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Utkast til forskrift om endringer i forskrift om tiltak mot smittsomme 
dyresykdommer og andre bestemmelser om dyrehelse 
 
 
Kapittel I. Innledende bestemmelser  
 
 
§ 2 Virkeområde 

Forskrifta gjelder tiltak mot sjukdom hos pattedyr, herunder sjøpattedyr, fugler, 
reptiler, amfibier, bier og humler. Forskrifta gjelder også tiltak mot at smittestoffer overføres 
fra slike dyr til mennesker. 
         Forskrifta gjelder på norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer, 
innretninger på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. 
 
 
Kapittel II. Generelle forebyggende tiltak  
 
§ 5 Hygiene 

Varmt vann skal være tilgjengelig i dyreholdet. Det skal være mulig å reingjøre 
hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr. 

Utstyr, innredning og andre gjenstander som kan spre smitte, skal reingjøres og ved 
behov desinfiseres før det blir tatt inn i dyreholdet. 

Personer som har besøkt dyrehold med klauvdyr eller fjørfe i utlandet, kan ikke 
besøke dyrehold med henholdsvis klauvdyr eller fjørfe før det har gått 48 timer. 
 
§ 6 Særskilte hygienekrav i næringsretta dyrehold 

For å motvirke smitteoverføring skal næringsretta dyrehold ha hensiktsmessig 
plassering av de følgende innretningene 
a) et sted der personer kan sluses inn og ut av besetninga. I smitteslusa skal personer 

reingjøre hender og medbragt utstyr, skifte fottøy og klær eller ta på overtrekkstøy. Om 
nødvendig skal både personer og utstyr desinfiseres. Hvilke personer som skal bruke 
smitteslusa skal framgå av smittevernplanen etter § 8.  

b) ei dør eller en port som bare brukes til å laste dyr inn eller ut. Kravet gjelder ikke for 
pelsdyr eller for besetninger i driftsbygninger eller anlegg som ble bygget før 
(ikrafttredelsesdatoen), og som ikke har blitt vesentlig ombygget siden 
(ikrafttredelsesdatoen).  

c) ei dør eller ei anna innretning som bare brukes til å levere tankmelk fra bruk med 
melkeproduksjon. 

Inngangen til dyras tilholdsrom skal være merka med oppslag om at det bare er 
adgang hvis dyreholderen tillater det.  

Dyretransportører som må inn i et tilholdsrom for å hente dyr, skal ha reint og ved 
behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningas fottøy og overtrekkstøy benyttes, 
må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk. 

Materiala og innredninga i tilholdsrommet for dyra, smitteslusa og fôrlageret skal 
kunne reingjøres. Romma skal holdes ryddige og reine og desinfiseres ved behov. Romma 
skal også så langt det er mulig, være sikra mot gnagere og ville fugler. Fôr skal oppbevares 
hygienisk forsvarlig. 

Toaletter skal ikke ha avløp til eller tømmes i gjødsellageret. Dette gjelder ikke 
toaletter som er installert før (ikrafttredelsesdatoen).  
  
§ 7 Kunnskap om dyrehelse 

Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om 
a) sjukdommer hos dyr 
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b) sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker  
c) forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling  
d) sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse. 

Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Nye 
dyreholdere skal ha gjennomført kurset i løpet av det første året som dyreholder. Kurset skal 
være godkjent av Mattilsynet. 

Kravet om kurs gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i 
dyrehelse på agronomnivå eller høyere. 
 
§ 8 Rutiner for smittevern 

Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern.  
Rutinene skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en 

plantegning over dyre- og persontrafikken, være tilpassa hvert enkelt dyrehold og omfatte 
hele driftsopplegget. Smittevernplanen skal blant annet beskrive hvordan 
a) dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite 
b) god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat 
c) melka leveres 
d) mulig smitte fra innleid arbeidskraft hindres 
e) persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og 

andre som er tilknytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold 
f) kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes 
g) fôrhygiene sikres  
h) desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. 

Dyreholderen skal sikre at alle som arbeider i dyreholdet, kjenner og følger 
smittevernplanen. Den skal oppdateres årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det. 
 
§ 11 Nasjonale oppsamlingssentraler 

Nasjonale oppsamlingssentraler for dyr fra næringsretta dyrehold skal være skilt fra 
andre dyrehold. Dyr som skal videre til slakteri, kan oppstalles i oppsamlingssentralen, men 
ikke samtidig med livdyr.  

