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Høringssvar – Forslag til endring av forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse 
kommuner i Trøndelag (mædi-sone) 

Vi støtter forslagene i utkast til revidert soneforskrift. Vi opplever at Mattilsynet helt siden påvisningen i 
2019 har hatt en god dialog med næringen omkring utredninger og regelverksutvikling. Dette gjelder 
også endringer i soneforskriften. Både lengre gyldighet av gjennomførte testinger og fokus på besetning 
heller enn enkeltdyr støttes. Vi mener dette er basert på gode faglige vurderinger som også innebærer 
lettelser og fordeler for produsentene.  
  
Samtidig ønsker vi å støtte Mattilsynet og understreke viktigheten av å fullføre kartleggingsrunde nr. to, 
slik at alle besetninger i mædisonene gjennomgår minst to besetningsundersøkelser. Årets kartlegging 
er sentrert rundt livdyrselgende besetninger, og næringa forventer og ønsker at det settes av midler til å 
undersøke de resterende besetningene i sona til neste år. Det er av stor betydning at ikke noen få 
besetninger ligger med uoppdaga smitte som så kan spre seg videre og ligge skjult i lang tid før det 
oppdages, slik det kanskje var etter siste påvising i Trøndelag. Dette er også av stor betydning nå da 
fylkene er blitt mye større enn de var, med friere flyt av hanndyr og der regelverket for forflytning av 
hodyr også er noe endret. Nye utbrudd vil da ha potensiale før større spredning,  
  
En grundig utredning av alle besetningene i mædisonen er en betingelse for at investeringene som er 
gjort så langt i dette utbruddet ikke er bortkastet hverken for forvaltninga eller næringen.   
  
Årets sesong for salg av værer starter midt i september. De som skal selge livdyr spør allerede nå hvilke 
regler som vil gjelde for høsten 2021. Vi håper derfor at revidert soneforskrift blir fastsatt så raskt som 
overhodet mulig. 
 
Dette svaret sendes på vegne av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura, Norsk Sau og 
Geit, Norges Bondelag og Animalia. 
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