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Mål for dagen 

• Bakgrunnen for den nye dyrehelseforskriften
• Dyrehelsekompetanse hos dyreeier
• Hva er en smittevernplan
• Eksempel på smittevernplan i melkegeitbesetning
• Krav ved kjøp/salg/flytting av geiter og bukker

• Avliving av kje

Foto: Brit Hareid



Hvorfor ny dyrehelseforskrift?

• Ny dyrehelselov i EU («One health»)
• Produsentene får større ansvar for forebygging av sjukdom og 

smitte
• Nye utfordringer;

• Alvorlige dyresjukdommer på dørstokken til Norge
• Åpne grenser og økende import
• Nye nisjer – nye dyreslag

Veileder til dyrehelseforskriften
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/pr
oduksjonsdyr/veileder_til_dyrehelseforskriften.3
4831/binary/Veileder%20til%20dyrehelseforskrift
en

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/veileder_til_dyrehelseforskriften.34831/binary/Veileder%20til%20dyrehelseforskriften


Vi skal bli bedre på å forebygge

Dyreholders ansvar                           Offentlig regulering av livdyrkontakt
å forebygge smitte



Hvordan kommer smitte inn i 
besetningen?

• De fleste får smitten fra lokal kilde
«Fjøsvandrere», nabo, veterinær, servicetekniker, inseminør, tankbil mm

• Spres til nye områder med
Livdyr 
Slaktedyrtransport
«Fjøsvandrere» som reiser over store områder

Kilde: Animalia

Foto: NorBoer.no



Smittesluse Egen dør for 
dyretransport

Eget punkt for 
levering av 

melk
Toaletter

§ 6:  Særskilte hygienekrav
Bedre hygiene

Foto: Helsetjenesten for geit



Bedre kunnskap

Dyreholder skal ha oppdatert kunnskap om

• 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

Dyreholder må gå på kurs om dyrehelse
(gjelder ikke agronomer og andre husdyrfaglig 
utdannede fra høgskole eller universitet)

Liste over godkjente kurs
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrhold/over
sikt_over_godkjente_kompetansekurs_om_dyrehelse.34324

§ 7 Kunnskap om dyrehelse

Foto: Forskning.no

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrhold/oversikt_over_godkjente_kompetansekurs_om_dyrehelse.34324


Bedre smittevern - smittevernplan

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

Foto: www.geithelse.no



https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/smittevernplan.31379

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/smittevernplan.31379


Smittevernplan

En plantegning over dyre- og persontrafikken 

Beskrivelse av rutiner for 

• persontrafikk,
• dyreflyt, 
• leveranser til og fra dyreholdet og 
• håndtering av kadaver, gjødsel, avfall, strø og utstyr m.m

Smittevernplanen oppdateres årlig, og dyreholder er ansvarlig for at alle som jobber i 
dyreholdet kjenner til og følger planen.

Om utarbeidelse av smittevernplan: Https://www.matmerk.no/cms/files/4871/mal-til-smittevernplan.pdf

https://www.matmerk.no/cms/files/4871/mal-til-smittevernplan.pdf


https://www.matmerk.no/cms/files/4931/smittevernplan---plantegning.pdf

*

*

* = desinfeksjonsmiddel

https://www.matmerk.no/cms/files/4931/smittevernplan---plantegning.pdf


Eksempel på beskrivelse av rutiner

Med utgangspunkt i 
https://medlem.nortura.no/siste-nytt/ny-dyrehelseforskrift-smittevernplan-article42699-11795.html

https://medlem.nortura.no/siste-nytt/ny-dyrehelseforskrift-smittevernplan-article42699-11795.html


Ordne trafikken på gården



Hold beite og trafikkarealer atskilt



https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/skal_du_fly
tte_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


Nye regler for flytting av geit

• Nye regler for flytting
• Nye TSE klasser
• Dokumentasjon
• Livdyrsamarbeid

• Forbud mot å flytte hunndyr av geit
• Småferegioner i stedet for fylkesgrenser
• Forbudt å flytte småfe over regiongrenser og 

ut av noen fylker 
(Nordland, Hordaland (Sveio og Etne) og Rogaland)

Dyrehelseforskriftens §§ 21 - 25



https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_for_flytting
_av_smaafe.32357/binary/Veileder%20for%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_for_flytting_av_smaafe.32357/binary/Veileder%20for%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe


Søknadsskjema

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/soknadskjema_flytting_av_smaafe.32353

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/soknadskjema_flytting_av_smaafe.32353


https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/egenerklaering_flytting_av_smaafe.32350

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/egenerklaering_flytting_av_smaafe.32350


https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/veterinaerattest_ved_flytting_av_smaafe.32351

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/veterinaerattest_ved_flytting_av_smaafe.32351


https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/veterinaerattest_ved_flytting_av_smaafe.32351

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/veterinaerattest_ved_flytting_av_smaafe.32351


Muligheter for livdyrsamarbeid

• Registrert hos Mattilsynet
• Innen fylket
• Maks 4 dyreholdere

Geit og sau

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/samarbeidsavtale_for_livdyrsamarbeid_smaafeh
old.32352

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/samarbeidsavtale_for_livdyrsamarbeid_smaafehold.32352




Avliving av kje

Dyr skal skånes for enhver unngåelig smerte, plage eller lidelse under avliving (artikkel 3)

• Bedøving
• Avliving
• Sikre seg at dyret er dødt

Forskrift om avliving av dyr, jfr. forordning (EF) nr. 
1099/2009 om vern av dyr på tidspunkt for avliving



Bedøving

https://www.animalia.no/globalassets/sau-helse-og-velferd---
dokumenter/avliving-av-sau-og-geit-pa-garden_juni2016.pdf

https://www.animalia.no/globalassets/sau-helse-og-velferd---dokumenter/avliving-av-sau-og-geit-pa-garden_juni2016.pdf


Godkjente bedøvelsesmetoder
• Skyting 

Penetrerende bolt (boltepistol)
Ikke-penetrerende bolt (dyr < 10 kg)
Skarp ammunisjon

• Slag mot hodet (dyr < 5 kg)
• Legemidler (veterinær)

Merknad til nr. 3 
Disse metodene skal ikke benyttes rutinemessig, men bare dersom det ikke er tilgjengelig andre 
bedøvingsmetoder.



Avliving

• Dyra avlives ved avblødning
• Dyr som avlives utenfor slakteri skal avbløs (§ 20)

Kutter 2 halspulsårer
noen unntak, blant annet når dyra er avlivet med legemidler

• Nødavliving Artikkel 19
Ved nødavliving skal dyreholderen for de berørte dyrene treffe alle nødvendige tiltak      

for å avlive dyrene raskest mulig.





Oppsummering

Vi ønsker å bevare den gode norske dyrehelsa
Avgjørende faktorer

Hygiene
Kompetanse
Smittevernplan

Krav ved flytting av dyr

Krav til avliving av kje

Foto: Veterinærinstituttet
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