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Veileder til Dyrehelseforskriften  

Aktuelt regelverk 
 Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)  

 Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens (Dyrehelseforskriften) 

 

Veilederen er ikke rettslig bindende, men skal fungere som et hjelpemiddel til tolkning av ulike 

bestemmelser i dyrehelseforskriften. Veilederen må derfor leses sammen med de relevante 

bestemmelsene i regelverket.  

Bildene i veilederen er lagt ved som eksempler på hvordan ting kan løses. Det kan være andre måter 

å løse det på som vil fungere like godt eller bedre. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732
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1 Innledning 

1.1.1 Hva finner du i denne veilederen? 
I denne veilederen finner du informasjon om det du må gjøre for å bidra til god dyrehelse i 
Norge. Det viktigste du gjør, er å forebygge sjukdom. Det vil gi deg friskere dyr, bedre 
dyrevelferd og lavere utgifter.  
 
Veilederen utfyller dyrehelseforskriften og skal hjelpe deg å forstå hvordan du skal følge 
regelverket i din situasjon. Veilederen er ikke rettslig bindende og tar ikke for seg alle situasjoner 
som kan oppstå. Hvis det skulle være tvil, er det ordlyden i forskriften som gjelder.  
 
Veilederen tar for seg de ulike paragrafene i forskriften i kronologisk rekkefølge, men vi har kun 
omtalt de paragrafene vi mener er aktuelle for deg som dyreholder eller arrangør av 
dyreansamling. Innholdsfortegnelsen er en hjelp til å finne fram i teksten. Utvalgte paragrafer fra 
forskriften er gjengitt ordrett i blå bokser. 

1.1.2 Hvem vil ha utbytte av å lese veilederen? 
Hvis du eier eller er i kontakt med dyr, har du et ansvar for å ivareta god dyrehelse.  
 
Du vil ha nytte av denne veilederen hvis du 
• driver gård  
• arrangerer dyreansamlinger eller åpen gård 
• skal flytte produksjonsdyr eller kameldyr mellom besetninger 
• eier dyr som blir sjuke 
 
Noen regler (§ 6 – § 9) gjelder kun næringsretta dyrehold. Næringsretta dyrehold er hold av 
storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar 
produksjonstilskudd, eller har en omsetning som overstiger grensen for å være 
merverdiavgiftspliktig. Alt hold av kameldyr omfattes også av reglene for næringsretta dyrehold.  

 
Bilde 1 Hold av kameldyr regnes alltid som 
næringsretta. 
 

 
Bilde 2 Tamreindrift regnes ikke for 
næringsretta. 
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Dersom du har flere av disse artene på gården og mottar produksjonstilskudd, vil alle disse 
artene regnes som del av det næringsretta dyreholdet. Det samme gjelder hvis du har en 
omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig for en eller flere av artene. 
Smitte kan skje enten du mottar produksjonstilskudd eller ei. Et konkret eksempel: Du driver en 
gård med melkeproduksjon og har i tillegg hobbyhøner i hagen din. Hønene regnes da som en 
del av det næringsretta dyreholdet ditt, og må inkluderes i smittevernplanen. Ofte vil det også 
være nødvendig å inkludere hunden og katten i smittevernplanen. 
 
Det er egne regler for sirkus, besøksgårder og andre særegne dyrehold. 
 
Tamreindrift regnes ikke som næringsretta i denne forskriften. Det er likevel viktig at du som 
driver med tamrein, er bevisst på smittebeskyttelse, og de fleste paragrafene i forskriften vil 
gjelde for din drift. Merk også at § 9 om helseopplysninger gjelder for kommersielt hold av 
tamrein. For informasjon om hvordan du som reineier skal forholde deg til kravene i forskriften, 
ta kontakt med Mattilsynet lokalt. 

1.1.3 Hvorfor trenger vi regler for dyrehelse? 
Norge har en svært god dyrehelse. Det er ingen selvfølge. Risikoen for introduksjon av nye 
smittestoff og antibiotikaresistente bakterier er større i dag enn for ti år siden fordi dyr og 
mennesker reiser mer, nye arter importeres til Norge, og klimaet endres. Siden besetningene 
jevnt over er større nå enn før, vil konsekvensene av sjukdom også bli større. Det blir derfor 
enda viktigere at du beskytter deg og dyra dine mot smitte utenfra.  
 
Husk at alle dyr kan spre smitte selv om de selv ikke har symptomer på sjukdom. I tillegg 
smitter de fleste sjukdommer før dyret har begynt å vise symptomer (inkubasjonsfasen). 

1.1.4 Om dyrehelseforskriften og annet regelverk som er viktig for dyrehelse 
Dyrehelseforskriften er den mest sentrale forskriften for å sikre god dyrehelse i Norge. 
Forskriften er hjemlet i matloven § 19.   
 
