
 
 
Ny dyrehelseforskrift 
 
I juli 2018 kom en ny dyrehelseforskrift. Reglene gir et større ansvar til deg som jobber med 
produksjonsdyr. Det arbeides med en ny veileder til forskriften og denne vil lanseres ut til 
næringen når den er ferdigstilt. 
 
Smittesluse i småfehold 
Et av de nye kravene i forskriften er at smittesluse innføres i småfehold. Dette har i flere år 
vært gjeldende for storfe, gris og fjørfe. Hensikten er å ha et tydelig skille mellom fjøsets og 
besøkendes sone, slik at smitteoverføring får lav risiko.  

         
Bildeeksempler på utforming av smittesluse.                    (Foto: Mattilsynet) 
 
Kjøp og salg av småfe 
Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen. Det er forbudt å 
flytte småfe mellom småferegionene og ut av fylker som har hatt skrapesjuke. Det kan søkes 
Mattilsynet om unntak fra forbudene. For å begrense spredning av smitte i dyrehold med 
småfe er landet inndelt i såkalte småferegioner. Oppland er i samme region som Hedmark, 
Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Værer kan flyttes mellom 
besetninger innen fylket de bor i uten at man trenger å søke om dette, men de skal følges av 
en egenerklæring. Skal værene flyttes over fylkesgrenser, i samme småferegion, trenger de i 
tillegg en veterinærattest. Bukker kan flyttes etter de samme reglene som værer, men de 
skal alltid ha en veterinærattest, også når de flyttes innen samme fylke.  
 
48-timers regel 
Det er nå lovfestet i forskriften at man ikke kan ha kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge 
før det har gått 48 timer etter opphold i utlandet og være i kontakt med klauvdyr/fjørfe. 
Dette gjelder selv om dyrene du var i kontakt med i utlandet så ut til å være friske. 
 
 



Kjøp og salg av storfe, svin og kameldyr 
Hvis du skal selge/flytte storfe, svin eller kameldyr fra din besetning til en annen besetning 
så må du fylle ut en egenerklæring før du kan flytte dyrene. Denne erklæringen skal bekrefte 
at dyrene i besetningen ikke har vist tegn på smittsom sykdom de siste 14 dagene. Det skal 
også bekreftes at dyrene har oppholdt seg i besetningen din i mer enn 30 dager (unntatt dyr 
som er født i besetningen din). Du skal heller ikke i løpet av de siste 14 dagene ha mottatt 
klauvdyr (heller ikke småfe) fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger. 
 
Kompetansekrav 
Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om sjukdommer hos 
dyr, sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker, forebyggende tiltak mot 
smitteoverføring og resistensutvikling, og sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og 
folkehelse. Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Nye 
dyreholdere skal ha gjennomført kurset i løpet av det første året som dyreholder. Kurset skal 
være godkjent av Mattilsynet. Dette kravet gjelder fra 1. januar 2020. 

Kravet om kurs gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på 
agronomnivå eller høyere. 

Smittevernplan 
Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutinene 
skal beskrives i en skriftlig smittevernplan. Den skal inneholde en plantegning over dyre- og 
persontrafikken, være tilpassa hvert enkelt dyrehold og omfatte hele driftsopplegget.  

Detaljer om hva smittevernplanen skal inneholde finnes i forskriften i § 8: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732  

 
Nytt om hjerneprøver fra 1. mars 
 
Fra 1. mars 2019 skal det varsles til Norsk protein (kadaverbil) om selvdøde/avlivede småfe 
over 18 mnd. og selvdøde/avlivede storfe over 48 mnd. Norsk protein tar da over 
hjerneprøveuttak som Mattilsynet tidligere utførte. Det skal derfor ikke lenger varsles 
direkte til Mattilsynet om dette. Det er forbudt å grave ned småfe og storfe, og disse skal 
leveres til kadaverbil. Vi minner om at kadavrene må tildekkes før henting, gjerne med 
presenning eller lignende som hindrer åtseldyr.  
 

Utegang vinterstid 

Vi vil minne om at småfe og storfe som går ute i vinterhalvåret har krav på frostfritt 
drikkevann, tilstrekkelig fòr og ly for vær og vind. Et ly skal bestå av minst tre vegger og tak, 
og liggearealet må være stort nok til at alle dyrene kan ligge samtidig. Liggeunderlaget skal 
være rent, bekvemt og tørt. Det foreligger også krav til at dyr som krever ekstra stell (ved 
kalving, sykdom, skade) får tilgang til et egnet rom som kan varmes opp. Til det sistnevnte 
ligger også fikseringsmulighet ved behandling av dyr. 
 
Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og veiledning! 
Hilsen Mattilsynet, avdeling Gudbrandsdal 
Telefon 22 40 00 00, e-post: postmottak@mattilsynet.no 
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