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Svar på intern høring på endringer i dyrehelseforskriften fra Østfold Bondelag 

Østfold Bondelag viser til intern høring på endring av forskrift om bekjempelse av 

dyresjukdommer (dyrehelseforskriften) og andre forskrifter om dyrehelse, som vi mottok 9. 

januar 2017. Styret i Østfold Bondelag behandla den interne høringa på sitt styremøte den 16. 

februar s.å., og har følgende innspill til Norges Bondelag:  

 

Østfold Bondelag er i utgangspunktet positive til at Mattilsynet reviderer og samordner flere 

forskrifter, slik at alt samles til en forskrift, hvis formål er å ta vare på den gode dyrehelsa vi 

har i Norge. 

 

Definisjonene (§ 3) 

Østfold Bondelag er positive til at det ryddes opp i definisjonene og at det skilles klart mellom 

besøksgård og åpen gård. Det er også positivt at en får en definisjon av hva som er 

næringsretta dyrehold, men vi synes definisjonen «kommersiell aktivitet» er noe uklar med 

hensyn til omfanget som skal til for å komme under definisjonen. Er for eksempel hold av 

«hagehøns» og salg av egg til venner og bekjente inn under definisjonen «kommersiell 

aktivitet»? Slikt type dyrehold utgjør også en smittefare for større dyrehold, uavhengig av 

størrelsen og «kommersialiteten», dvs. om det omsettes egg eller ikke. 

 

Obligatorisk kurs (§ 7) 

I Østfold er dyresykdommer og smittevern et svært aktuelt tema. Den siste tida har vi blant 

annet hatt utbrudd av MRSA på storfe, salmonella på svin og slaktekylling, og falsk mistanke 

om fugleinfluensa på en kalkunbesetning. Det er viktig at vi beholder statusen som et land 

med svært god dyrehelse. Dette krever gode planer og løsninger for smittevernsarbeidet. 

 

I forslaget til ny forskrift foreslås det å innføre et kunnskapskrav i form av et obligatorisk kurs 

i smittevern og dyrehelse. Østfold Bondelag har i lengre tid kjempet for å innføre 

kompetansekrav i landbruket, og ser derfor positivt på at det settes krav til kompetanse innen 

smittevern og dyrehelse. Østfold Bondelag mener at kurset bør gjelde alle som driver 

næringsretta husdyrhold, også de som kan dokumentere kunnskap om husdyrhold på 

agronomnivå eller høyere. 

 

Østfold Bondelag støtter den foreslåtte kombinasjonen av artsspesifikk e-læringsdel og en 

dagssamling mer overordna temaer. Østfold Bondelag ser gjerne at den fysiske samlinga 

avholdes før deltakerne går over på den elektroniske plattformen. Den fysiske samlinga bør 

være et kurs som går over én dag og ha praktisk nytteverdi for bonden med gode tips om 

praktiske løsninger. Samlinga må gjøre deltakerne i stand til å utarbeide en smittevernplan for 

eget gårdsbruk/foretak. 
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Kursprisen er antydet til kr 1 000. Østfold Bondelag lurer på hva som er inkludert i denne 

prisen? Er prisen kun for utforming av kursmateriell (både elektronisk og fysisk)? Inkluderer 

den administrasjon (påmelding og praktisk gjennomføring), innleder, kurslokaler og 

bevertning?  

 

I Østfold Bondelag kan Studieforbundet Næring og Samfunn være arrangør av slike kurs, slik 

de også er på plantevernkursene. Østfold Bondelag ser for seg at det bør være minimum to 

lokasjoner av kursene; ett i indre Østfold og ett i ytre Østfold, for å få gjennomført kursene. 

Det bør også være tilbud om kurs på kveldstid for de som er deltidsbønder, men som holder 

dyr. Bønder er travle mennesker og ofte er det korte vinduer som er de mest aktuelle. Østfold 

Bondelag mener at det mest aktuelle tidspunktet for gjennomføring av slike kurs er fra midten 

av oktober til begynnelsen av mars, da det er veldig mange møter i landbrukets egne 

organisasjoner i mars måned. Østfold Bondelag ser for seg at derom en skal ha krav om 

oppdatert kompetanse bør det innføres samme system som for plantevern. Det vil si med et 

sertifikat som fornyes hvert 10. år.  

 

I dag har bønder selv ikke lenger mulighet til å bekjempe gnagere (mus og rotter) ved å legge 

ut gift i åtestasjoner. Norges Bondelag har arbeidet for å få til en ordning der bønder med 

plantevernsertifikat får mulighet til å bekjempe gnagere med gift. Mus og rotter er 

smittebærere og utgjør derfor en risiko med hensyn til smittevern og dyrehelse. Dersom ikke 

det er mulig å legge en autorisasjon inn under plantevernsertifikatet foreslår Østfold Bondelag 

at dette legges under det obligatoriske kurset for smittevern og dyrehelse. 