Du må også følge andre forskrifter for å bidra til god dyrehelse. Blant disse er forskriftene om 
sporbarhet og merking av dyr, og forskrift om antibiotikaresistente bakterier hos svin. 
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2 Kap I. Innledende bestemmelser og definisjoner 

§ 1. Formål 
Forskriften skal fremme god dyrehelse og bidra til god folkehelse og dyrevelferd ved å 
regulere hvordan sjukdommer hos dyr skal forebygges, kontrolleres, begrenses og 
utryddes. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder tiltak mot sjukdom hos pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og 
humler. Forskriften gjelder også tiltak mot at smittestoffer overføres mellom slike dyr og 
mellom slike dyr og mennesker. 
 
Forskriften gjelder på norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer, 
innretninger på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. 
 
§ 3. Definisjoner 
I denne forskriften menes med 

a) «A-, B- og C-sjukdommer»: inndeling av sjukdommer i vedleggene til forskrift 19. 

desember 2014 nr. 1841 om varsel og melding om sjukdom hos dyr. 

b) «besetning»: gruppe med dyr som utgjør en smittemessig enhet. 

c) «besøksgård»: dyrehold som har som hovedformål å vise fram husdyr til 

publikum. 

d) «dyreansamling»: enhver organisert samling av dyr fra forskjellige besetninger, 

herunder utstillinger, kåringssjå, stevner, markeder, konkurranser og 

totalisatorløp. Unntatt er sirkus, dyreparker, besøksgårder, oppsamlingssentraler 

og fellesbeiter inkludert samlekveer. 

e) «fjørfe»: høns, kalkuner, gjess, ender, rapphøns, vaktler, fasaner, perlehøns, duer 

og strutsefugler som oppdrettes eller holdes i fangenskap. 

f) «hjort»: dyr av underartene Cervus elaphus atlanticus og Cervus dama dama. 

g) «husdyr»: domestiserte pattedyr og fjørfe. 

h) «kameldyr»: alpakka, kameler, lamaer og andre dyr av familien Camelidae. 

i) «klauvdyr»: drøvtyggere, svin og kameldyr. 

j) «livdyr»: dyr som omsettes eller transporteres med tanke på at det skal leve 

videre. 

k) «livdyrsamarbeid»: avtale mellom inntil 4 småfeholdere som innebærer at dyr 

systematisk flyttes mellom besetninger eller deltar på fellesseter hvor dyra melkes. 

l) «nasjonal oppsamlingssentral»: lokaler hvor livdyr som kommer fra ulike 

besetninger og er under transport innenlands, samles slik at de danner 

midlertidige partier av dyr. 

m) «næringsretta dyrehold»: hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og 

fjørfe i virksomhet som mottar produksjonstilskudd og/eller har en omsetning som 

overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig. Alt hold av kameldyr omfattes 

av reglene for næringsretta dyrehold. Begrepet omfatter ikke dyreansamlinger, 

dyreparker, sirkus og besøksgårder. 
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n) «sjukdom»: tilfeller hvor dyr viser tegn på svekka helsetilstand eller hvor prøver fra 

dyr viser forekomst av smittestoffer eller andre agens som kan føre til svekka 

helsetilstand for dyr eller mennesker. 

o) «småfe»: sau av slekta Ovis spp. og geit av slekta Caprae spp. 

p) «storfe»: dyr av slekta Bos spp., vannbøffel av arten Bubalus bubalus og bison av 
arten Bison bison. 

q) «svin»: dyr av familien Suidae. 
r) «TSE»: fellesbetegnelse for kugalskap, skrapesjuke, skrantesjuke og andre 

sjukdommer som skyldes overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier 
hos dyr. 

s) «åpen gård»: næringsretta dyrehold som er midlertidig åpent for publikum. 

 
Det første kapittelet i forskriften sier hva som er formålet med forskriften (§ 1), og hva og hvor 
den gjelder (§ 2). I § 3 finner du mange definisjoner på ord og begreper som brukes i forskriften. 
I veilederen har vi tatt med noen av definisjonene og forklaringen på dem der det er nødvendig 
under de spesifikke paragrafene. 

 

 

Bilde 3 Næringsretta dyrehold kan være både store og små, og ha en eller flere dyrearter. 
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3 Kap. II. Generelle forebyggende tiltak 

Dette kapitlet beskriver hva du som dyreholder må gjøre for å forebygge sjukdom. 

3.1 Veiledning til § 4 

§ 4. Håndtering og behandling av sjuke dyr 
Dyreholderen skal sikre at sjuke dyr tas hånd om og får forsvarlig behandling for å hindre 
smittespredning til andre dyr eller til mennesker. Hvis det er nødvendig, skal dyreholderen 
kontakte en veterinær. 

3.1.1 Sjuke dyr må få forsvarlig behandling 
Du er ansvarlig for å sikre at dyra dine får forsvarlig behandling. Dette er viktig av hensyn til 
både dyrevelferden og dyrehelsa. Har du mistanke om at det er smittsom sjukdom i besetningen 
din, har du også ansvar for å forsøke å hindre at smitten sprer seg, både innen egen besetning 
og ikke minst videre til andre dyrehold. Ved behov, og hvis du er i tvil, er det viktig å rådføre seg 
med en veterinær. Hva er riktig behandling? Hvilke tiltak må du gjøre for å hindre videre 
spredning av smitten? Dette kan veterinæren hjelpe deg med.  
 
