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Aktuelt lovverk for hold av sau. 
 

• Dyrevelferdsloven 

• Forskrift om velferd for sau ( + velferd for 
produksjonsdyr) 

• Merkeforskrift ( merking, dyreholdjournal, 
helsekort) 

• Transportforskrift 

• Forskrift om bekjempelse av dyresykdommer 

 



MT`s  kontakt med sauenæringa 
lokalt. 

 
• Søknad om kjøp /overføring av dyr,  

    innen distrikt/ fylke, over fylkesgrensa 

• Meldinger om dårlig stell/ tilsyn med sau  

   ( dyrevernnemnda) 

• Utgangersau, sau ute hele året, krav 

• Mulige beiterestriksjoner pga store tap  

    ( rovdyr/ andre årsaker), dyr på heimebeite 

 



MT`s  kontakt med sauenæringa 
lokalt. 

 
• Prøvetaking OK-program ( blodprøve: Mædi, 

brucellose, fæces: paratuberkulose) 

• Merking  og registrering av dyr  ( 3 % av enheter, 5% av 
antall dyr), uanmeldt tilsyn 

• Melding om selvdøde dyr ( >18 mnd), meldeplikt 

• Kompetansekrav ( ingen formelle krav inntil videre) 

• Saueklippere / Ultralydsmålinger, smitteoverføring 

• Matbårne infeksjoner, slaktehygiene sau ( EHEC, HUS) 

• Transport av sau, krav til transportmiddel < 50 km > 

• Forskriftskrav, bla.  liggeareal lam, brannvarsling 



Aktuelle sykdommer. 
 

• Skrapesjuke / Nor 98 

• Fotråte 

• Mædi/ Brucellose ( OK- program) 

• Listeriose, sykdom sau og matbårne infeksjoner ( 
upasteurisert melk/ost, fisk, kjøtt) 

• Flåttbårne sykdommer : Toxoplasma 

    ( anaplasma)/ sjodogg, Louping ill, bakterielle        
sykdommer 

 



Aktuelle sykdommer. 
 

• Munnskurv ( moskus). Obs Zoonose 

• Sviknott- overføring : Blåtunge, Schmallenbergvirus 

• Parasitter/ Coccidier – dyrevelferd 

• Clostridie- infeksjoner / vaksinering – dyrevelferd 

• Mangelsykdommer, kvalitet og mengde grovfôr, 
kraftfôr / tilskudd 

• Alveld / forgiftninger 

• Smittsom øyebetennelse 

• Lungebetennelse/ hoste 

• Byllesyke, leddbetennele lam, sårinfeksjoner 

 



Mål: Handlingsplan for dyrevelferd i 
saueholdet 2006-2008 

 
• Alle som holder sau skal ha kompetanse på stell 

og håndtering av sau basert på grunnleggende 
kunnskaper om sauens atferd og     behov.   

• Oppstalling og stell av norsk sau skal som et 
minimum tilfredsstille kravene i Forskrift om 
velferd for småfe 

• Etisk dyrehold og matproduksjon basert på bruk 
av beite 

• Norske sauer skal sikres god helse gjennom fokus 
på forebygging , avl og riktigbehandling av syke 
og skadde dyr 

 



Lov om dyrevelferd. 
 

§ 1. Formål  

       Formålet med loven er å fremme god 
dyrevelferd og respekt for dyr.  

§ 3. Generelt om behandling av dyr  

       Dyr har egenverdi uavhengig av den 
nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr 
skal behandles godt og beskyttes mot fare for 
unødige påkjenninger og belastninger.  

 



Forskrift om velferd for småfe 
 

§ 11. Oppstalling  

Småfe skal ha adgang til bekvem, tørr og trekkfri 
liggeplass, der alle dyrene kan ligge samtidig.  

Små lam og kje skal ha tilgang til tett 
liggeunderlag med tilfredstillende 
varmetekniske egenskaper.  



velferd forts 

§ 16. Brannsikring  

       Eier eller annen med ansvar for dyrene skal 
sørge for at det gjennomføres faglig kontroll av 
elektrisk anlegg minimum hvert 3 år.  

       Egnet brannvarslingsanlegg skal være installert i 
bygningen senest 1. januar 2007 for geit og senest 
1. september 2007 for sau. Dette gjelder ikke 
småfehold med færre enn 30 vinterfôrede dyr eller 
når brannalarm er åpenbart unødvendig.  

