
Dette betyr den for deg

Den nye dyrehelseforskriften

Beate Lillebostad

Veterinær i Mattilsynet Region Midt

Avdeling Nordmøre og Romsdal, Molde



Dyrehelseforskriften:

Forskrift om tiltak mot sjukdommer og 
zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) 



Tema for dagen

• Generelt om dyrehelseforskriften

• «Giftige sauer»
Kva, kvifor og korleis

• Lurer de på noko anna?



Vi har verdens beste dyrehelse

Vi har

• Færrest sykdommer og 
minst medisinbruk»

• Bevisst næring og 
veterinærmyndigheter

• Norsk klima, beliggenhet 
og topografi

…og den skal vi forsvare



Bekjempelsesforskriften var moden for 
revisjon

Ny dyrehelselov i EU

Nye utfordringer

• Alvorlige dyresykdommer på dørstokken til Norge

• Åpne grenser, og økende import

• Nye nisjer – nye dyreslag

Derfor skjer det nå

Tiden er inne



Desiderius Erasmus



Vi skal bli bedre på å forebygge

Dyreholders ansvar 
å forebygge smitte!

Offentlig regulering 
av livdyrkontakt

To måter å gjøre det på



Smittesluse
Egen dør for 

dyretransport

Eget punkt for 
levering av 

melk
Toaletter

§ 6:  Særskilte hygienekrav

Bedre hygiene



Dyreholdere skal ha oppdatert kunnskap:

• sjukdommer hos dyr 

• sjukdommer som kan overføres mellom dyr og 
mennesker

• forebyggende tiltak mot smitteoverføring og 
resistensutvikling

• sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd 
og folkehelse

• krav om kurs gjelder fra 1.1.2020

Dyreholderen må på kurs om dyrehelse

§ 7: Kunnskapskrav

Bedre kunnskap



Dyreholdere i næringsretta dyrehold 
skal:

• ha rutiner som sikrer godt smittevern

• utarbeide skriftlig smittevernplan 
tilpasset sitt dyrehold

• sikre at arbeiderne i dyreholdet 
kjenner til og følger 
smittevernplanen

• oppdatere smittevernplanen årlig

§8: Rutiner om smittevern

Bedre smittevern



Journalen skal inneholde :

• Sykdommer hos dyra og mulige 
årsaker

• Behandlingen av sykdommer og 
skader hos dyra

• Det forebyggende helsearbeidet i 
dyreholdet

• Døde dyr og mulige dødsårsaker

• Avliving av dyr og årsaken til 
avlivingen.

§9: Helseopplysninger 

Oppdaterte helseopplysninger



Egenerklæring

Opphold i avsenderbesetning i 
30 dager

Ikke mottatt dyr fra andre 
siste 14 dager

§ 19: Karenstid

Strengere regler for å flytte dyr



Nye TSE klasser

Nye regler for flytting

Dokumentasjon

Livdyrsamarbeid

§§ 21-25: Småfe

Flytting av småfe



Forflyttingsforbodet for småfe

• Hensikt: 
Forebyggande for spreiing av sjukdom

Bekjempe kjent sjukdom

Det er overvåking av eit lite tal sjukdomar som vi har hatt i Noreg. 
I tillegg fungerer dette forebyggande mot nye sjukdomar som kan dukke 
opp. 
Skrapesjuka er eit godt døme på ukjent sjukdom som plutseleg dukka opp, 
store konsekvensar.



Kva er overføring til ny buskap

• Overføring til buskap der ein har sau eller geit frå før
• Ikkje raseavhengig

• Opphald på felles innmark er det same som overføring til same fjøs
• Opphald i felles utmark er ikkje det same som samfengt oppstalling



Nye TSE-klasser

TSE Før nå

Klasse 1 Overvåket 
< 2 år

Overvåket 
< 2 år

Klasse 2 Overvåket 
2 år

Overvåket 
> 2 år

Klasse 3 Overvåket 
4 år

Overvåket 
> 3 år

Klasse 4 Overvåket 
6 år

EU-krav 
kontrollerbar risiko

Klasse 5 Overvåket 
8,5 år +

Varslingsplikt oppfylt

EU-krav 
neglisjerbar risiko



Nye regler for flytting av småfe

Fortsatt forbud mot flytting av hunndyr sau 

Også forbud mot flytting av hunndyr geit

Fylkesgrenseforbudet oppheves, større regioner

Forbudt å flytte småfe over regiongrenser og ut av enkelte fylker 

• Nordland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Fortsatt fotråteforskrift! 

