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SAK 
NR.

BESKRIVELSE AV SAK

1. Kort innledning ved Gunnar M. Gunnarsson
Viste til Veterinærinstituttets Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av norsk 
sauenæring
Analysen viser til at fylkesforbudet har vært et effektivt tiltak for å hindre 
smitteoverføring mellom fylker. 

Presentasjon av møtedeltakere

2. Presentasjon av forslag til revidert Veileder om forflytning av småfe, 
inndeling i TSE-klasse og deltagelse i avlsgrupper ved Bente Fjermestad.

Bakgrunnen for revidering er:
 CAE er blitt en B-sjukdom og mange geitebesetninger er nå sanert i regi av 

«Friskere geiter». 
 Utbrudd med fotråte gjør at det er behov for å stille krav mtp. fotråte. 

Veilederen inneholder en del informasjon om klassifisering av besetninger vedr. 
TSE. Det er en forutsetning for overførsel at selger er i høyeste klasse (klasse 5).

Det understrekes at bruk av semin er å foretrekke, der det er en reell mulighet, 
framfor overføring av livdyr. 

Vilkårene for å kunne gi dispensasjon til overførsel over fylkesgrenser er
 Egenerklæring (ikke er eldre enn 14 dager)
 Attest fra lokalt distriktskontor i selgers område (ikke eldre enn 14 dager)
 Leverandørbesetningen må være testet for lentivirus (mædi og CAE)

MØTEREFERAT – DIALOGMØTE OM SAU OG GEIT



2

 Leverandørbesetning av geit må i tillegg være sanert i regi av Friskere geiter 
eller
Ikke være vaksinert for paratuberkulose siste 5 år og testet for 
paratuberkulose med negativt resultat. 

 Helseattest fra veterinær. 

3. Informasjon fra næringen 
 Rogaland Sau og Geit ønsker å etablere en «sjukdomskontakt». I den 

forbindelse ønsker de å bli varslet ved påvisning av smittsom sjukdom, slik 
at de kan støtte de som blir rammet. 

 Det er for dårlig informasjon om hvilke skjema som må fylles ut ved 
overførsel. 

 I Vest-Agder er det begynt et arbeid for å øke antall sauebesetninger. Det vil 
derfor komme en del søknader om «oppstart» av nye besetninger. 

Informasjon fra MT
 Privatpraktiserende veterinærer må bli flinkere til å notere i helsekortene. 

Bonden må legge forholdene til rette slik at dette blir gjort