 

 
Bilde 4 Alle dyr må få forsvarlig behandling, både av hensyn til dyrevelferd og for å hindre 
smittespredning. Ta kontakt med veterinær hvis du er i tvil om hva du skal gjøre. 
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3.1.2 Alle har plikt til å varsle om sjukdom 
Vi har alle plikt til å varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom dyresjukdom som kan gi 

vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Det er varslingsplikt for både de alvorligste 

sjukdommene som vi kaller A-sjukdommer, f.eks. munn- og klauvsjuke, og de som er litt mindre 
alvorlige, som er på listen over B-sjukdommer. Alle A- og B-sjukdommer er dermed 
varslingspliktige. Les mer her om hvordan dyresjukdommer er inndelt. Veterinæren har også 
varslingsplikt til Mattilsynet ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom.  
 
Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom må du varsle Mattilsynet umiddelbart på telefon 
22 40 00 00. 
 
Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller 
påvist smittsom sjukdom i dyreholdet ditt.  

3.2 Veiledning til § 5 

 

§ 5. Hygiene 
Varmt og kaldt vann skal være tilgjengelig i dyreholdet. Det skal være mulig å rengjøre 
hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr. 
 
Utstyr, innredning og andre gjenstander som kan spre smitte, skal være tilstrekkelig 
rengjort og om nødvendig desinfisert før de blir tatt inn i dyreholdet. 
 
Personer som har besøkt dyrehold med klauvdyr eller fjørfe i utlandet, kan ikke besøke 
dyrehold med klauvdyr eller fjørfe før det har gått 48 timer etter besøket i dyreholdet. Når 
det gjelder besøk i svinehold, vises det i tillegg til forskrift 14. februar 2018 nr. 247 om 
smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin. 

 

Denne bestemmelsen gjelder alle dyrehold, uansett art, type og størrelse på dyreholdet. 
Formålet er å redusere faren for å dra med seg smitte inn i eller ut fra dyreholdet, og å spre 
smitte til andre.  

3.2.1 Det skal være mulig å gjennomføre vask og desinfeksjon 
Det er ikke krav om innlagt vann, men både 
varmt og kaldt vann skal være tilgjengelig i 
dyreholdet slik at det er lett å rengjøre hender, 
støvler, overtrekkstøy og utstyr. Rennende 
vann fra kran er best for å få til effektiv 
rengjøring, men en bøtte og børste kan være 
et alternativ. Såpe er avgjørende for å få til 
effektiv rengjøring, og det er helt nødvendig å 
vaske godt først for at desinfeksjonsmidler skal 
kunne virke. 
 
Alt brukt utstyr som har vært i direkte eller 
indirekte kontakt med dyr, må vaskes grundig. 

Bilde 5 En god håndvask med såpe og vann er 
viktig for å unngå å dra med seg smitte. 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/
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Du er ansvarlig for å vurdere om det også er nødvendig å 
desinfisere utstyret. Vær spesielt oppmerksom på utstyr 
som kommer fra utlandet. 

3.2.2 Viktig med karenstid (ventetid) etter 
utenlandsopphold 

Norsk dyrehelse er en av de beste i verden, og slik ønsker 
vi alle at det fortsatt skal være. Etter kontakt med dyr i 
andre land er det derfor viktig å ikke ta smitte med tilbake til 
norske husdyr.  
 
Hvis du har vært i kontakt med klauvdyr (for eksempel 
storfe, sau, svin) eller fjørfe i utlandet, skal det gå 48 timer 
før du har kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge. Dette 
gjelder selv om dyra du var i kontakt med i utlandet, så ut til 
å være friske. Du må også dusje og skifte klær før du går 
inn i et dyrehold i Norge etter et slikt utenlandsopphold. Husk at også matvarer kan ha med seg 
smittestoffer. Ikke gi dyra mat som er kjøpt i andre land. 
 
Dersom du er i kontakt med klauvdyr eller fjørfe i land med alvorlige smittsomme sjukdommer, 
bør du vente minst 72 timer før du har kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge. 
 
Denne paragrafen gjelder for alle som skal inn i dyreholdet ditt, både deg selv, dine ansatte og 
andre besøkende.  

3.2.3 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens 
Arbeidet for å forebygge spredning av antibiotikaresistens er høyt prioritert. Det er derfor laget 
en egen forskrift for besøk i svinehold.  
 
Her finner du gode råd for å beskytte deg og dyra dine mot antibiotikaresistens. 
 
 

 
Bilde 7 Griser kan være bærere av LA-MRSA. 

