
Stormøte 
Agder Bondelag, Småbrukerlaget og Agder sau og geit og 
Mattilsynet

1.mars 2023



Dagsorden 
Kl. 19.00: Velkommen v/Agder Bondelag og Agder sau og geit

Kl. 19.10: Et Mattilsyn i endring v/Mattilsynet

Kl. 19.25: Dyrehelse, beredskap og smittevern v/Mattilsynet

Kl. 19.40: Næringens dyrehelse- og velferdsprogam v/Olav Ropstad

Kl. 20.00: Svinetilsynskampanjen v/Mattilsynet

Kl. 20.20: Pause, mat og prat

Kl.20:50: Nye nettsider og forbedringsarbeid i Mattilsynet v/Mattilsynet

Kl.21:15: Samspill og veien videre v/Mattilsynet

Kl.21:30: Spørsmål og diskusjon
Kl.22.00: Vel hjem v/Mattilsynet
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Hvem er Mattilsynet Agder?
• Nina Vehus - Avdelingssjef
• Gunn Kristin Osland – seksjonssjef dyr og slakteri
• Bjarne Aasland 
• Karin Lillebostad
• Silje Ravnevand Lågstad
• Tone Benneche
• Ingrid Repstad Jensen

Lise Petterson - Regiondirektør sør og vest

Mattilsynet Agder
• 30 medarbeidere
• Arendal (Kystveien 30)

• Kristiansand (Tangen 76)
• Seksjon for dyr og slakteri 
• Seksjon for mat og planter



307 231 innbyggere

12934 landbrukseiendommer

Sirdal og Flekkefjord tilhører av. SRSF

25 kommuner

Avd.AGDER

Kvinesdal, Hægebostad, Lyndal, Åseral, 
Vennesla, Bykle, Valle, Bygland, Evje og 
Hornnes, Iveland, Åmli, Birkenes, Lillesand, 
Froland, Tvedestrand, Vegårdshei, Gjestad, 
Farsund, Lindesnes, Kristiansand, Arendal, 
Grimstad, Risør



Agder
Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk
– flere storfe!

• Arealbruk 302 682 dekar 
(Jordbruksareal som det søkes produksjonstillsskudd for).
• Stabilt! Grovfor, korn, potet, grønnsaker, bær og frukt

• Melkeproduksjon
• Stabilt: ca.7000 dyr, 267 foretak

• Storfeproduksjon
• Vekst! 7399 ammekyr, 466 foretak
(2015: 4400 ammekyr, 333 foretak)

• Produksjon sauekjøtt
• Stabilt! 36 373 søyer, 734 foretak

• Produksjon svinekjøtt
• Stabilt! 6000 Slaktegris, 46 foretak.
• 715 Avlspurker(de som produserer smågris), 25 foretak 

• Honningproduksjon
• Tydelig økning! 144 foretak, 9422 bifolk/kuber
• (2015 så var det 80 foretak og 4400 bifolk/kuber)

*Tall fra SSB 2021, info fra 
Agder Statsforvalter 

1797 foretak fikk godkjent produksjons- og 
avløsertilskudd i 2021





Hvordan har Mattilsynet tatt opp 
forskningen til Stig Gezelius?

• Tatt på alvor (møter sentralt, regionalt og lokalt, 
gruppeoppgaver, lest boken og invitert Stig til foredrag.

Formålstjenlig tilsyn:
• Tillitt – tillitsreformen. Vi tror at de fleste ønske å følge 

regelverket.
• Rettferdig
• Nødvendig - hva er størst sjans for å lede frem til etterlevelse
• Veilede
• Makt versus fag
• Dialog muntlig – motivere til å gjøre rett
• Lytte

Selve formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god 
dyrevelferd og respekt for dyr





Dyrehelse, beredskap og 
smittevern



Mattilsynet er en 
beredskapsorganisasjon



Status dyrehelse i Norge

Dyrehelserapporten 2021 fra VI
- Norge har generelt god 

sykdomsstatus sammenlignet med de 
fleste andre land.

- Rapport for 2022 – kommer april 
2023

https://www.vetinst.no/rapporter-og-
publikasjoner/rapporter/2022/dyrehelse
rapporten-2021

https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2022/dyrehelserapporten-2021


13.nov 2021

Foto: NRK

AI (x2) og ND (x1) 2023

Nasjonal liste-1 

sykdommer







Storfetuberkulose i Rogaland
• Mycobacterium bovis – desember 2022
• Nasjonal liste 2-sykdom
• Erklært utryddet i 1963
• Siste påvisning var i 1986

2 gårder positive prøver
• Avlivning
• Smittesporing
• Prøvetakningsregime

Kjøtt og melk i butikk er trygt! 



