som har solgt 

dyret. Selgerbesetningen må også vite hvem dyret har blitt solgt til.   

§§ 36 De to første leddene er svært like og burde kunne formuleres i ett ledd. Vi mener også at § 22 

bør inngå i denne paragrafen.  

§§ 39 Høringsbrevet gjør ikke tilstrekkelig greie for hvordan kravet om transportdokument er tenkt 

gjennomført i praksis, også jf. artikkel 110 1) c i dyrehelseforordningen. I dag er det ulike typer 

dokumenter som kan følge en transport av dyr, eksempelvis kjøreseddel, veieseddel eller 

veterinærattest. Det er ønskelig at Mattilsynets veiledning gjør det mulig at dagens dokumentasjon 

kan videreføres og regnes som tilstrekkelig. Imidlertid er det ingen praksis for at bonden har 

transportdokument ved frakt av egne dyr. Kravet om transportdokument bør på sikt kunne oppfylles 

ved hjelp av digitale løsninger, og slike løsninger må utarbeides i tett samarbeid mellom Mattilsynet 

og næringsaktørene. I forbindelse med å utvikle digitale løsninger for kjøttkontrollen, klarte 

Mattilsynet å få til god samhandling og avklaringer med næringen, samtidig som de utviklet 

velfungerende løsninger. Dette er et prosjekt det bør hentes læring fra.   

§ 52 For at registreringen av hestedyr som erklæres for ikke å være beregnet til humant konsum skal 

kunne ha noen praktisk nytte, er det viktig at også slakteriene har tilgang til dette registeret.  

 

Med hilsen 

Ida Mathisen        Ingrid Melkild  

Sjefveterinær        Fagsjef   

KLF         Nortura 