Den driftsansvarlige for oppsamlingssentralen skal sikre at livdyr fra næringsretta 
dyrehold følges av en veterinærattest. Attesten skal dokumentere at dyra ikke viser tegn på 
smittsom sjukdom, og at de ikke kommer fra ei besetning som er pålagt offentlige 
restriksjoner på grunn av smittsom sjukdom. Veterinærattesten er gyldig i 7 dager fra 
utstedelsesdatoen. 
 For øvrig gjelder forskrift 11. august 2015 nr. 958 om omsetning og midlertidig hold av 
dyr. 
  
§ 12 Transport av dyr fra næringsretta dyrehold 

Transportøren skal sikre at dyr fra ett næringsretta dyrehold  
a) ikke transporteres tilbake til det dyreholdet de kommer fra eller til andre dyrehold når 

dyra er lasta på transportmidlet for å transporteres til slakteriet eller er tatt inn på 
slaktefjøset 

b) oppstalles eller omlastes under transport på et sted som er skilt fra andre dyr, slik at 
smitte ikke kan overføres. 

Transportmidler, transportrom, kasser, bur, containere og andre gjenstander som 
brukes ved transport av dyr fra næringsretta dyrehold,  
a) skal være lette å reingjøre 
b) skal være grundig reingjort, og om nødvendig desinfisert, før de brukes i ei ny besetning.  

Transportøren skal føre journal over alle besøkte næringsretta dyrehold og hvilke 
dyrehold som samtidig har hatt dyr på samme transportmiddel. Journalen skal føres daglig, 
oppbevares i ett år og legges fram for Mattilsynet ved behov. 
 
§ 13 Opprettelse av dyrehelseregioner 
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 Som ledd i å forebygge spredning av sjukdommer, kan Mattilsynet fastsette forskrifter 
om å opprette dyrehelseregioner med ulik helse- og sjukdomsstatus.  
 
Kapittel III. Vaksinasjon 
 
§ 14 Bruk av vaksiner 

Dyr skal ikke vaksineres mot A- og B-sjukdommer. Hvis Mattilsynet har gitt tillatelse til 
å bruke vaksinen gjelder dette ikke vaksinasjonene i vedlegg I, og påbudte vaksinasjoner 
etter § 15. Forbudet gjelder heller ikke forsøk for å utvikle og teste vaksiner til dyr i 
virksomheter som har tillatelse til å utføre slike forsøk. 

Dyr kan vaksineres mot andre sjukdommer enn de som er omfatta av første ledd, hvis 
Mattilsynet har gitt tillatelse til å bruke vaksinen.  

Vilkåret om brukstillatelse gjelder ikke vaksinasjonene i vedlegg I og II hvis Statens 
legemiddelverk har gitt markedsføringstillatelse. 

Virksomheter eller personer som importerer, omsetter, rekvirerer eller bruker vaksiner, 
skal dokumentere nødvendige opplysninger om all import, omsetning og bruk. Slike 
opplysninger skal legges fram når Mattilsynet ber om det. 
 
Kapittel IV. Inspeksjon, prøvetaking, overvåking og isolasjon 
 
§ 16 Inspeksjon og prøvetaking 

Mattilsynet, eller person på oppdrag fra Mattilsynet, kan gjennomføre inspeksjoner, ta 
prøver av dyr, fôr, gjødsel eller annet og utføre andre undersøkelser i dyreholda når dette er 
nødvendig for å kunne bekjempe, overvåke og kartlegge sjukdommer, eller for å oppfylle 
Norges internasjonale forpliktelser. Dette gjelder også i virksomheter som håndterer og 
bearbeider animalske produkter.  

Mattilsynet kan tillate at prøvene kan undersøkes for andre smittestoffer enn de som 
var den opprinnelige årsaken til at prøvene ble tatt.  

Mattilsynet kan pålegge dyreholdere å avlive dyr for å gjennomføre spesielle 
undersøkelser. Dyreholderen kan også pålegges å sende dyret eller prøver av dyret for å 
undersøkes videre ved en diagnostisk institusjon. 

Dyreholderen skal legge forholdene til rette for at det kan tas prøver av dyra. 
Nødvendig utstyr for å fange inn og fiksere dyra skal være tilgjengelig, og nødvendig bistand 
skal ytes.  

Resultatene av Mattilsynets undersøkelser skal være tilgjengelige for dyreholderen. 
Mattilsynet kan foreta undersøkelser hvor resultatene ikke kan knyttes til bestemte dyrehold.  
 