 

Bilde 6 Vi reiser stadig mer, og det 
øker risikoen for å spre smitte over 
store avstander. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-14-247?q=beskyttelsesutstyr%20svin
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/mrsa_raad_om_smittebeskyttelse_til_svineprodusenter_avgrenset_mrsa_12101.33669/binary/MRSA%20R%C3%A5d%20om%20smittebeskyttelse%20til%20svineprodusenter%20avgrenset%20MRSA%2012101


12 

Tilbake til innholdsfortegnelse 

Veileder til Dyrehelseforskriften  

3.3 Veiledning til § 6 

 

§ 6. Særskilte hygienekrav i næringsretta dyrehold 
For å forebygge smitte, skal næringsretta dyrehold ha de følgende innretningene 
hensiktsmessig plassert: 

a) et sted som er delt i tydelige soner der personer kan sluses inn og ut av 

besetninga. I denne smitteslusa skal personer reingjøre hender og medbragt 

utstyr, skifte fottøy og klær eller ta på overtrekkstøy. Om nødvendig skal både 

personer og utstyr desinfiseres. Hvilke personer som skal bruke smitteslusa, skal 

framgå av smittevernplanen etter § 8. 

b) ei særskilt dør eller en port som brukes til å laste dyr inn eller ut. Kravet gjelder 

ikke for pelsdyr eller for besetninger i driftsbygninger eller anlegg som ble bygget 

før 1. januar 2020, og som ikke har blitt vesentlig ombygget etter 1. januar 2020. 

c) i melkeproduserende besetninger, ei dør eller en annen innretning som bare 

brukes av tankbilsjåfører som henter melk. 

 
Inngangen til bygninger med dyr skal være merket med oppslag om at det bare er adgang 
hvis dyreholderen tillater det. 
 
Dyreholderen må sørge for at dyretransportører som må inn i et tilholdsrom for å hente 
dyr, skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Hvis besetningens 
fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes og ved behov desinfiseres etter bruk. 
 
Materialene og innredningen i tilholdsrommet for dyrene, smitteslusa og fôrlageret skal 
kunne rengjøres. Rommene skal holdes ryddige og rene og desinfiseres ved behov. 
Rommene skal også så langt det er praktisk mulig, være sikret mot gnagere og ville 
fugler. Fôr skal oppbevares hygienisk forsvarlig. 
 
Toaletter skal ikke ha avløp til eller tømmes i gjødsellageret. Dette gjelder ikke toaletter 
som er installert før 1. januar 2020. 

 

Jo flere dyr i en besetning, desto større konsekvenser vil et sjukdomsutbrudd få. Derfor er det 
strengere krav til smitteforebygging i næringsretta dyrehold. Ansvaret for å forebygge sjukdom 
hos egne dyr ligger hos deg som dyreeier. 

3.3.1 Hva er ei smittesluse? 
Ei smittesluse skal hindre at smitte kommer inn i eller ut av dyreholdet ditt. Alle næringsretta 
dyrehold skal ha en form for smittesluse.  
 
Disse spørsmålene må du ta stilling til: Hvordan må smitteslusa være utformet for at 
personer og utstyr ikke skal kunne ta med seg smitte? Hva krever du at besøkende må gjøre før 
de kan komme inn i husdyrrommet ditt? Hvor kan de henge fra seg ytterklærne sine? Hvor kan 
de vaske hender? Må de dusje? Har du klær som de må ta på før de går inn i husdyrrommet? 
Hvor skal utstyr settes, eventuelt vaskes og desinfiseres? Alt du mener er nødvendig skal det 
være enkelt å gjøre i ei sluse. Ei smittesluse vil miste sin funksjon dersom den krysses uten 
skifte av fottøy. 
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Det er ingen fasitsvar for hvordan ei smittesluse skal se ut. Det viktige er at den fungerer i 
praksis slik at besøkende ikke bringer smitte inn eller ut av dyreholdet ditt. 

3.3.2 Smitteslusa må være hensiktsmessig plassert 
Slusa må være hensiktsmessig plassert, slik at den utgjør et effektivt skille mellom de ulike 
sonene på gården.  

 I tradisjonelle dyrehold med fjøs må slusa vanligvis plasseres i umiddelbar tilknytning til 
inngangen til husdyrrommet.  

 I mange nyere hus er smitteslusa i eget rom, atskilt fra besøksinngang og dyrerom. 

 I dyrehold med enkle dyrerom og utegang må slusa plasseres slik at den er lett 
tilgjengelig, og der den gir best beskyttelse mot smittespredning.  

 Også dyrehold uten hus (f.eks. sauer på øyer) skal ha vaskemuligheter, men disse har 
ikke krav til smittesluse. 

 
Det må stå i smittevernplanen hvor slusa er plassert, og hvordan den skal brukes. Husk at 
smitteslusa må fungere også mens gården din er under ombygging eller mens du bygger nytt. 

3.3.3 Krav til smittesluse 
Slusa må ha et tydelig skille mellom ren sone (dyresonen) og uren sone (øvrig område på 
gården). Det er lurt å ha en terskel mellom sonene, slik at det er lettere å se skillet mellom ren 
og uren sone.  
 
