
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Dialogmøte mellom RSG og Regionkontoret for Rogaland og 
Agder 
 
Onsdag 28.mai 2014, Høyland Sandnes 
 

Deltakere fra RSG: 
Per Johan Lyse 
Alf Torstein Pettersen 
Magne Jakob Bjørheim 
Torill Undheim 
Berit Pettersen 
Asbjørn Haga 
Berge Kjell Opsal 
Bjarne Østerhus 

Deltakere fra regionkontoret:   
Gunnar Már Gunnarsson 
Ingeborg Slettebø Wathne 

Elisabeth Moseidjord 
Marit Ladegård Manhenke 
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 Sak Konklusjon i møtet 

1 Omorganisering i Mattilsynet 
Gunnar informerte om endringer i antall regioner og 
nivå.  

Usikkert hvordan 
dialogmøter arrangeres fra 
neste år. 

2 Fotråte 
Nye tilfeller i Aust-Agder- hele fylket snudd. Tre nye i 
Rogaland pluss to positive som har sanert tidligere. Ny 
forvaltning: MT fatter vedtak om slakting av enkelt dyr 
og sanering. 
Overvåkning og kontrollprogram (OK-prog) ved 
utvalgte slakterier. I tillegg oppgaver i tilknytning til 
funn av halte dyr ved alle slakterier. 

Regionkontoret behandler 
søknader i forbindelse med 
beiteslipp så snart 
prøvesvar fra besetningene 
er klare. 

3 Import av dyr 
Næringa bekymret over at det er enklere å importere 
dyr enn å føre dyr over fylkesgrensa. Mattilsynet er 
bundet opp av EU-regelverk og tilleggs-garantier.  

Næringa selv kan sette 
strengere krav til sine egne 
om å kontakte Animalia 
ved planer om import. 

4 Veterinærbehandling 
NSG opplyser at privatpraktiserende veterinærer 
praktiserer ulike doser for behandling. Ser forskjell på 
nye og erfarne veterinærer. Anbefalte doser skal være 
godt nok, og skal ta hensyn til vekt, jf den veterinære 
Felleskatalogen.  
Næringa ønsker utlevering av medisin til 
jurbetennelse.  
Langtidsvirkende ektoparasittmiddel: 
Dysect Sheep Pour-On Solution®: Middelet er ikke 
registrert i Norge, men den praktiserende veterinæren 
kan søke Statens Legemiddelverk om 
registreringsfritak. Apotekene har et lager i Oslo, og 
det er per i dag 98 kanner á 5 liter igjen på lager. Det 
ser ut til at det skal gå bra å få tak i det! 

Endringer i regelverket vil 
regulere all medisinbruk 
tydeligere enn i dag.  

5 Praksis i bruk av vet.reg 
Næringa betaler (ulik pris) for at veterinær registrer 
bruk av medisiner. I følge Hovedkontoret blir bruk av 
medisiner som blir lagt inn i Dyrehelseportalen direkte 
overført til Vet.reg. Men ikke omvendt. Veterinærene 
står fritt til å ta betalt for tjenesten.  

 

6 Merking 
MT-merket viser kun dyreholds ID nummer- ikke 
produsentnummer. Problem ved skilling om høsten. 
RSG ønsker tilgang til søkemodus.  
Næringa kan oppfordre saueeierne til å bestille merker 
med telefonnummer inni.  

MT undersøker mulighet 
for søke-tilgang. 

7 Samlingsplasser 
Viktig at samlingsplasser for henting av småfe til slakt 
er i henhold til regelverket. Bruk av bygninger som har 
vært og kan bli brukt videre til oppholdsrom for dyr er 
ikke tillatt som samlingsplasser.  

-MT skriver brev til 
slakteriene for å gjøre 
disse oppmerksom på 
eventuell ulovlig praksis.  

-MT skriver innlegg i 
Bondevennen. 

8 Klassifisering* 
Oppgradering til TSE klasse 5 krever søknad. DK har 
ulik praksis til hva som kreves av dokumentasjon. Det 
ønskes klare linjer.  

MT undersøker 
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*) Småfebesetninger i Norge deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge besetningen har 
vært overvåket for klassisk skrapesjuke. Besetninger i den høyeste klasse (Klasse 5) har best 
overvåkningsstatus for klassisk skrapesjuke (TSE). 

Norge startet overvåkningsprogrammet for skrapesjuke i 1997. Da startet alle besetningene i 
klasse 1, og rykket automatisk opp etter hvert som tiden gikk.  

I 2006 valgte Mattilsynet å plassere alle småfehold, som det ikke heftet noe ekstra ved, i klasse 4. 
Samme år ble det gjort endringer i bekjempelsesforskriften, og klasse 5 ble forbeholdt besetninger 
hvor eier kan dokumentere at varslingsplikten er oppfylt.  

Oppgradering til klasse 5 skjer ikke automatisk. Man kan søke Distriktskontoret om å bli klassifisert 
opp fra klasse 4 til 5. Det er vel det som er tilfelle med væreringene.   

Ofte skjer oppgradering i forbindelse med søknad om å flytte sau fra en besetning til en annen, da 
det er et krav fra Mattilsynet om at alle småfe som skal flyttes over fylkesgrenser skal være i klasse 
5. I Rogaland (Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland) gjelder dette også internt i fylket.  

 
I veilederen er det tydelige føringer for hvordan Distriktskontoret skal vurdere 
dokumentasjonskravet:  
 
Dokumentasjons-kravet i forhold til klasse 5 er oppfylt når det for besetningen kan dokumenteres 
at varslingsplikten har vært oppfylt sammenhengende de siste 2½ årene. Hvorvidt det foreligger 
manglende overholdelse av varslingsplikten kan være vanskelig å ta stilling til. En grundig 
gjennomgang av relevante dyreholdjournaler/driftsenhetsregister  er nødvendig, og disse 
opplysningene sammenholdes med informasjon fra andre kilder (MATS/husdyrregisteret). 
Historiske rapporter fra Veterinærinstituttet om foretatte TSE-undersøkelser og distriktskontorets 
egne opptegnelser over mottatte meldinger kan støtte opp om vurderingen. Også resultat av 
gjennomførte TSE-inspeksjoner i besetningen er relevant å trekke inn i vurderingsgrunnlaget. 

 


