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Høringssvar – FORSLAG TIL ENDRING AV NY LANDDYRSPORBARHETSFORSKRIFT 
 
Generelle kommentarer  
Vi viser til tidligere høringssvar i denne «runde2-høring» og påpeker også på nytt de svært 
korte høringsfristene. Gjeldende høring har 3 ukers frist. En slik  høringsprosess oppfatter vi 
igjen som et svært uheldig signal om hvilken betydning slike høringer tillegges. Når denne 
høringsfristen i tillegg er 24. mars og regelverket skal implementeres helt i starten av april sier 
det seg selv at Mattilsynet på sin side får ekstremt kort tid på å bearbeide og ta hensyn til 
høringsinnspillene. En slik kort frist er svært uheldig da regelverket er komplisert og inneholder 
viktige nasjonale tilpasninger. 

Behovet for veiledning er stort, produsenter og bransje trenger oversikt over det samlede 
regelverket – ikke kun det nasjonale tilleggsregelverket. Vi frykter det vil ta tid før et slikt 
samlet og temabasert veiledningsmateriell foreligger. Det vil ta ytterligere tid før nytt regelverk 
er synliggjort i KSL. I denne perioden vil det være behov for en håndtering av regelverksbrudd 
som gjenspeiler de omfattende endringene som ligger i nytt regelverk og vi tror det vil ta lang 
tid før forståelsen er på plass hos både forvaltning, bransje og produsenter. Det vil også være 
behov for justering av regelverket når utilsikta og uhensiktsmessige konsekvenser blir tydelige.  

Vi har en generell bekymring for at en del av det regelverket som nå iverksettes mangler 
tekniske løsninger og veiledningsmateriell som gjør at produsentene har reell mulighet til å 
følge regelverket. Vi er også betenkt da forskriftsbrudd pga denne situasjonen kan medføre 
trekk i f.eks. forsikringsutbetalinger.  

På tross av den svært korte høringsfristen har vi bestrebet oss på  å koordinere oss så langt 
mulig for å lette etterabeidet for Mattilsynet og vektlegge utfordringene vi ser at det nye 
reglverket gir.  

Innspill til nye begreper 

En stor utfordring for oss i dette arbeidet har vært at tolkningen og forståelsen av begrepene 
anlegg og driftsansvarlig er uavklart. Forskjellige tolkninger har svært stor betydning for de 
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praktiske konsekvensene av regelverket. Konsekvensene av ulik forståelse/tolkninger av disse 
begrepene har blitt tydeligere for oss utover i denne høringsprosessen, og vi tar forbehold om 
at det gir konsekvenser vi så langt ikke har sett.  

Vi savner både beskrivelse av en mulig tolkningsramme, samt en utdyping av mulige 
konsekvenser fra Mattilsynets side i høringsbrevene.  

Anlegg: I svært stor grad erstatter begrepet anlegg det tidligere kjente begrepet besetning 
(dyrehelseregelverket) og driftsenhet (sporbarhetsregelverket). Vi har oppfattet det slik at i 
nytt regleverk vil anlegg ha en begrenset geografisk utstrekning. Det oppfatter vi dithen at 
beiter og driftsbygninger som brukes til en og samme «smittemessige enhet av dyr» – dvs 
besetning - nå vil kunne utgjøre flere anlegg. Dette er relevant for samdrifter av storfe der 
grupper av dyr oppstalles på forskjellige gårdsbruk og f.eks. kviger flyttes til melkefjøset eller 
kalver flyttes til et oppfôringsfjøs. Tilsvarende når sauer fraktes til f.eks ett leid beite et stykke 
unna gården. Leie av fjøs er også aktuelt i svineholdet. Dersom dette nå defineres som flere 
anlegg utløser det f.eks. krav til registrering når dyr flyttes mellom disse forskjellige anleggene i 
sporbarhetsforskriften. Som nevnt savner vi en utdyping av dette i høringsbrevet. På 
høringsmøte om landyrsporbarhetsforskriften 17.03.2022 fikk vi opplyst at anlegg foreløpig vil 
knyttes opp mot produsentnr. og en landbrukseiendom i en kommune. Vi ser også av 
høringsbrevet at å flytte dyr til ett fellesbeite innebærer å flytte til et nytt anlegg – men med 
samme driftsansvarlige. Vi vil prøve å belyse praktiske konsekvenser av tolkningene nærmere 
under §42. 