 

 
Bilde 8 Enkelt skjematisk eksempel på utforming og innredning av en smittesluse. Illustrasjon: Jørgen 
Rogne/Helsetjenesten for svin, Animalia.  
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Alle som bruker slusa, skal kunne bytte klær og skotøy i slusa. Det må være muligheter for 
effektiv vask og desinfeksjon av hender og utstyr. Både varmt og kaldt vann, såpe og ev. 
desinfeksjonsmidler skal være tilgjengelig. God rengjøring er helt nødvendig for at 
desinfeksjonsmidler skal virke. 
 
I de fleste tilfeller er det mest praktisk med innlagt varmt og kaldt vann. Vaskepunktet må være i 
tilknytning til smitteskillet. Hvis du vil velge en annen løsning, må du beskrive i smittevernplanen 
hvordan du sikrer nok vann i slusa. Det må være tydelig at opplegget fungerer i praksis. Se også 
veiledningen til § 5.  
 
Slusa skal holdes ren og ryddig og ikke brukes til andre formål, for eksempel lager, fôringsplass 
for katter, oppbevaring av fôr etc. 
 
I dyrehold med adskilte husdyrrom eller bygninger med dyr, bør hvert husdyrrom eller bygning 
ha sin egen sluse. Det vil hjelpe deg til å begrense konsekvensene dersom du skulle få sjukdom 
inn i besetningen din, for eksempel diaré. Persontrafikken på gården, også mellom de ulike 
bygningene, bør beskrives i smittevernplanen. 
  
I enkelte gamle fjøs kan det være vanskelig å etablere ei god smittesluse i samme bygning som 
der dyra oppholder seg. Du må da vurdere om slusa kan være i f. eks. en garasje, et verksted, 
en kjeller eller en annen bygning på gården. Dette vil føre til at deler av uteområdet blir definert 
som ren sone (dyresone). Vær oppmerksom på at dette blir krevende å få til å fungere i praksis. 
Du må derfor beskrive grundig i smittevernplanen hvordan du skal få det til.  
 
 

 

 
Bilde 9 Smittesluse med mulighet for å skifte sko og klær, krakk til å sette fra seg ting på,  
og et opphøyd skille mellom sonene. 
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Bilde 10 Inngangsparti med inngang for besøkende og melkebilsjåfør 

3.3.4 Dør eller port for å laste dyr inn eller ut 
Det skal være en egen dør eller port som brukes til å laste dyr inn eller ut. Kravet gjelder for fjøs 
som er bygd, eller vesentlig ombygd, etter 1. januar 2020. Med vesentlig ombygd menes 
ombygging av bygningsmasse som tidligere ikke er brukt til dyr, ombygginger som omfatter 
større endringer av planløsning, eller påbygg. Vi anbefaler likevel at alle fjøs har en egen dør for 
inn- og utlasting av dyr. 
 
 

 
Bilde 11 Eksempel på utlastingsrampe for dyr.  
Bilde: Anders Bergum, Fjøssystemer. 
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Utlastingsporten kan brukes til andre formål, men du må da gjøre tiltak for å hindre smitte. 
Dersom du for eksempel bruker utlastingsporten som utgang til beite, må du passe på at 
utgangspartiet blir rengjort og desinfisert før og etter at den er brukt til å laste dyr inn og ut.  Det 
må være mulig å vaske og desinfisere området.  
 
Dersom dyrebilsjåføren må inn i besetningen, er det ditt ansvar å sikre sjåføren tilgang til rent 
fot- og overtrekkstøy.  

3.3.5 Melkebilsjåføren skal ha egen dør 
Melkebilsjåførene er innom mange dyrehold i løpet av en dag og kan dra smitte fra dyrehold til 
dyrehold. Det er derfor ekstra viktig at de har en egen inngang, slik at dere ikke tråkker på 
samme område i melkerommet. Vinterdiaré spres lett på denne måten. Hvis slik krysstrafikk ikke 
er til å unngå (f. eks. hvis melkebilsjåføren skal sette på vask av melkeanlegget etter henting av 
melk), må du i samsvar med din smittevernplan innføre tiltak for å hindre at denne krysstrafikken 
utgjør en risiko for smittespredning. Du kan for eksempel ha en rutine for vask og eventuelt 
desinfeksjon av melkerommet etter henting av melk. 

 

 
Bilde 12 Melkebilsjåføren skal ha egen inngang. 
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3.3.6 Tiltak mot skadedyr, gnagere og ville fugler 
I alle næringsretta dyrehold skal dyrerom, smittesluse og fôrlager så langt det er praktisk mulig 
være sikret mot gnagere og ville fugler. Du bør tenke gjennom hvilke tiltak som er 
hensiktsmessige for å sikre best mulig beskyttelse mot gnagere og fugler på din gård. 
 
Gnagere som mus og rotter kan være bærere av sjukdomsfremkallende bakterier og virus som 
kan smitte over på dyr og mennesker. De kan være en brannfare fordi de gjør skade på 
elektriske installasjoner. Ville fugler kan spre salmonella og fugleinfluensa. Det er derfor særlig 
viktig at svine- og fjørfehold er godt sikret mot ville fugler. Fjøs for andre produksjonsdyr bør 
også sikres så langt det er mulig. Dette gjelder ikke i eventuelle uteområder hvor dyra holdes.  
 