          
Kapittel V. Restriksjoner på flytting av dyr  
 
 § 19 Karenstid for storfe, svin og kameldyr 

Når storfe, svin og kameldyr flyttes fra ett dyrehold til et annet, skal dyra følges av ei 
egenerklæring som bekrefter at alle de følgende vilkåra er oppfylt:  
a) Dyra i avsenderbesetninga har ikke vist tegn på smittsom sjukdom de siste 14 dagene 

før flytting. 
b) Dyra har oppholdt seg mer enn 30 dager i avsenderbesetninga før flytting, med unntak 

av dyr som er født i besetninga.   
c) Avsenderbesetninga har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre 

besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger.     
Egenerklæringa skal ikke være eldre enn 7 dager og skal oppbevares i ett år og 

legges fram når Mattilsynet ber om det. 
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Første og annet ledd gjelder ikke for dyreansamlinger, nasjonale 
oppsamlingssentraler, flytting til slakteri, flytting fra utmarksbeite til hjemmebesetning og 
flytting til institusjoner for forskning eller diagnostikk.  

Første ledd bokstavene b og c gjelder ikke når kameldyr skal flyttes for bedekning 
hvis dette skjer smittemessig skilt fra andre dyr i besetninga, og dyra som flyttes, følges av 
en veterinærattest. Attesten skal ikke være eldre enn 7 dager og skal bekrefte at dyra ikke 
viser tegn på smittsom sjukdom. Attesten skal oppbevares i ett år og legges fram når 
Mattilsynet ber om det. 

Første ledd bokstav c gjelder ikke for  
a) purker innenfor en purkering  
b) svin fra besetninger som de siste 6 månedene har mottatt dyr fra bare ei anna 

besetning, og hvor dyra transporteres direkte fra avsenderen til mottakeren uten å 
komme i kontakt med dyr fra andre besetninger. 

 
§ 20 Flytting av dyr fra sirkus og andre særegne dyrehold 

Dyr i sirkus skal ikke ha kontakt med dyr utenfor sirkuset. Dyr fra dyreparker og 
besøksgårder kan bare flyttes henholdsvis til andre dyreparker og besøksgårder.  

Utenom framvisningssesongen kan dyr fra sirkus, dyreparker og besøksgårder flyttes 
til andre oppholdssteder, der de ikke har kontakt med andre dyr. Dette skal meldes til 
Mattilsynet. Hunder og katter fra sirkus og besøksgårder, og hester fra besøksgårder, kan 
likevel ha kontakt med andre dyrehold. For hunder og katter fra sirkus gjelder dette bare 
utenom framvisningssesongen. 

Dyr i institusjoner for forsking og diagnostikk kan ikke flyttes tilbake til 
opprinnelsesbesetninga eller til andre dyrehold. Dette gjelder ikke for  
a) hester  
b) kjæledyr 
c) dyr som er oppstalla under særskilte smittebeskyttelsestiltak. 

Lokaler som blir brukt til å oppstalle dyr under særskilte smittebeskyttelsestiltak, skal 
være godkjent av Mattilsynet. Institusjonene skal ha en smittevernplan for oppstallinga. 
Smittevernplanen skal legges fram når Mattilsynet ber om det. 

Denne paragrafen gjelder ikke flytting av dyr til slakteriet.  
 

§ 21 Klassifiserings- og flyttebestemmelser for å forbygge TSE hos sauer og geiter 
Saue- og geitebesetninger skal klassifiseres i samsvar med vedlegg V for å overvåke 

overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).  
Sauer og geiter kan ikke flyttes til ei småfebesetning som tilhører ei høyere klasse 

enn den besetninga dyra kommer fra. Avsenderbesetninga må minst være i TSE-klasse 3.  
Annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det i medhold av § 18 er gitt tillatelse til å 

isolere småfe sammen med overvåka besetning. I slike tilfeller tilhører hele besetninga den 
laveste klassa. 
 
§ 22 Flytting av sauer og geiter  

Sauer og geiter kan ikke flyttes mellom småferegionene som er fastsatt i vedlegg VI, 
og heller ikke flyttes ut av fylka Rogaland og Nordland. Mattilsynet kan likevel tillate slik 
flytting til utmarksbeiter. Tillatelsen kan gis for inntil 10 år.  

Mattilsynet kan også tillate at avsldyr flyttes over regiongrenser dersom det er 
nødvendig for å opprettholde bevaringsverdige raser og andre raser med få dyr i en region. 
Slik avlsbegrunna flytting kan likevel ikke tillates ut av regionen Hordaland, Sogn og Fjordane 
og fylka Rogaland og Nordland.    