Driftsansvarlig: Også her savner vi en utdyping av hvem som kan være driftsansvarlige. Ved 
direkte kontakt med Mattilsynet får vi opplyst at «I disse nasjonale bestemmelsene vil 
driftsansvarlig forstås som den som har registreringsplikt eller godkjenningsplikt iht. AHL art 84 
og 94.» Vi har lagt til grunn av en avløser eller andre som sirkulerer mellom gårder ikke kan 
defineres som driftsansvarlig selv om de har midlertidig ansvar for dyra på anlegget og at 
driftsansvarlig er nært knyttet til det opprinnelige begrepet dyreholder.  

Mattilsynet påpeker at begrepet forsyningskjede har forskjellig betydning i 
sporbarhetsforskriften og landdyrforflytningsforskriften, dette vil selvsagt medføre forvirring og 
det anbefales å vurdere om begrepet kan justeres eller utvides for å unngå feiltolkninger.  

Vi savner en forklaring på hva begrepet den sentrale databasen innebærer og hvordan det er 
tenkt at produsenter på en enkel og rask måte kan overføre opplysninger til denne. Vi 
forutsetter at driftsansvarlig kan legge inn slike data via husdyrnæringas fagsystemer som 
Kukontroll/Storfekjøttkontroll/Ingris/Sauekontroll osv. 
 
Vi mener det er viktig å unngå at daglige driftsrutiner blir rapporteringspliktige – dette er ikke 
gjennomførbart og kan få store konsekvenser. Det er behov for helhetlige system basert på 
gode digitale løsninger. Oss bekjent er det i dag ikke gode nok mottaksløsninger hos 
Mattilsynet, og næringa har ikke etablert ferdige løsninger for en del av 
dokumentasjonskravene i denne forskriften. Det er derfor viktig med overgangsordninger som 
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hindrer at det blir systematiske forskriftsbrudd etter iverksettelse av denne forskriften. Dette 
gjelder bl.a. flytting og av dyr og krav til transportdokument.  

Spesifikke innspill til § i landdyrsporbarhetsforskriften  

§3: Definisjoner 
«Anlegg med næringsrettet hold av fjørfe»: for oss er det uklart om/hvordan «næringsrettet 
anlegg for fjørfe» skiller seg fra andre definisjoner av næringsrettet dyrehold. Vi ber om at det 
heller vises til den generelle definsjonen av næringsretta dyrehold. Vi forstår det slik at 
«hobbyhøner» i et «næringsretta dyrehold»  omfattes av krav som kun gjelder «anlegg med 
næringsretta hold av fjørfe». Formuleringene trenger en bedre forklaring i en veileder for å 
unngå forvirring. 

«Dyreholds-ID: et 7-sifret identitetsnummer Mattilsynet tildeler driftsansvarlige som holder 
storfe, sauer eller geiter på registrerte eller godkjente anlegg». Vi antar at en driftsansvarlig 
som har dyr på forskjellige anlegg, men der dyra tilhører samme smittemessige enhet, tildeles 
samme dyreholds-ID for alle disse anleggene og på den måten langt på vei er omfattet av 
driftsansvarliges besetning. Vi er usikre på hvordan dette vil håndteres i f.eks. en samdrift, men 
antar at alle dyra i samdrifta tilhører en dyreholdsID.  
 
Kap II 
§8 innebærer et nasjonalt krav om at driftsansvarlige skal inkludere produsentnummeret sitt i 
opplysningene de må gi til Mattilsynet for å få anlegget registrert. Vi forutsetter at allerede 
registrerte opplysninger hos Mattilsynet ikke skal registreres på nytt. 
 
§9 Godkjenning av forsyningskjeder av anleggsom leverer svin til slakteri:  
Viser her til høringssvar som er sendt fra Nortura og KLF, som vi støtter fullt ut.  
 

§ 10 Sertifisering av næringsrettede rugerier 
Viser også her til kommentarene i Nortura og KLF sitt hørinsgbrev.  
 
§11 Sertifisering av anlegg næringsretta hold av fjørfe + vedlegg ND  
Vi forventer at hobbyfjørfe på et gårdsbruk med ellers næringsretta dyrehold ikke omfattes av 
krav om sertifisering av fjørfeholdet selv om de ønsker å selge fjørfe eller rugeegg til andre 
hobbyfjørfehold. Produksjonstilskudd kan man søke om fra første dyr av alle 
produksjonsdyreartene gitt at man har trukket fra bunnfradraget én gang, dvs også kun hold av 
to høner vil være berettiget produksjonstilskudd dersom man har annen gårdsdrift. Ut fra 
definisjonen ser det ut som om det er søknaden om produksjonstilskudd for de to hønene som 
utløser krav til sertifisering, ikke en vurdering av risiko for dyrehelsa.  
 