Fôr som lagres over tid (høy), bør skjermes eller dekkes til for å unngå forurensning fra 
småfugler (f. eks. taksvaler).  
 

 

Bilde 13 Mus og rotter kan spre smitte og gjøre skade på elektriske installasjoner. 

3.3.7 Hund og katt kan være en risiko i fjøs 
Katter bør holdes unna fôrlager til sau, i alle fall før lammingen er over, for å minske faren for 
aborter i dyreholdet grunnet parasitten Toxoplasma gondii. Hunder bør ikke inn i dyrerom og 
fôrlager for storfe, på grunn av faren for den abortfremkallende parasitten Neospora caninum, 
som forekommer på hunder.  
 
Katter og andre dyr skal ikke ha tilgang til melkerom. 

3.3.8 Unngå toalettavløp til gjødselkjeller 
Mattilsynet anbefaler å unngå toalettavløp til gjødselkjeller i alle fjøs. Det er forbud mot 
toalettavløp til gjødselkjeller for toaletter som installeres etter 1. januar 2020. Bygninger som er 
under oppføring, bør ikke ha denne løsningen, selv om toalettet installeres før 2020. Det er ikke 
tillatt å tømme utedo i gjødselkjeller. Dette er viktig for å unngå at smittestoffer spres med 
gjødsel på beitemark, for deretter å smitte dyr eller mennesker. Eksempel på dette er tinter i 
storfekjøtt forårsaket av menneskets bendelorm (Taenia saginata).  
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3.4 Veileder til § 7 

§ 7. Kunnskap om dyrehelse 
Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om 

a) sjukdommer hos dyr 

b) sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker 

c) forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling 

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

 
Du som driver næringsretta dyrehold, skal ha oppdaterte kunnskaper om dyrehelse som er 
relevant for dyreholdet ditt. 

3.4.1 Sjukdommer hos dyr 
Spørsmål som er viktige for næringsretta dyrehold:  

• Hvilke smittsomme sjukdommer finnes, og hvor finnes de?  
• Hvilke sjukdommer kan finne på å «banke på døra» til for eksempel grisene eller sauene 

dine?  
• Hvilke symptomer er det viktig at du reagerer på? 
• Hvordan smitter disse sjukdommene, og hvilke tiltak må du gjøre for å unngå smitte inn i og 

ut av besetningen din?  
 
Flere sjukdommer kommer inn til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet 
og import av dyr. Det er viktig å ha god oversikt over hvilke farer som truer. 

3.4.2 Sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker 
I næringsretta dyrehold må du også kunne en del om sjukdommer som kan smitte mellom dyr og 
mennesker. Vet du svaret på disse spørsmålene? 

• Hvilke sjukdommer kan smitte mellom dyr og mennesker? 
• Kan du eller andre som er sammen med dyra, smitte dem uten at dere har symptomer på 

sjukdom?  
• Kan dyra dine smitte deg eller røkteren din med sjukdom uten at de er sjuke selv? 
 
Sjukdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, kalles for zoonoser. I mange tilfeller kan 
friske smittebærere spre smitten til andre arter uten at de selv er sjuke. Det er viktig å ha gode 
rutiner for å unngå å spre sjukdommer mellom dyr og mennesker.  

3.4.3 Forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling 
Hvordan kan du forebygge, oppdage, varsle om og begrense sjukdom i dyreholdet ditt på en 
effektiv måte? Hvordan kan sjukdom og antibiotikabruk på dyr føre til utvikling av 
antibiotikaresistens hos bakterier som gjør dyr eller mennesker sjuke? 
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Jo tidligere du oppdager smitte, desto raskere vil du og eventuelt Mattilsynet kunne sette i gang 
tiltak for å hindre at andre dyr og mennesker blir sjuke. Konsekvensene vil da bli mindre, både 
for deg som produsent og for samfunnet generelt. Du beskytter med andre ord både dine egne 
dyr og andres dyr mot smitte hvis du har oppdatert kunnskap om dyrehelse. 

3.4.4 Sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse («one health») 
Infeksjonssjukdommer og antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot både folkehelsa og 
dyrehelsa, og det er liten avstand mellom infeksjoner hos mennesker og dyr. Dyrehelsa påvirker 
derfor folkehelsa og motsatt, derav begrepet «one health» (én helse). Det er viktig at vi alle 
forstår sammenhengen mellom folkehelse og dyrehelse slik at vi kan møte de helsemessige 
utfordringene som vi står overfor i fremtiden. 
 

 Hva kan du gjøre for å ivareta dyrevelferden og dyrehelsa på best mulig måte? 

 Hvordan kan sjukdom hos dyr påvirke folkehelsa? 
 
