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Mattilsynet         27.03.2022 
         

  Deres ref.nr: 2021/29511 
 
NOAHs innspill til utkast til endring av forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med 
bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg 
(landdyrsporbarhetsforskriften) 
 
 
NOAH – for dyrs rettigheter vil med dette sende innspill til høring om endring av utkast til 
forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier 
og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften). Vårt innspill gjelder 
endring av regler om sertifisering av anlegg som driver med avl, oppdrett og salg av fasaner 
og rapphøns for utsetting i naturen. I forbindelse med det skriver Mattilsynet om utkastet at 
den skal: 

- videreføre eller endre nasjonale bestemmelser om registrering av anlegg for hold av 
landdyr, sertifisering av rugerier og fjørfeanlegg, journalføring ved anlegg for hold av 
landdyr og sporbarhet av landdyr. 

- oppheve eller endre nåværende forskrifter som regulerer registrering eller 
godkjenning av rugerier eller anlegg for hold av landdyr, journalføring ved slike 
anlegg eller sporbarhet av landdyr eller rugeegg. 

 
Mattilsynet foreslår at rugerier og anlegg som driver med fjørfehold for utsettingsformål, 
ikke bør være sertifisert hvis eggene/fuglene flyttes innenfor Norge. Iallfall er 
kun næringsrettede rugerier og fjørfehold omfattet av forskriften. 
 
I høringsbrevet er det redegjort for grunner til disse endringene på følgende måte: 
«Istedenfor å kreve at disse rugeriene skal sertifiseres, vil vi foreslå at de må oppfylle visse 
biosikkerhetskrav og at disse fastsettes i landdyrforflytningsforskriften.» Det er videre 
skrevet: «Mattilsynet har også blitt gjort oppmerksom på at anlegg som oppdretter og 
setter ut fuglevilt har store utfordringer med å oppfylle dagens sertifiseringskrav. At disse 
anleggene nå unntas fra kravet om sertifisering, vil heller ikke påvirke antall anlegg som skal 
sertifiseres i nevneverdig grad. Vi foreslår heller at dyrehelsen ivaretas ved å stille visse krav 
til biosikkerhet for å kunne flytte fjørfe eller rugeegg fra et anlegg som oppdretter fuglevilt 
til utsetting til en annen destinasjon i Norge, enten det dreier seg om et annet anlegg eller 
utsetting i naturen. Biosikkerhetskravene er foreslått i landdyrforflytningsforskriften. Vi 
bemerker i denne sammenheng at Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet om kort tid vil be Mattilsynet og Miljødirektoratet om å utarbeide en 
felles bestilling til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) for å utrede 
miljøpåvirkningen, dyrevelferd og dyrehelse ved oppdrett og utsetting av fuglevilt.» 
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Det er ikke presisert hva «visse krav til biosikkerhet» innebærer. Utkast til endring av 
landdyrforflytningsforskriften har også vært på høring (med høringsfrist 11. mars 2022). Når 
det gjelder «krav til biosikkerhet» er disse listet i § 21 i utkast til denne forskriften: 
 
§ 21 Utsetting av fjørfe som fuglevilt  
Rugeegg til produksjon av fjørfe som skal settes ut som fuglevilt og fjørfe som skal settes ut 
som fuglevilt skal komme fra et godkjent eller sertifisert anlegg eller fra et registrert anlegg 
der minst følgende biosikkerhetstiltak blir truffet:  
a) Fuglene blir fôret og vannet under tak.  
b) Besøkende bærer overtrekkstøy og personalet bærer egnet arbeidstøy og opptrer i 
samsvar med hygieneregler utarbeidet av den driftsansvarlige.  
c) Fuglene holdes i rom eller innhegninger som forhindrer fuglene fra å komme i direkte 
kontakt med ville dyr og blir tømt for fugler minst en gang i året. I tomperioden skal 
rommene eller innhegningene, samt utstyr som blir brukt der, rengjøres og desinfiseres.  
 