Kapittel III Utfyllendenasjonale bestemmelser om journalføring 
 
§ 12 Journalføring av opplysninger om storfe, sauer og geiter 
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Vi støtter at krav til journalføring for storfe nå også skal omfatte identiteten til mordyret. Krav 
om å registrere kjønn er noe vi helst ser at opprettholdes, også for kjøpere av storfe. 
 
Utfasing av telledato på storfe skal nå utredes i regi av landbruksnæringen. Husdyrregisteret er 
essensielt for å muliggjøre en slik utfasing. En tilrettelegging av registeret også for dette 
formålet mener vi vil kunne  gi en vinn-vinn-situasjon for hele verdikjeden, både det offentlige 
og den private. Å øke produsentenes motivasjon for at dette registeret er korrekt vil kunne gi 
positive gevinster også i sporingssammenheng. Per nå er vi kjent med at dagens database 
(Husdyrregisteret) har svakheter når det gjelder kastinger og dødfødsler, men vi håper 
Mattilsynet vil ta høyde for dette når det jobbes med tilrettelegging av databasene til det nye 
regelverket.  
 
Vi støtter at det – som foreslått - ikke innføres ytterligere krav til journalføring for småfe. 
 
§ 14 Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av 
kamelfamilien og hjortedyr 
Vi viser her til høringssvar fra Nortura og KLF. 
 
§ 16 Dokumenter som skal inngå i journaler 
Vi foreslår å heller bruke følgende formulering: «Skal oppbevares» -enn formuleringen «skal 
inngå» da sistenevnte kan oppfattes til å være med en «fysisk samling av dokumenter». Vi 
støtter at digitale opplsyninger er godt nok.  
 
§ 17 Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av  
kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner 
Mattilsynet skriver at «andre forskjeller gjelder plikten til å la opplysningene følge med dyr som 
forflyttes til andre anlegg». Vi presiserer igjen at dersom forståelsen av «anlegg» kan innebære 
at journaler f.eks skal følge dyra fysisk til et fellesbeite eller et leid beite eller fjøs et stykke unna 
driftsbygningen er det likevel naturlig og nødvendig å oppbevare journaler/pc trygt på gården 
hos den driftsansvarlige.  
 
Vi mener at dobbelføring i utgansgpunktet ikke er hensiktsmessig. Samtidig kan det oppfattes 
forvirrende om sentrale krav mangler i en paragraf som ellers fresmtår som helhetlig. I den 
situasjonen vi nå står ovefor vil det være mange slike tilfeller der deler av kravene ligger i 
forskrifter som er basert på forordninger, mens andre deler ligger i nasjonale forskrifter.  Det vil 
derfor kun være mulig for produsenter å få oversikt over aktuelt regelverk gjennom 
veiledningsmateriell. Vi mener derfor at når det «overlapper i stor grad» trenger det ikke å 
gjentas, og dersom det ikke er full overlapp oppstår det i tillegg risiko for forvirring.  
 
Vi mener imidlertid at det er betenkelig at «ikke næringsretta» og «ikke kommersielle hold av 
rein eller kaniner» ikke trenger å møte kravet om å journalføre behandling av sykdommer og 
skader (gitt at det heller ikke er et krav i artikkel 102 bokstav e). Journalføring er en 
forutsetning for at eier av slike dyr skal ha oppdaterte opplysninger om dyr som kan tas inn i 
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matvarekjeden (MKI). Slike dyr kan f.eks. utgjøre en smittefare (bokstav a) og en 
mattrygghetsrisko dersom pkt b) ikke journalføres.   
 
 
§18 Tidsrom for oppbevaring av journaler 
Vi stiller spørsmål til om det er hensiktsmessig å stille så strenge krav til oppbevaring etter at 
dyrene er slaktet og spist, eks. 5 år for en slaktegris. Det kan vurderes å gå ned til 3 år for gris 
slik det er i forordningen. 
 
§19 Unntak fra krav om å journalføre visse hendelser på anlegg med storfe eller svin 
Vi støtter at det gis unntak når journalkrav rapporteres til MT– foreslår at dette unntaket 
utvides fra 24 timer til 7 dager da dette da ivaretas av slaktedata og registrering gjennom 
husdyrregisteret. Vi mener dette er «up-to-date» slik forordningen krever det. 
 