Dyr som er sjuke, har som regel redusert velferd i større eller mindre grad. Noen 
dyresjukdommer kan utgjøre en fare for folkehelsa. Mye sjukdom betyr økt forbruk av medisiner 
som kan havne i matkjeden.  

3.4.5 For å holde deg oppdatert må du på kurs 
Fra 1. januar 2020 er det krav om at alle som driver næringsretta dyrehold, skal ha gjennomført 
et kurs i dyrehelse. De som trenger et slikt kurs, må derfor gjennomføre kurset før denne 
datoen. Dersom du nettopp har startet et næringsretta dyrehold, må du gjennomføre kurset i 
løpet av det første året du driver med dyr.  
 
Du har ansvar for å holde deg oppdatert også etter at du har tatt kurs. Har du lang erfaring med 
å jobbe med dyr, kan kanskje kurset oppleves som enkelt, men det vil likevel være nyttig for å 
sikre at kunnskapene dine er oppdaterte. Vi blir aldri «utlært» på dyresjukdommer. 
 
Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på 
agronomnivå eller høyere. Likevel må du holde deg oppdatert. Nye sjukdommer vil alltid kunne 
dukke opp i dyreholdet ditt eller hos naboen din. Det er ditt ansvar å beskytte dine dyr mot 
smitte.  
 
Dersom du har ansvar for dyreansamlinger, dyreparker, sirkus eller besøksgårder, er det ikke 

krav om kurs. Kompetansen vil likevel være 
nyttig også for deg som driver med disse 
aktivitetene. 
 
Mattilsynet arrangerer ikke kurs, men 
kursene skal være godkjent av Mattilsynet. 
Flere interesseorganisasjoner og enkelte 
dyrleger arrangerer slike kurs.  

Bilde 14 Sjuke dyr kan smitte både andre dyr og 
mennesker. Vet du hva du kan gjøre for å begrense 
smittespredning?  
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3.5 Veiledning til § 8 

§ 8. Rutiner for smittevern 
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. Smittevernplanen skal blant annet beskrive hvordan 

a) dyr tas inn og ut av dyreholdet, inkludert til og fra beite 

b) god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp, inkludert mulighet for å oppstalle dyra separat 

c) melk og egg leveres 

d) mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres 

e) persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer 

og andre som er tilknytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold 

f) kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes 

g) fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres 

h) desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig 

i) risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i 

nærheten av tilholdsrom for dyr kan reduseres. 

 
Dyreholdere skal sikre at alle som arbeider i dyreholdet, kjenner og følger 
smittevernplanen. Den skal oppdateres årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det. 

3.5.1 Du må ha rutiner for å hindre smitte 
Det er de daglige rutinene dine som avgjør om det er godt smittevern på gården din. Tenk for 
eksempel på alle gårdene veterinæren har vært innom før hun kom til deg. Hva gjør du for å 
hindre at hun tar med seg smitte inn til dyra dine? Eller fra dine dyr til andres dyr? Hvilken 
inngang bruker hun? Hvor vasker hun hender og utstyr? Har du egne overtrekksklær til 
besøkende? Du må tenke gjennom hvor det er fare for at smitte kan komme inn i eller ut av 
dyreholdet ditt, og planlegge tiltak for å tette disse «hullene».  
 
Rutinene skal beskrives i en egen smittevernplan for ditt dyrehold. Smittevernplanen skal gjelde 
for alle deler av driften. Både de som arbeider i dyreholdet og besøkende må følge 
smittevernplanen.  

3.5.2 Hva skal en smittevernplan inneholde?  
Du må gjerne ta utgangspunkt i en mal, men det er viktig at planen tilpasses akkurat din drift. 
Bruk dine kunnskaper om dyrehelse og ditt dyrehold i arbeidet med å utarbeide planen. Søk 
gjerne råd hos din veterinær! Alle som arbeider i dyreholdet ditt, skal kjenne til og følge 
smittevernplanen. Planen skal vises frem til Mattilsynet dersom vi ber om det når vi er på tilsyn.  
 
Du må lage en plantegning som viser all dyre- og persontrafikk på gården. Et eksempel på en 

plantegning finner du her:  
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Bilde 15 Eksempel på enkel plantegning av et storfefjøs med beitet og gårdsplassen rundt. 
 

Smittevernplanen skal beskrive hvilke konkrete tiltak du gjør for å hindre smitte inn i og ut av 
dyreholdet ditt. I paragrafen er det ramset opp en rekke punkter (punkt a til og med i) som skal 
være med i planen. Det er ikke sikkert alle punktene er aktuelle for din gård. Samtidig kan det 
være spesielle forhold ved din gård som det er viktig å ta med, selv om det ikke er nevnt spesielt 
i paragrafen.  
 