NOAH mener at det er viktig å opprettholde sertifiseringskravet også for anlegg som driver 
med avl, oppdrett og hold av fjørfe for utsetting i naturen og som utelukkende flytter livdyr 
eller rugeegg i Norge. NOAH kan ikke se at det finnes noen dyrehelsemessige grunner til å 
unnta disse anleggene fra sertifiseringskravet. Ifølge høringsbrevet er det eneste grunnlaget 
for unntak at «anlegg som oppdretter og setter ut fuglevilt har store utfordringer med å 
oppfylle dagens sertifiseringskrav».  
 
Det å stille kun noen «krav til biosikkerhet» er ikke tilstrekkelig. 
 
Når det gjelder parasitter, er det kjent at fasaner fungerer som primære reservoarer for 
parasitter og fôringsstasjoner utgjør en trussel for ville fugler gjennom overføring av 
parasitter. Parasitter kan ha ingen eller kun liten effekt på helsa til de utsatte fuglene, men i 
større grad påvirke ville fugler. Dette kan føre til at helsetilstanden til ville fuglebestander 
blir svekket og over tid utkonkurrert av de utsatte fuglene.  
 
I den forbindelse vil NOAH trekke oppmerksomhet på en studie fra 1999/2000 som kom til 
at spredning av parasitter fra et økende antall utsatte fasaner har bidratt til nedgangen i 
rapphønsbestander i Storbritannia de siste 50 årene.1 En senere studie fra 2008 viste at 
utsetting av oppdrettede rapphøns i Spania utgjorde en risiko for ville bestander på grunn av 
innføring av parasitter.2 NOAH mener at denne risikoen må tas på alvor også her i Norge.  
 

 
1 Tompkins, D. M., Dickson, G., & Hudson, P. J. (1999). Parasite-mediated competition between pheasant and 
grey partridge: a preliminary investigation. Oecologia, 119(3), 378-382. Tompkins, D. M., Draycott, R. A. H., & 
Hudson, P. J. (2000). Field evidence for apparent competition mediated via the shared parasites of two 
gamebird species. Ecology Letters, 3(1), 10-14. 
2 Villanúa, D., Pérez-Rodríguez, L., Casas, F., Alzaga, V., Acevedo, P., Viñuela, J., & Gortázar, C. (2008). Sanitary 
risks of red-legged partridge releases: introduction of parasites. European Journal of Wildlife Research, 54(2), 
199-204. 
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NOAH vil henvise til en annen studie publisert i 2014 i Avian Pathology som problematiserer 
noen av oppdrettede arter (Galliformes) som utsettes i naturen.3 I forbindelse med 
Phasianus colchicus (R. Pheasant) er det omtalt i undersøkelsen: 
«Collectively, not only can these species be found in the wild, but they are also normally 
raised in outdoor operations, which have higher AIV infection rates than intensive industrial 
poultry ... Therefore, minor avian species could be considered bridge species in the poultry–
wildlife interface, which highlights their interest from the transmission and biosecurity points 
of view. 
... gallinaceous birds could provide an optimal environment for the adaptation of wild-bird 
AIVs, generating novel variants that can cross the species barrier to domestic poultry and 
human beings. Collectively, these findings highlight the relevance of avian species other than 
chickens, turkeys, and ducks in the dynamics of AI. 
… 
Some HPAIV-infected gallinaceous birds, like R. partridges ... may shed virus at high 
concentrations before the appearance of overt clinical signs and/or death. Therefore, 
spreading disease into the wild by releasing apparently healthy farm-reared game birds 
for hunting purposes could represent a substantial threat, which highlights the need for 
effective surveillance programmes in these species.  
... 
Even if scarce pathology has been reported in LPAIV-infected game fowl, efficient viral 
replication may be a concern in terms of maintenance and spread of AI in both domestic and 
wild populations. As with chickens ... wild game fowl species have shown LPAI viral shedding 
primarily associated with the respiratory rather than the alimentary tract. However, 
differences in viral shedding effectiveness have been observed among species and for 
different viruses. Therefore, J. quail ... and R. pheasants ... are recognized as efficient 
shedders of LPAIV, especially by the oral route but occasionally also by the cloacal route.  
... 
Interestingly, not only oral and cloacal secretions but also feathers could be a source for 
HPAIV transmission in game birds, as shown in R. Partridges. To date, besides game fowl, the 
relevance of feathers as a location for viral replication and potential origin of dissemination 
in H5N1 HPAIV infection has been reported in H5N1 HPAIV infection in Anseriformes ... These 
results suggest that feathers could represent a source of environmental contamination, as 
well as a source of infection for other birds (including game birds or birds of prey) or 
mammals that pick dead individuals, and thus eat infected feathers or inhale their dusts.  
.... 
Minor avian species may represent a small proportion of birds reared for human purposes. 
Nevertheless, their value as wild birds in some geographical regions, alongside the high 
susceptibility to HPAIV and the active viral replication of both HPAIV and LPAIV, emphasizes 
their relevance within AI epidemiology. Indeed, they may be considered sentinel species for 
HPAIVs and reservoirs for AIVs in general. Collectively, these findings underline the 