 

Fristen for gjennomføring er satt til 1. januar 2018. Det er mindre enn ett år til, og Østfold 

Bondelag anser denne fristen som helt urealistisk. Erfaringene rundt å gjøre 

reautorisasjonskurset for plantevernsertifikatet på elektronisk plattform tilsier at utarbeiding 

av materiell og digitale plattformer tar mer tid enn forventet.  

 

 

Krav om skriftlig smittevernplan (§ 8) 

Østfold Bondelag støtter forslaget om en skriftlig smittevernplan, og at denne inngår i KSL. 

Det er viktig at kompetasekursene gjør bøndene i stand til å lage egne smittevernplaner. 

 

 

Restriksjoner på flytting av dyr (§§ 19-26) 

Østfold Bondelag mener at det er viktig med fokus på smittevern, men en må samtidig sikre at 

bonden ikke lider økonomiske tap på grunn av nye restriksjoner. Østfold Bondelag støtter 

utredningsarbeidet Norges Bondelag gjør sammen med Animalia, Norsvin, Nortura og KLF. 

Østfold Bondelag ber spesielt om at konsekvenser for omsetning av livdyr som har gått på 

fellesbeite utredes. Østfold Bondelag vurderer det som positivt at det lages noen retningslinjer 

for «Åpen gård». 

 

Østfold Bondelag er positive til elektroniske helsekort, og mener at helseopplysninger etter 

behandling av veterinær må registreres av behandlende veterinær. På denne måten sikrer man 

at opplysningene som føres inn blir korrekte. Det må tilstrebes at dette blir automatisk lagt inn 

på hvert individs helsekort i husdyrkontrollen. 
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Østfold Bondelag har ikke kunnet finne eksempler på uheldige konsekvenser av karensregelen 

for smågrisprodusenter eller ulike storfeproduksjoner, så fremt det er snakk om at besetningen 

kun inneholder én av dyreartene, og at storfe ikke holdes på fellesbeite med andre 

besetninger. 

 

Østfold Bondelag er usikre på hvorvidt det nye regelverket vil vanskeliggjøre eller hindre en 

smågrisprodusent, som også holder storfe (for eksempel kjøttproduksjon), i å sende smågris ut 

til andre produsenter med en egenerklæring dersom man har mottatt storfe de siste 14 dagene. 

I definisjonene i § 3 i utkastet til forskrift finner man at en besetning er «dyr som holdes 

sammen innenfor det samme dyreholdet, slik at smitte kan bli overført mellom dyra», mens 

dyrehold er definert som «samlingssted, bedrift, lokale, husholdning eller liknende, hvor dyr 

bedinner seg midlertidig eller permanent. Et dyrehold kan omfatte flere besetninger. Slik 

Østfold Bondelag oppfatter det vil svaret på spørsmålet være avhengig av de 

smittevernrutinene som finnes i dyreholdet for å hindre smitte mellom besetningene. Østfold 

Bondelag mener at det må være mulig å selge livdyr fra dyrehold med flere besetninger, 

dersom besetningene er forskriftsmessig beskyttet mot smitte (for eksempel med smittesluser 

tilpasset den ulike arten) fra andre besetninger, uavhengig om disse befinner seg på samme 

eller annen eiendom/foretak. 

 

Når det gjelder konsekvenser av karensregelen knytta til ulike storfeproduksjoner, ser Østfold 

Bondelag at det nye forslaget kan gi vanskeligheter for foretak som er del av fellesbeiter og 

fellesstøler på innmark. Østfold Bondelag antar at den praktiske tilnærmingen til dette blir å 

isolere dyr som skal selges i minimum 15 dager før salg. Dette vil gi merarbeid og være 

upraktisk for bonden, i og med at hun vil måtte stelle dyrene på flere fysiske plasser, for 

eksempel på fellesseter og på fjøset som benyttes vinterstid i karensperioden.  

 

For småfe er Østfold Bondelag betenkte til å lempe på regelverket med hensyn til spredning 

av smitte og resistens mot snyltere. Småfeprodusenter melder tilbake at dagens regelverk og 

regioninndeling fungerer, og at det er mulig å få dispensasjon for flytting dersom man 

oppfyller kriteriene. Derimot oppleves det stor forskjell på hvordan Mattilsynet tolker 

dispensasjonsregelverket i de ulike regionene. Østfold Bondelag mener at det er viktig at 

Mattilsynet tolker regelverket likt, uavhengig av region. Østfold Bondelag erkjenner at raser 

med få individer vil ha nytte av større regioner, men mener at sett hen til forskriftens formål 

om å fremme god dyrehelse, bør de dagens regioner fortsatt bestå. Det må være en 

forutsetning at det kan gis dispensasjon etter dagens kriterier for forflytting over 

fylkesgrensene, og at dette særlig bør gis i fylker der det små populasjoner av en rase. 
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