 



velferd forts 

§ 17. Driftsformer med enkle dyrerom og utegang  
       Ved driftsformer med dyrerom og utegang der fôrings og/eller 
aktivitetsområde er ute, skal bestemmelsene i denne forskriften, 
unntatt § 10 bokstav e, være oppfylt.  
       Dyrene skal ha tilgang på liggeunderlag med tilfredstillende 
varmetekniske egenskaper der alle dyrene kan ligge samtidig. Det er 
ikke tillatt med metall eller betong som liggeareal.  
       Liggeområdet skal som minimum ha 3 tette vegger og tak og gi 
tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør, og skal være slik 
utformet at det ikke renner vann inn fra omkringliggende områder.  
       Det skal etableres fôringsplass som gjør det mulig å fôre dyrene på 
en god måte.  
       Det skal avsettes særskilt plass for dyr som trenger spesielt tilsyn 
eller stell. I den kalde årstiden skal egnet rom med tilstrekkelig lys og 
som kan varmes opp, være tilgjengelig for slike dyr.  
 



velferd forts. 

§ 18. Unntak fra kravet om tjenlig oppholdsrom – utedrift  
       Ved tillatelse til utedrift etter forskrifter 20. november 
1976 nr. 2 om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom 
for dyr, skal bestemmelsene i denne forskriften med unntak 
for § 10 – § 17 og § 27, være oppfylt.  
      Terreng og vegetasjon skal gi tilstrekkelig ly, og dyrene 
skal ha beskyttende ullfell i den kalde årstider.  
       Det skal etableres innhengning som gjør det mulig å samle 
dyrene. Dyrene skal samles når det er nødvendig av 
dyrevernmessige hensyn, og minimum vår og høst for kontroll, 
merking, napping og klipping av ull, nødvendig 
parasittbehandling, o.l.  
Tilsynet skal intensiveres før og under lamming.  
 



velferd forts. 

§ 19. Tilsyn og stell  

       Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sikre at 
samtlige dyr får tilsyn etter behov.  

       Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter 
minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.  

       Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres 
slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, 
skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.  

       Småfe skal ha godt og regelmessig stell, og klippes 
etter behov og minst årlig. Dyrenes klauver skal 
undersøkes regelmessig og beskjæres ved behov.  



velferd forts 

§ 20. Fôr og vann  

       Fôring av og beitegrunnlaget for småfe skal 
være tilstrekkelig og slik sammensatt at det 
dekker dyrenes behov for fôr og vann av god 
kvalitet, og de skal ha kontinuerlig tilgang til 
vann.  

       Med mindre dyrene har fri tilgang på fôr og 
vann, skal alle dyrene kunne ete samtidig.  

 



velferd forts. 

§ 21. Sykdom og skade  
       Det skal arbeides for å forebygge skade og 
sykdom hos småfe. Det skal etableres 
hensiktsmessig smittebeskyttelse.  
       Syke eller skadde dyr skal behandles på 
forsvarlig måte. Ved behov skal veterinær 
konsulteres.  
       Dersom det kan føre til unødig lidelse for dyret 
å leve videre, skal det avlives.  
       Om nødvendig ut fra dyrevernmessige hensyn 
skal behandling eller avliving foretas på stedet.  

 



velferd forts. 

§ 22. Journal  

       Eier eller annen med ansvar for dyrene skal 
sørge for at det føres en ordnet opptegnelse 
over sykdom, skader, defekter og dødsfall, og 
ved kjent eller sannsynlig årsak skal denne angis, 
samt over tiltak overfor egne eller beitelagets 
dyr når de holdes utendørs.  



Forskrift om næringsmessig transport 
av dyr 

 
Artikkel 3  
Alminnelige vilkår for transport av dyr  

       Ingen skal transportere dyr eller la dem bli 
transportert under slike forhold at de kan 
komme til skade eller bli påført unødig lidelse.  

 



Forskrift om bekjempelse av 
dyresjukdommer  

§ 1. Formål og virkeområde  

       Formålet med denne forskriften er å 
forebygge, begrense og utrydde sjukdommer 
hos dyr og smittestoffer som kan overføres fra 
dyr til mennesker.  

 



Bekjempelse sykdom forts. 

§ 3. Hygienebestemmelser  

       Ved utgang fra husdyrrom skal det være 
muligheter, inkludert tilgang på varmt vann, til å 
foreta håndvask og rengjøring av støvler, 
overtrekkstøy og utstyr.  

§ 11. Varslingsplikt som ledd i overvåkning  

Småfe eldre enn 18 måneder som har dødd 
eller blitt avlivet. 



Bekjempelse sykdom forts. 

§ 13. Forbud mot flytting av småfe  

       Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et 
annet unntatt når dyra føres direkte til slakteri.  

       Det er forbudt å selge, kjøpe eller på annen 
måte flytte hunndyr av sau fra en besetning til 
en annen. Mattilsynet i mottakerdistriktet kan 
dispensere fra forbudet og sette vilkår for 
dispensasjonen.  

 