 
3 Bertran, K., Dolz, R., & Majó, N. (2014). Pathobiology of avian influenza virus infection in minor gallinaceous 
species: a review. Avian pathology, 43(1), 9-25. Tilgjengelig på nett: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03079457.2013.876529 
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complexity of managing AI outbreaks when different susceptible species are involved.” (vår 
understrekning) 
 
Når det gjelder rapphøne (Perdix perdix), har det tidligere vært utbrudd av smittsomme 
sykdommer (Proventriculitis og kronisk luftveissykdom) i to farmer i Sverige som drev med 
oppdrett av rapphøns.4 Det har vært utbrudd av fugleinfluensa i fasanoppdrett i Danmark og 
Storbritannia. 
 
Fasaner er også effektive verter av bakteriene som forårsaker Lyme borreliose.5 Data av 
Folkehelseinstituttet for årene 2010-2017 viser at forekomst av denne alvorlige sykdommen 
i Norge er på vei oppover – det har vært meldt 421 tilfeller av systemisk sykdom og 
senmanifestasjoner av borreliose i Norge i 2018.6  

NOAH mener at oppdrett og utsetting av stedegne arter kunne medføre enda større 
negative konsekvenser for naturmangfoldet fordi oppdrettede dyr vil kunne ha mer direkte 
kontakt med ville artsfrender – og dermed vil risiko for overføring av sykdommer og 
parasitter, samt genetisk svekkelse øke. En utredning av 2012 om biodiversitetseffektene av 
bl.a. oppdrett og utsett av ulike typer fugler for jakt, konkluderte med en rekke problemer 
pga. «burden of captivity»: «The spread of pathogens is a potential problem in any species 
translocation, but it may be particularly serious in the case of hand-reared game birds, due 
to the artificial environment of aviaries and the high stocking densities. Furthermore, there is 
some evidence that the excretion of parasite transmission stages increases in pheasants 
following release. Introduction of infectious diseases and parasites in the breeding 
population may then increase mortality or reduce fecundity of the wild birds.”7 

NOAH mener at siden utsetting av fugl fra oppdrettsanlegg kan innebære betydelig risiko 
for smittsomme sykdommer og parasitter, er det viktig at sertifiseringskravet 
opprettholdes. 
 
Med vennlig hilsen 
 
NOAH – for dyrs rettigheter 
v /  
 
(sign.)    (sign.) 
Siri Martinsen   Katrin Vels 
Leder og veterinær  Jurist 

 
4 Jansson, D. S., Bröjer, C., Mattsson, R., Feinstein, R., Mörner, T., & af Segerstad, C. H. (2008). Mycotic 
proventriculitis in gray partridges (Perdix perdix) on two game bird farms. Journal of Zoo and Wildlife 
Medicine, 39(3), 428-438. 
5 Kurtenbach, K., Carey, D., Hoodless, A. N., Nuttall, P. A., & Randolph, S. E. (1998). Competence of pheasants 
as reservoirs for Lyme disease spirochetes. Journal of medical entomology, 35(1), 77-81. 
6 https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/lyme-borreliose---veileder-for-
hels/#forekomst-i-norge  
7  https://www.hutton.ac.uk/sites/default/files/files/RSPB_ReportFINAL_Covers.pdf 