Hunndyr av sauer og geiter kan ikke flyttes mellom småfebesetninger. Mattilsynet kan 
likevel tillate slik flytting etter søknad fra mottakeren. 
 
§ 23 Dokumentasjon ved flytting av sauer og geiter  
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Når sauer og geiter flyttes til ei anna eller ny småfebesetning, skal dyreholderen 
sende med ei egenerklæring som bekrefter at avsenderbesetninga minst er i TSE-klasse 3. 
Egenerklæringa skal også bekrefte at det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, 
paratuberkulose, mædi, CAE eller fotråte i avsenderbesetninga. Egenerklæringer som 
gjelder geiter skal også bekrefte at det ikke er mistanke om byllesjuke i avsenderbesetninga. 

Når geiter flyttes til ei anna eller ny småfebesetning, skal dyreholderen sende med en 
attest fra en veterinær som har undersøkt dyra i avsenderbesetninga.  Attesten skal bekrefte 
at dyra som flyttes, ikke har symptomer på smittsomme dyresjukdommer. Attesten skal også 
bekrefte at krava i vedlegg VII er oppfylt.  

Annet ledd gjelder også for sau ved flytting over fylkesgrenser til ei anna eller ny 
småfebesetning. Dette gjelder ikke for sauer som flyttes mellom fylka Oslo og Akershus. 

Egenerklæringa etter første ledd og veterinærattestene etter annet og tredje ledd skal 
ikke være eldre enn 7 dager når dyra flyttes. Dokumenta skal oppbevares i 
mottakerbesetninga i 5 år og legges fram når Mattilsynet ber om det.  
 
§ 24 Unntak for sauer og geiter 

§ 21 annet ledd, § 22 og § 23 gjelder ikke når dyr flyttes  
a) til slakterier  
b) til dyreklinikker 
c) fra sted til sted i sirkus 
d) til institusjoner for forskning og diagnostikk med lokaler godkjent etter § 20. 

§ 22 og § 23 gjelder ikke når dyr flyttes til avlsstasjoner.  
§ 22 annet ledd og § 23 gjelder ikke 

a) sauer og geiter som flyttes til dyreansamlinger i samme fylke 
b) lam og kje som oppdrettes for å slaktes før de er 8 måneder, og holdes skilt fra andre 

småfebesetninger etter flytting. 
 
§ 25 Unntak for registrerte livdyrsamarbeid for sauer og geiter 

§ 22 annet ledd og § 23 gjelder ikke når sauer og geiter flyttes innenfor et registrert 
livdyrsamarbeid. Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet hvis alle besetningene i 
samarbeidet oppfyller krava i § 23.  

Første ledd gjelder bare hvis  
a) livdyrsamarbeidet ikke består av flere enn fire dyreholdere   
b) samarbeidsavtalen er skriftlig   
c) det følgende er registrert hos Mattilsynet før dyra flyttes: 

1. samarbeidsavtalen 
2. identiteten til alle dyreholda i samarbeidet  
3. ei egenerklæring som bekrefter at krav som tilsvarer krava i § 23 første ledd er 

oppfylt 
d) besetningene ikke deltar i flere enn ett livdyrsamarbeid 
e) livdyrsamarbeidet ikke krysser fylkesgrenser. Dette vilkåret gjelder ikke grensa mellom 
Oslo og Akershus. 

Registreringen i annet ledd, bokstav c, er gyldig for 2 år av gangen. 
 
§ 26 Dokumentasjon ved flytting av fjørfe og rugeegg 

En dyreholder som kjøper, selger, mottar eller gir bort fjørfe eller rugeegg, skal føre 
en journal som viser 
a) navn og adresser til avsendere og mottakere 
b) når og hvor mange dyr eller rugeegg som ble flytta  

Opplysningene skal oppbevares i minst 2 år og legges fram når Mattilsynet ber om 
det. 
 
 
 
Vedlegga til forskrifta skal lyde: 
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VEDLEGG I. UNNTAK FRA FORBUDET MOT VAKSINASJON MOT A- OG B-
SJUKDOMMER I § 14 FØRSTE LEDD OG KRAVET OM BRUKSTILLATELSE I  
§ 14 ANNET LEDD 
a) Hund kan vaksineres mot rabies, leptospirose og valpesjuke. 
b) Katt og ilder kan vaksineres mot rabies. 
c) Mink kan vaksineres mot virusenteritt.  
d) Pelsdyr kan vaksineres mot valpesjuke og ringorm 
e) Storfe kan vaksineres mot ringorm. 
f) Svin kan vaksineres mot nekrotiserende enteritt. 
g) Duer kan vaksineres mot paramyxovirusinfeksjon. 
 
