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Mattilsynet innvilger søknad
Mattilsynet viser til mottatt søknad om dispensasjon for å holde kåringssjå for værlam i Evje
29.09.2017.

Vedtak om dispensasjon fra forskrift
Mattilsynet, Avdeling Agder, gir Aust-Agder sau og geit tillatelse til å avholde kåringssjå for
værlam i Evje 29.09.2017. Tillatelsen gis under forutsetning av at kåringen skjer på den måten
som er skissert i søknaden, og på følgende vilkår:

1. Kåringssjået er kun åpent for værlam fra kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland,
Birkenes, Froland og Lillesand.
2. Dyrene skal være klinisk friske og besetningene som dyrene kommer fra skal ikke være
pålagt restriksjoner.
3. Dyrene skal være merket etter FOR 2005-11-30 nr 1356: Forskrift om merking, registrering
og rapportering av småfe.
4. Dersom det blir oppdaget sjukdom under sjået, skal den ansvarlige for kåringssjået straks
varsle Mattilsynet. Synlig sjuke dyr (f.eks. dyr med munnskurv eller øyebetennelse) skal
omgående avvises fra området av den ansvarlige for kåringen.
5. Sjået holdes på et sted som ikke benyttes til beite eller oppholdssted for sau utenom sjået.
6. Værlammene skal fotbades ut av besetningen, før de lastes opp på reingjort
transportmiddel og kjøres til kåringssted.
7. Ved endt kåring skal værlammene fotbades ved hjemkomst, før de settes inn i besetningen.
Det er ikke tillatt med salg/levering på kåringsdagen. Lamma skal hjem til utstiller og
håndteres etter gjeldende soneforeskrifter før et eventuelt salg.
8. Værlammene skal transporteres besetningsvis på reingjort, desinfisert og egnet
transportmiddel til og fra sjået. Blir et transportmiddel nyttet til flere besetninger, skal det
vaskes og desinfiseres mellom hver transport.
9. Lamma transporteres med bil/traktor direkte til oppsatt garde og slippes rett i garden.
10. Snutekontakt mellom værlam fra ulike besetninger skal ikke kunne skje (minimum 1 meter
avstand mellom gardene, eller tette binger).
11. Dommer og hjelpemenn skal bytte til nytt engangsovertrekks klær og sko, eller rengjøre og
desinfisere overtrekkstøy og sko grundig mellom hver besetning.
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12. Dersom det benyttes ultralydapparat, skal sonden skal være overtrukket med plast som
blir skiftet mellom hver besetning.
13. Publikum skal ikke gå opp i gardene eller i områder der det har vært oppstallet sau.
14. Den ansvarlige for sjået skal sikre at dommere, hjelpemenn og dyreeiere er kjent med
vilkårene for tillatelsen.

Tillatelsen kan trekkes tilbake uten varsel dersom det oppstår endringer i smittesituasjonen i området.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer § 14 Forbud mot å
arrangere utstillinger jf Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskaper innanfor
Rogaland og mellom buskapar innenfor Aust-Agder §§ 6 og 7.

Dispensasjonen gjelder fra 29. september 2017 til 29. september 2017

Dispensasjon fra forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer § 14 Forbud mot å arrangere
utstillinger

Vi har observert:
Det søkes om tillatelse til å holde kåringssjå for værlam i Evje 29.09.2017.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Forskrift om bekjempelse av dyresykdommer er hjemlet i Matloven. Det settes et forbud mot
utstillinger i § 14 som også omfatter kåringssjå for kåring av værlam. Mattilsynet kan gi dispensasjon
fra forbudet og sette vilkår for dispensasjonen.
Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar innanfor Rogaland og mellom
buskapar innanfor Aust-Agder (soneforskriften) har til formål å hindre spredning av sjukdommen
fotråte. Regelverket har til hensikt å forebygge og hindre at sjukdom og smitte skal spre seg til nye
besetninger og nye områder.

Det er ikke påvist nye tilfeller av fotråte i den senere tid. Vi vet at imidlertid smitte kan ligge skjult i
klauver og miljø i lang tid uten at en ser symptomer. Soneforskriften er ikke opphevet. Mattilsynet
setter derfor som vilkår at værlammene fotbades ut av besetningen, før de lastes opp på reingjort
transportmiddel og kjøres til kåringssted. Ved endt kåring skal værlammene fotbades ved hjemkomst,
før de settes inn i besetningen.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Nina Merete Vehus
avdelingssjef
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Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Fotråte, praktiske råd
Sinksulfat bruksanvisning
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel i loven til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak. Hjemmelen i denne saken er
matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30.

Du har rett til å få veiledning om regelverket
Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan
regelverket skal forstås. Mattilsynet kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til
å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Klagerett
Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om
vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om
rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift 27. jun. 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer (forskrift om
bekjempelse av dyresjukdommer )

• FOR 2005-02-18 nr 160: Forskrift 18. feb. 2005 nr. 160 om velferd for småfe (forskrift om velferd for småfe )
• Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven )
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Avsender
Mattilsynet Avdeling Agder
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
AUST-AGDER SAU OG GEIT
c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2
4737 HORNNES

20. september 2017 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjøreslse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaken, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.