Dyrehelse Agder

• Blåtunge
• Åpen yngelråte
• Ringorm
• Fotråte
• CAE-geit
• Saueskabb



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



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





Oppsummert –
dette kan dere gjøre!

• God biosikkerhet og stødige rutiner
• Kjøp og salg etter regler og melding
• Hvis mistanke om sykdom, meld ifra!

✓ Kall på veterinær
✓ Varsle Mattilsynet

• Årvåkenhet
• Dokumentasjon

• Øvelser i næringen?



Som dyreeier er det viktig at du

• Forsikrer deg om at dyreholdet ditt er registrert 
hos Mattilsynet, selv om du kun har dyrene som 
kjæledyr/hobby. Sørg for at alle dyrene er 
korrekt merket og at du fører journal

• Begrenser antall kontakter med andre dyrehold, 
og følge reglene for flytting av dyr

• Tar kontakt med veterinæren din ved mistanke 
om sykdom

• Unngår å stalle opp ulike dyrearter i samme 
dyrerom



Næringens dyrehelse og 
velferdsprogam



Svinetilsynskampanjen



Besetninger 
med regelbrudd

           

       

       
    

       

   

       
    

       

         

   
                   

   
                   

  
                   

   

   

   

   

   

(andel per region)



Antall besetninger med brudd
(fordelt på sjekkpunktene)



Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022

Resultater Agder



15 tilsyn gjennomført-
tilfeldig valgt

• Ingen reaksjon: 2
•Veiledning: 5
•Varsel om vedtak: 2
•Vedtak: 4
•Hastevedtak: 2

Svinekampanjen-resultater Agder



Oppsummering:

15 inspiserte svinebesetninger
47 % uten regelbrudd / 53 % med ett eller flere regelbrudd

Regelbrudd var oftest 
knyttet til rotemateriale, 

strø og behandling av 
syke og skadde dyr.

Veterinærer har 
brukt smertestillende 

og bedøvelse ved 
kastrering.

Vi fant også avvik på
vanntilgang og dokumentasjon



Holde fokus videre!
Det er fullt mulig å drive en norsk 

svineproduksjon med god dyrevelferd, 
innenfor de reglene som gjelder. 



Pause, pizza og drøs



Nye nettsider og 
forbedringsarbeid i 

Mattilsynet



Veien videre



Bønder om Mattilsynet

Pirkete

Ude ette å finne feil

Blonde ungjente som ikkje he peiling

Veganere heile gjengen

Alle bønde vett jo det…

Dei have inkje peiling

Dei vil knuse næringa
Fær betalt for å finne feil

Like`kje bønder

Gjekk ber enn eg frykta

Kjekt når dykke kjeme innom

Når kjeme du atte

Enig med dæ

Jepp, det ska æ fikse

Dumt at du skulle se detten i dag

Viktig støttespiller

Gjør at folk hølle standarden



58,7

27,2

9,4

2,9 1,7

Helt enig Delvis enig Hverken enig eller
uenig

Delvis uenig Helt uenig

Jeg mener vi trenger Mattilsynet for å påse at dyrevelferden i landbruket er 
god

Fra survey blant norske husdyrprodusenter.

Kilde: Forvaltning av dyrevelferd i Norge, 2022

Fra boka Forvaltning av 
dyrevelferd i Norge



Husdyrprodusenters tillit/mistillit til ulike institusjoner

Kilde: Forvaltning av dyrevelferd i Norge, 2022





Gi beskjed!

VARSLINGSKNAPPEN
Klage på forhold i Mattilsynet - gå til 

varslingstjenesten

GI TILBAKEMELDING TIL OSS ETTER TILSYN
SMS: “Hvordan opplevde du tilsynet?” 



Hva kan dere gjøre?



1. Slå ned på uakseptabel oppførsel



2. Bedre dokumentasjon - dyreholdjournal



3. Biosikkerhet og beredskap3. God biosikkerhet



4. «Verdig avslutning»



5. Dyrk/ivareta sterke 
lokale miljøer og inviter 
oss med!

+ Få med folk på infomøtene – vi kan bidra med info til 

temaene deres! Vi stiller gjerne opp! Gi lyd!



Vi ser fram til et godt samarbeid med dere!

Takk for oss!
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