
 

 

 

Til 

Mattilsynet 

Hovedkontoret seksjon dyrehelse 

Att: Waleed Algaisy 

 

 

 

 

Forslag til endringer i forskrift om bruk av legemidler til dyr 

Sjømat Norge viser til høringsbrev med ref. 2021/207717. Forslaget omhandler at som følge av innførelse av 

forordning 2019/6 i norsk regelverk oppheves alle bestemmelser i forskrift om bruk av legemidler til dyr, 

men unntak av §6 om bruk av legemidler til dyr av hestefamilien.  

Sjømat Norge støtter forslaget om å oppheve alle bestemmelser unntak §6. 

Vi ønsker å kommentere Mattilsynets tolkning av artikkel 115 nr. 1 bokstav d (ii) s. 5-6 i høringsbrevet som 

omhandler beregning av tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til fisk som er godkjent til andre 

dyrearter.  

Mattilsynet skriver:  

Det er vår forståelse av artikkel 115 nr.1 bokstav d (ii) at dersom en slik beregning skulle ende ut 

med en lenger tilbakeholdelsestid enn 500 døgngrader, vil legemidlet ikke kunne tas i bruk. Denne 

bestemmelsen vil dermed føre at et fåtall antibakterielle legemidler som foreskrives i Norge i dag, 

ikke lenger kan brukes. 

Til høringen er vedlagt den danske versjonen av forordning 2019/6. Artikkel 115 nr. 1 bokstav d (ii) lyder: 

d) for akvatiske arter, hvis kød anvendes til konsum, må tilbageholdelsestiden ikke være under: 

 

(…) 

 

ii) hvis lægemidlet er godkendt til arter af landdyr beregnet til fødevareproduktion, den 

længste tilbageholdelsestid for nogen af de dyrearter, der er beregnet til 

fødevareproduktion, som er fastsat i produktresuméet, ganget med faktor 50 og udtrykt 

som graddage, dog ikke over 500 graddage 

 

Vi er ikke enig i Mattilsynets sin forståelse. Vi oppfatter artikkel 115 bokstav d ii) at tilbakeholdelsestiden ikke 

skal settes under lengste tilbakeholdelsestid for landdyr gange faktor 50, men maks 500 døgngrader. 

Kommer omregningen på f.eks. 520 døgngrader, settes tilbakeholdelsestiden til 500 døgngrader. 

Formuleringen er ikke ment som et forbud mot slike legemidler. Dette følger også av f.eks. kulepunkt (iii) 

hvor legemidler uten tilbakeholdelsestid for andre matproduserende dyr settes til 500 døgngrader.  

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartementets høring om forslag til ny lov om legemidler til dyr datert 

20.11.2020. I dette høringsnotatet står det: 

Vår dato: 28.03.2022 

Deres dato: 04.03.2020 

Deres referanse:  2021/207717 
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For akvatiske dyr angis tilbakeholdelsestiden i døgngrader. Når legemidler for landdyr 

brukes til akvatiske dyr, multipliseres den lengste tilbakeholdelsestiden med en faktor på 

50. Tilbakeholdelsestiden skal ikke settes lengre enn 500 døgngrader. Hvis legemidlet 

ikke er godkjent for matproduserende dyr, skal tilbakeholdelsestiden settes til 500 

døgngrader. Dersom tilbakeholdelsestiden er 0 døgn, skal det brukes 25 døgngrader. 

 

Videre i departementets vurdering: 

For legemidler som brukes utenfor vilkårene i markedsføringstillatelsen til fisk er 

maksimal tilbakeholdelsestid satt til 500 døgngrader, jf. artikkel 115 bokstav d ii). For 

andre dyrekategorier er det ikke fastsatt tilsvarende maksimaltid. Etter gjeldende direktiv 

2001/82/EF er 500 døgngrader minimum tilbakeholdelsestid ved bruk av legemidler etter 

kaskaden til fisk. Hovedregelen i forordningen om å multiplisere med 50 anses positiv. En 

maksimal tilbakeholdelsestid på 500 døgngrader kan være for kort for legemidler med 

lang utskillelsestid. Likevel påpeker departementet at behovet for tilbakeholdelsestid 

utover 500 døgngrader ikke gjelder legemidler som brukes i norsk fiskerinæring i dag. I 

tillegg følger det av artikkel 114 nr. 3 at EU-kommisjonen i gjennomføringsrettsakt skal 

fastsette en liste med substanser som det er forsvarlig å bruke til fisk utenfor vilkårene for 

markedsføringstillatelsen. 

 

 

Vennlig hilsen 

Sjømat Norge 

Lone Flyvholm 

Fagsjef Helse og miljø 

 

 

 

 

 

 

 