• Forbudt å flytte sau ut av Rogaland og Aust-Agder



Når man får innvilget søknad

• Krav til veterinærattest og prøvetaking for all flytting av geit og bukk
• Krav til veterinærattest og prøvetaking ved flytting av vær og sau over 

fylkesgrense

• Krav til egenerklæring fra selger ved all flytting av småfe

• Dei same krava til egenerklæring og veterinærattest gjeld også i dei tilfella 
der det ikkje er søkeplikt



Kva sjukdomar skal det takast prøve for?

•Skrapesjuke – TSE v varsling av døde dyr>18 mnd

•Lentivirus: Mædi(sau)/ CAE(geit)

•Paratuberkulose

• Fotråte?
• Diverse?



TILFELLE DER MATTILSYNET KAN VURDERE Å GJE
LØYVE TIL OVERFØRING AV HODYR AV SMÅFE

• Overgang/oppstart av ny rase.
Gjeld ikkje innkjøp av dyr for å ha to raser av samme art.

• Rask økning av besetningsstørrelse ut over det som er mulig ved egen 
rekruttering 

• Ved overgang til nye beiteområder ved f.eks. ved kjøp av dyr som har gått i 
disse beiteområdene (dette kan være aktuelt som tiltak for å løse et 
rovdyrproblem eller trafikksikringsproblem). 

• Tiltak i bevaring av truede norske småferaser og andre raser med få dyr i en 
region (se underkapittel 2A) 

• Overgang til drift med både sau og geit 



De nye regionene 



Registrert hos Mattilsynet

Innen fylket

Maks 4 dyreholdere

Sau og geit 

Muligheter for livdyrsamarbeid



Her finner du informasjon

Veiledere mattilsynet.no Møter

Medlemsblader Ring oss



Finne fram på www.mattilsynet.no
Søk: «kjøpe sau»:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/skal_du_flytte_kjope
_eller_selge_smaafe_sau_geit_vaer_bukk_lam_kje.31385

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/skal_du_flytte_kjope_eller_selge_smaafe_sau_geit_vaer_bukk_lam_kje.31385


Aktuelle dokumenter: 

• Veileder for flytting av småfe

• Skjematisk oversikt flytting av småfe

• Søknadsskjema 

• Egenerklæring

• Veterinærattest 

• Adresse til Mattilsynet:

postmottak@mattilsynet.no

Felles postmottak, pb383, 2381 Brumunddal

mailto:postmottak@mattilsynet.no


Til sist:

• Det som er lov er ikke alltid lurt. 

• Det er fornuftig å ha minst mulig smittekontakter dersom smittsom sykdom 
oppstår, 
da blir konsekvensene mindre for deg og de du eventuelt har handlet dyr med. 



Treff ved søk «kjøpe sau» 

https://www.mattilsynet.no/sok/?search=kj%C3%B8pe+sau  

 

Følge lenken «skal du flytte kjøpe eller selge...» 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/skal_du_flytte_kjo

pe_eller_selge_smaafe_sau_geit_vaer_bukk_lam_kje.31385  

 

Skjematisk oversikt flytting av småfe 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/skjematisk_oversik

t_flytting_av_smaafe.31516/binary/Skjematisk%20oversikt%20flytting%20av%20sm%C3%

A5fe  

 

Søknadsskjema: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/soknadskjema_flytting_av_smaaf

e.32353/binary/S%C3%B8knadskjema%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe  

 

Veterinærattest 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/veterinaerattest_ved_flytting_av_s

maafe.32351/binary/Veterin%C3%A6rattest%20ved%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe  

 

Egenerklæring 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/egenerklaering_flytting_av_smaaf

e.32350/binary/Egenerkl%C3%A6ring%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe  

 

Registrert livdyrsamarbeid¨ 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/samarbeidsavtale_for_livdyrsamar

beid_smaafehold.32352/binary/Samarbeidsavtale%20for%20livdyrsamarbeid%20sm%C3%A

5fehold  

 

Veileder: Bakerst i denne ligger alle lenkene 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/veileder_for_flyttin

g_av_smaafe.32357/binary/Veileder%20for%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe  