 
Kapittel IV. Utfyllende nasjonale bestemmelser om identifikasjon og merking  
av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, hjortedyr, hunder, katter,  
ildere, fugler av papegøyefamilien og honningbier 
 
§ 21 Oppbygging av norske identifikasjonskoder 
Ad uttrykket: «dyreholds-ID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret skal identifiseres». 
Dette er en formulering som er vanskelig å forstå. Er det mulig å endre dette til «dyreholds-ID 
til den driftsansvarlige på anlegget der dyret er født».  
 
Ad «etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av 
identifikasjonsmerker» kan oppfattes som at det er Mattilsynet som også skal tildele 
individnummer for hvert enkelt dyr. Dette mener vi er unhensiktsmessig og tungvint da noen 
produsenter f.eks. har serienummer knytta opp mot raser (f.eks. 1-100 er NKS og 101-200 er 
hvit spæl). Vi foreslår å endre/slette til «etterfulgt av et individnummer. som tildeles av 
Mattilsynet ved tildeling av identifikasjonsmerker». 
 
§ 22 Bruk av hvit og lakserød farge på øremerker 
Igjen viser vi til kommentar fra KLF og Nortura 
 
§25 Veiledning om øremerking 
Vi synes denne pragrafen kan fjernes fra forskriften. 
 
§ 27 Fritak fra elektronisk identifikasjon av geiter 
Vi savner en tilbakemelding på dette jf. høringsmøtet med Mattilsynet.  
Vi mener det er viktig at det kun brukes elektronisk øremerker, som er lett å lokalisere – både 
når det gjelder storfe og småfe. Det er ikke ønskelig med. f.eks chip eller vombolus. 
 
§ 28 Alternativ identifikasjon av svin som flyttes mellom anlegg i godkjente i forsyningskjeder 
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§28 henger sammen med §9 (godkjent forsyningskjede) og vi viser igjen til høringsbrev fra KLF 
og Nortura. 
 
§ 30-32 Frist for identifikasjon av storfe/sau/geit og svin (kamelider/hjortedyr) født i Norge 
Vi støtter en streng håndtering av muligheten til å gi tillatelse på en forlenget frist for merking 
av storfe, og er enige med Mattilsynet i at det er viktig å ikke undergrave kravet om forsvarlig 
tamhetsgrad. Vi forutsetter da at slike enkeltvedtak er av begrenset varighet og for et 
bergrenset antall dyr, da det ikke er ønskelig å ha driftsformer der dyra er så ville at de ikke lar 
seg merke. 
 
§ 34 Endring av elektroniske øremerker til sauer og geiter 
Denne § gjelder kun for omsatte sauer og geiter og vi foreslår å føye til «…… omsatte sauer og 
geiter» i paragraftittelen. Vi ser ikke at inaktivering av signalgiveren i opprinnelsesmerket 
nødvendigvis medfører manuell avlesing på slakteri da omsatte dyr ofte er merket med hvite 
elektroniske øremerker. Smittemessig er det gårdens opplysninger om at dyret har vært på 
gjeldende gård som er viktig. Manuelle notater på ett slakteri bør og kan ikke være 
primærkilden for Mattilsynet ved sporing i forbindelse med for eksempel smittsom sjukdom. Se 
forøvrig uttalelser fra Nortura/KLF. 
 
§ 36 Merking av sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er overdratt fra andre 
driftsansvarlige i Norge eller flyttet til Norge fra en annen EØS-stat 

Vi ser ikke utfordringer ved at formatet på identifikasjonskoden er lik på opprinnelsesemerket 
og hvit/lakserøde merker. For digital samhandling er det derimot viktig at formatene er like. 

Vi foretrekker dagens system (alternativ 1). 
 
Kapittel V. Utfyllende nasjonale bestemmelser om dokumenter som skal følge med sauer, 
geiter eller svin som flyttes i Norge 
 
§ 38 Identitetskort til hanndyr av sau og geit som brukes til naturlig bedekning på flere anlegg 
Presiseringen om at identitetskort gjelder kun ved naturlig bedekning er nyttig, og samsvarer 
med dagens praksis. Vi ber om at kravet presiseres ytterligere, slik at det går fram at kravet om 
identitetskort kun gjelder når hanndyret brukes på flere anlegg i samme paringssesong 
(bedekningssesong).  
 
Sporing av avlsværer og avlsbukker som flyttes fra ett anlegg til ett annet mellom to 
paringssesonger, fanges opp av kravet til (dyreholds)journal og merking med hvitt øremerke. 
Dagens praksis er at det ikke benyttes identitetskort ved slike flyttinger. 
 
