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Høringssvar – Utkast til forskrift om endring av dyreimportforskriften og om 
oppheving av forskrifter om dyrehelse for landdyr mv. ved fastsetting av nye 
dyrehelseforskrifter 
 
Endringene angår blant annet importkrav av avlsmateriale fra landdyr og levende landdyr fra 
tredjestater. Det presiseres i høringsbrevet at det ikke er mulig å påvirke det materielle 
innholdet i endringsforordningene på grunn av Norges forpliktelse gjennom EØS-avtalen til å 
gjennomføre AHL og underliggende forordninger. Vi vil allikevel påpeke følgende: 
  
Endringer ved forordning (EU) 2021/1705 utvider perioden for klinisk undersøkelse av 
opprinnelsesflokk til forsendelser av rugeegg fra fjørfe før avsendelse til EØS fra 24 timer til 72 
timer. Videre fjernes vilkåret om at donordyr av egg og embryo må være under 2 år i unntaket 
som åpner for at donordyret kan komme fra et anlegg uten sykdomsfri status for enzootisk 
bovin leukose (dersom det ikke har vært tilfeller av sykdommen på anlegget de siste 3 årene). 
Det er også lettelser i krav om isolasjon for importerte hov- og klauvdyr dersom disse flyttes 
direkte til slakt. Endringer ved forordning (EU) 2022/54 åpner opp for å tilbakeføre storfe, sau 
og geit som opprinnelig kommer fra EØS-området etter deltakelse på show, utstillinger, 
konkurranser mm. i tredjeland. Til nå har en slik tilbakeføring kun vært mulig for registrerte 
hestedyr. 
 
Samlet sett mener vi at utviklingen av regelverket har flere lettelser i krav ved import fra 
tredjeland som potensielt kan føre til økt risiko for smitte av alvorlige sykdommer inn til EØS. 
Selv om det ikke er mulig å påvirke innholdet i endringsforordningene vil vi allikevel presisere at 
en slik utvikling er uheldig for Norge. Vi vil presisere viktigheten av at det nasjonale regelverket 
utnytter sitt handlingsrom for å best mulig sikre at norske husdyr ikke utsettes for alvorlige 
smittsomme sykdommer som kommer inn i landet på grunn av innførsel av levende dyr og/eller 
avlsmateriale. Det er svært viktig å opprettholde nasjonale overvåkningsprogrammer for 
aktuelle smittsomme sykdommer for å kunne følge med på utviklingen og tidlig kunne fange 
opp en endring. I tillegg er dette avgjørende for å kunne dokumentere smittestatus i Norge for 
å kunne søke om fristatus for aktuelle sykdommer. Dette er også avgjørende slik at KOORIMP 
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sitt arbeid for å sikre at næringas tilleggskrav ved innførsel av dyr fra andre land utfyller det 
offentlige regelverket på best mulig måte. 
 
 
 
 
Dette svaret sendes på vegne av Nortura, KLF, Norsvin, Tine, Geno, Norsk Sau og Geit, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norsk fjørfelag, Tyr, Q-meieriene og Animalia.  
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