 
VEDLEGG II UNNTAK FRA KRAVET OM BRUKSTILLATELSE I § 14 ANNET LEDD  
a) Hest kan vaksineres mot  

1. hesteinfluensa  
2. rhinopneumonitt (virusabort)  
3. Cl. Botulinum, tetanus og andre Clostridieinfeksjoner. 

 
b) Storfe kan vaksineres mot  

1. rotavirusinfeksjon  
2. smittsom diare (coronavirusinfeksjon)  
3. parainfluensavirus 
4. bovint RS-virus (BRSV)  
5. pasturellainfeksjon 
6. clostridieinfeksjoner  
7. E.coliinfeksjon. 

 
c) Sau kan vaksineres mot  

1. pasteurella 
2. clostridieinfeksjoner.  

 
d) Svin kan vaksineres mot 

1. circovirusinfeksjon  
2. parvovirusinfeksjoner  
3. pasteurellainfeksjon 
4. mycoplasma 
5. haemophilus parasuis (Glässers sykdom)  
6. erysipelothrix rhusiopathiae (rødsjuke) 
7. E. coliinfeksjon 
8. nysesjuke 
9. Actinobacillus pleuropneumoniae 
10. Tarmadenomatose (Lawsonis intracellularis-infeksjon). 

 
e) Katt kan vaksineres mot  

1. klamydiainfeksjoner  
2. parvovirusinfeksjoner  
3. calicivirus, rhinotrakeitt (herpesvirus)  
4. Feline leukemia virus (FeLV)  
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5. infeksiøs peritonittvirus (coronavirus). 
 
f) Hund kan vaksineres mot  

1. parvovirusinfeksjoner  
2. parainfluensavirus (kennelhoste) 
3. lever- og hjernebetennelse (Hepatitis Contagiosa Canis).  

 
g) Fjørfe kan vaksineres mot  

1. aviær infeksiøs anemi (CIA-virus, Blåvingesjuke)  
2. smittsom hønselammelse (Marek`s disease) 
3. infeksiøs bursitt (Gumboro) 
4. smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse aviær encefalomyelitt (AE) 
5. koksidiose 
6. Erysipelothrix rhusiopathiae (rødsjukebakterien hos kalkun).  

 
h) Mink kan vaksineres mot 

1. clostridieinfeksjoner (botulisme type C) 
2. hemorrhagisk pneumoni (Pseudomonas aeruginosa). 

 
 
VEDLEGG V. TSE-KLASSER FOR SAU OG GEIT ETTER § 21 
Hver saue- og geitebesetning tilhører én av de følgende TSE-klassene med utgangspunkt i 
det nasjonale overvåkingsprogrammet for overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), 
herunder varslingsplikta i §18, jamfør § 17: 

TSE-klasse 1 
Besetninga har ikke vært overvåka for TSE, eller den har vært overvåka i en kortere periode 
enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist. 
 
TSE-klasse 2 
Besetninga har vært overvåka for TSE i mer enn 2 år uten at TSE, med unntak av 
skrapesjuke Nor98 er påvist. 
 
TSE-klasse 3 
Besetninga har vært overvåka for TSE i mer enn 3 år uten at TSE, med unntak av 
skrapesjuke Nor98 er påvist. 
 
TSE-klasse 4  
Besetninga oppfyller vilkåra som stilles for å ha status kontrollerbar risiko for å ha klassisk 
skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del 
A.  Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassa. 
 
TSE-klasse 5  
Besetninga oppfyller vilkåra som stilles for å ha status neglisjerbar risiko for å ha klassisk 
skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del 
A.  Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassa. 
 
Andre vilkår  
Nyetablerte besetninger tilhører samme TSE-klasse som opprinnelsesbesetninga, men 
tilhører i utgangspunktet ikke ei høyere klasse enn TSE-klasse 3. Hvis dyr hentes fra flere 
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besetninger, tilhører den nyetablerte besetninga samme TSE-klasse som den lavest 
klassifiserte opprinnelsesbesetninga.  
 
 
VEDLEGG VI. REGIONER FOR FLYTTING AV SAUER OG GEITER ETTER § 22 
1. Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 
2. Sogn og Fjordane og Hordaland  
3. Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder 
4. Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold 
 
 