§39 Unntak fra krav om transportdokument ved flytting av sauer, geiter eller svin 
Det er ikke tilstrekkelige beskrivelse om hva dette innebærer. Det er i dag ulike typer 
dokumenter og til en viss grad ulik praksis når det gjelder dette. Det er ønskelig at dagens 



 

Side 7 av 8 

 

praksis langt på vei kan videreføres og at det ikke stilles krav som for produsent er umulig å 
oppfylle, eks registreringsnummer på kjøretøy. 
 
Kapittel VI. Utfyllende nasjonale bestemmelser om registrering av opplysninger om storfe, 
svin, sauer og geiter i Mattilsynets database 
 
§ 42 Registrering ved flytting av dyr  
Fra høringsbrevet: «Vi foreslår at de driftsansvarlige skal sørge for at bestemte opplysninger blir 
oversendt til Mattilsynets database ved flytting av storfe, sauer, geiter eller svin til eller fra 
anleggene.» Høringsbrevet og høringsmøtet fremstiller at dette punktet er en videreføring av 
daens regelverk (f.eks står dette ikke omtalt i «Nytt sammenliknet med gjeldende 
rett/gjeldende prinsipper»). Når «besetning/driftsenhet» (i dagens regelverk byttes ut med 
«anlegg» kommer forståelsen av anlegg igjen inn som en usikker faktor. Dersom bruken av 
begrepet anlegg innebærer at leid beite, leid fjøs, forskjellige fjøs i en samdrift og et fellesbeite 
utgjør et annet anlegg er det en stor endring. Når «driftsansvarlig skal sørge for at følgende 
opplysninger blir oversent Mattilsynets database ved flytting til eller fra anlegget ….» 
innebærer det at dette skal registreres hos Mattilsynet ved alle slik rutinemessige forflytning av 
husdyr. Det vil være snakk om dyr fra samme epidemiologiske enhet – og med unntak av slipp 
på fellesbeite vil dyra ikke ha kontakt med dyr fra andre epidemiologiske enheter. (Ved slipp på 
inngjerda beite vil dyra kunne ha kontakt med andre dyr dersom gjerdene ikke er gode nok.) Vi 
mener det er umodent og for ressurskrevende med dagens digitale verktøy og kreve 
registrering hos Mattilsynet ved enhver slik forflytning. Det gjelder f.eks. også for purkeringer, 
disse anses for en epidemiologisk enhet. Forflytninger registreres da i Ingris, men det ikke ligger 
til rette for rapportering til Mattilsynet. Vi ser nytten av at man på sikt får på plass 
registreringssystemer som gjør det mulig å registrere et visst nivå av geografiske lokasjoner der 
dyr fra samme epidemiologiske enhet befinner seg. Per idag har vi ikke gode systemer for å 
melde dette inn til Mattilsynet. 
 
Viser også til §42 a) og b) for hhv. storfe og sau/geit/svin lister opp opplysninger som vil være 
like for avsender og mottakeranlegget. Det oppfatter vi dithen at hensikten er flytting mellom 
ulike driftsansvarlige. Ser vi til Danmark har de i sin veileder for storfe presisert at flytting ikke 
skal registreres når f.eks. «- kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme samdrift, - 
kvæg flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale,- kvæg flyttes til og fra 
besætning med afgræsning ,hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer.» Vi 
foreslår derfor å lage unntak når det er «samme driftsansvarlige» eller på annen måte legge inn 
unntak slik man har gjort i Danmark som både tar høyde for leide fasiliteter, samdrifter og 
purkeringer. Samme problemstilling har vi allerede påpekt når det gjelder karenstid og 
overføring av småfe mellom anlegg. Vi ber om at formuleringene i denne forskriften samkjøres 
med tilpasninger gjort i forfytningsforskriften for å unngå utilsikta konsekvenser og krav. 
 
Vi anser det for å kunne være nødvendig med overgangsordninger fram til det er utviklet 
systemer som ivaretar dette kravet.  
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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 Tine, Q-meieriene, Norsk Sau og Geit, Geno, Norsvin, Tyr, 
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Animalia. Vi støtter for øvrig innspill gitt av 
Nortura og KLF i eget høringssvar og har også vist til deres svar i enkelte paragrafer.  
 
 
Med vennlig hilsen 
ANIMALIA AS 
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Fagdirektør dyrehelse og beredskap 
 


