
 
 
 
 

    

    
    
    
    
    

 

Mattilsynet 
Felles postmottak, Postboks 383 
2381  Brumunddal 

 
 
Att.: Cecilie Ruud 
 
 
 
 

 Ålgård, 20. august 2021 
 
 
 

Høringssvar - forslag til nye regler om endringer i animaliehygieneforskriften 
 
Nortura viser til høringsbrev ref 2021/135053 med høringsfrist 20.08.21 og har følgende 
kommentarer til høringen 
 
Endringer i kapittel VI (Nødslakting)  
 
Endringer i pkt.2 og 3 
Krav om at AM kontroll på nødslakt må utføres av en offentlig veterinær.  
Alle privatpraktiserende veterinærer som driver tradisjonell stordyrpraksis vil ha behov for å tilegne 
seg denne kompetansen. Det er viktig at MT her legger opp til en lett tilgjengelig og kostnadseffektiv 
løsning. Det er nødvendig med en overgangstid før Mattilsynet begynner å forvalte kravet slik at 
veterinærene har tilstrekkelig tid til å få på plass påkrevd kompetanse.  
 
Endringer i pkt. 6  
Nødslaktet følges av et offentlig sertifikat som legges i en ny forordning under den nye 
dyrehelseforordningen.  
Mal for dette sertifikatet finnes i «Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. 
december 2020», men er ikke lagt ved høringen. 
 
I forbindelse med ny veileder for «Nødslakting og bedømmelse av nødslakt» mars 2021 innførte 
Mattilsynet også et nytt Nødslaktsertifikat. Vi forutsetter at det er dette sertifikatet som fortsatt skal 
brukes.  
 
I malen som finnes i (EU) 2020/2235 er det krav om at offentlig veterinær skal være til stede under 
avliving av nødslakt. Det vil i de fleste tilfeller ikke være gjennomførbart og uansett bli svært 
kostbart. I praksis vil det bety avvikling av nødslaktordningen.  
 
 
Nytt kapittel VIa  
 
Avliving på gården/opprinnelsesenheten  
 
Det er behov for at Mattilsynet gir tydelig veiledning om  
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• I hvilke tilfeller ordningen vil kunne brukes  

• Hva avtalen mellom dyreeier og slakteri skal inneholde 

• Avtale med offentlig veterinær? 

• Skal Mattilsynet varsles før avliving på gård? 
 
I høringsbrevet kan det oppfattes som at Mattilsynet legger til grunn at det kun er dyr som på 
transport kan utgjøre en fare for andre dyr og for personell, som kan avlives på gård. Det vil typisk 
være dyr som er vanskelig håndterbare og/eller dyr med lange horn. Vi mener det er en for snever 
tolkning.  
 
Det er viktig at MT aksepterer at ordningen også kan brukes i tilfeller der dyret ikke oppfyller 
kriteriene for nødslakt, men hvor det likevel foreligger en dyrevelferdsmessig grunn til at dyret ikke 
kan transporteres inn til slakteriet. Dyret er ikke transportdyktig. Typisk lette kroniske haltheter som 
ikke har betydning for godkjenning av kjøttet til menneskemat.  
 
Det vil være et viktig bidrag både dyrevelferdsmessig, etisk og ressursmessig (matsvinn) at 
ordningen tar høyde for slike tilfeller. Viser også til «the European Green Deal» and «Farm to Fork 
Strategy». 
 
Privatpraktiserende veterinærer vil få tilbud om kurs for å få kompetanse som offentlig veterinær 
som kan utføre ante mortem kontroll av disse dyrene og være til stede under avliving og avblødning.  
Det er viktig at Mattilsynet her legger opp til en lett tilgjengelig og kostnadseffektiv løsning. Det må 
være samme kurs som gir kompetansen som kreves for å utføre AM kontroll på nødslakt. 
 
 
Krav til den mobile enheten som brukes til å transportere skrotten og tilhørende organer til 
slakteriet.  
Den mobile enheten skal godkjennes som en del av slakteriet.  

• Hva skal ligge til grunn for godkjenning? 

• Hvilke krav skal stilles til den mobile enheten?  
 
Her er det behov for at Mattilsynet må komme med avklaringer, i dialog med næringa. 
 
Vi vil videre påpeke at storfe er det dyreslaget som er mest aktuelt for avliving på gård. Med 
begrensning på at kun 3 storfe kan avlives om gangen, vil denne ordningen bli kostbar og lite 
effektiv. Dette vil i liten grad løse dagens utfordringer med inntransport av vanskelig håndterbare 
dyr og/eller dyr med lange horn. 
 
 
Endringer i kapittel VII (Lagring og transport) 
 
Endringer i pkt 4  
Her er det behov for nasjonale regler og grundig veiledning fra Mattilsynet. 
Vilkårene vurderes som tilfredsstillende, men vi er usikre på hvordan dette skal gjennomføres i 
praksis. Donasjon ut ifra butikk (slik tolker vi detaljist) skjer relativt sjelden da det er vanskelig å 
gjennomføre. Å gi bort fra grossistnivå, dvs å donere varer som ligger på lager hos grossist, er mer 
sannsynlig.  
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Hvordan sikre riktig merking som vanligvis ivaretas av Matinformasjonsforskriften: 

• Innfrysningsdato settes på produktet?  

• Ny holdbarhetsdato settes på produktet?  

• Hvordan håndtere dobbelt merking?  

• Opplysninger om hvor lenge produktet kan ligge i fryst tilstand? 

• Holdbarhet etter tining må kommer tydelig frem 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Astrid Søyland Grødem 
Fagsjef Mattrygghet 
 
Tlf.: 95518000 
Mobil: 97184333 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