Ovenfor ser du eksempel på en plantegning. Her er noen eksempler på hva du bør tenke 
gjennom når du skal lage smittevernplan for denne gården. Du må gjøre de samme 
vurderingene når du skal lage smittevernplan for din egen gård, når for eksempel:   
 

 Dyr skal inn fra beite: Hvordan skal dyr tas inn i dyreholdet når de har vært på beite? 
Hvilken dør skal de inn gjennom? Er det noe som skal legges til rette før dyra tas inn, f. 
eks. grinder som skal stenges, dører som skal åpnes? Er det andre tiltak du må gjøre 
etter at du har tatt dyra inn i dyrerommet? Husk å ikke ta dyr som ikke er dine (f. eks. 
sauer til andre i sankelaget), inn i dyrerommet ditt! 
 

 Nye dyr skal inn i besetningen (innkjøp av livdyr): Hvilke rutiner har du? Beskriv 
rutinene i smittevernplanen. Har du fast avtale med leverandør, og krever du 
dokumentasjon på helsestatus i opprinnelsesbesetning? Har du mulighet for å oppstalle 
livdyr separat? Hvor skal eventuelt nye dyr stå? Hvor lenge skal de stå for seg selv? Når 
fôrer du disse dyra – før eller etter andre dyr i besetningen din? Det vil være fornuftig å 
fôre dyr som nylig er tatt inn i besetningen til slutt for å unngå smitte til de andre dyra i 
besetningen din. 
 

 Dyr dør: Hvilke rutiner har du? Hvordan får du døde dyr ut av dyrerommet? Hvor 
oppbevarer du kadaver til de blir hentet? Du må sikre at kadaver fra din besetning ikke 
utgjør en smittefare for verken dine eller andres dyr. Ville dyr må heller ikke komme i 
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kontakt med døde dyr fra din besetning. Alle kadaver må dekkes godt til for å hindre 
skadedyr fra å komme til. Velg materialer som begrenser forråtnelse. Kadaveret må 
oppbevares slik at aktuelle prøver kan bli tatt. Se også veiledning til § 18 om 
varslingsplikt. Eksempel på tekst i smittevernplanen: «Døde dyr tas ut av utgang nr. 2. 
Kadaver legges på plass merket nr. 3 og tildekkes.» 

3.5.3 Åpen gård og «Inn på tunet»-aktiviteter 
Det å drive «inn-på-tunet»-aktiviteter vil alltid innebære en økt risiko for smitte inn i dyreholdet 
ditt, og fra dine dyr til besøkende. Dette må du ta høyde for når du skriver smittevernplanen. Har 
du behov for ekstra tiltak i smitteslusa? Hvilke ekstra hensyn må du ta i forbindelse med salg og 
annen flytting av dyr? 
 
Hvis du arrangerer åpen gård må du også tenke gjennom hvordan du i størst mulig grad kan 
hindre smitteoverføring. Les mer om åpen gård under veiledningen til § 10.  
 
Husk at du ikke har samme kontroll på helsestatus til besøkende som du har på deg selv, 
familien din eller dine ansatte. Dette må du tenke på når du skriver smittevernplan.  

3.5.4 Smittevernplanen må revideres hvert år 
Rutinene må oppdateres når det er behov for det. Kanskje må de endres hvis du for eksempel 
begynner med en ny dyreart eller bygger en ny driftsbygning. Smittevernplanen skal oppdateres 
årlig, slik at den alltid stemmer med rutinene på gården. Det er viktig at ansatte og besøkende 
på gården får informasjon om nye rutiner. Mattilsynet skal få se smittevernplanen dersom vi ber 
om det ute på tilsyn.  

3.5.5 Smittevern i andre typer dyrehold 
Det er ikke krav om at dyreansamlinger, dyreparker, sirkus og besøksgårder skal ha en 
smittevernplan. Godt smittevern er likevel viktig. For mer informasjon om smittevern på 
dyreansamling, se veiledning til § 10.  
 
En smittevernplan kan være nyttig i arbeidet med å hindre smitte til egne dyr og til besøkende i 
dyreholdet, også i dyreparker og sirkus, og ikke minst på besøksgårder, der de besøkende har 
tettere kontakt med dyra på gården. 
 

 
Bilde 16 Smittevernplanen skal omfatte alle deler av driften. Sjekker du opprinnelse og kvalitet på 
innkjøpt fôr? 
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3.6 Veiledning til § 9 

 

§ 9. Helseopplysninger 
I næringsretta dyrehold skal dyreholderen sikre at det føres oppdatert journal med 
nødvendige individuelle og kollektive helseopplysninger om 

a) sjukdommer og skader hos dyra og mulige årsaker 

b) behandlingen av sjukdommer og skader hos dyra 

c) det forebyggende helsearbeidet i dyreholdet 

d) døde dyr og mulige dødsårsaker 

e) avliving av dyr og årsaken til avlivinga. 

 
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig i minst 5 år etter at dyret døde. Når dyr flyttes til 
andre dyrehold, skal helseopplysningene følge dyra. Kopi skal oppbevares i 
avsenderbesetninga i 5 år. 
 
Dyreholderen skal legge fram dokumentasjonen hvis Mattilsynet ber om den. 
 
Denne paragrafen gjelder også kommersielt hold med tamrein og kanin. Paragrafen 
gjelder ikke for pelsdyr. 

3.6.1 Du må føre journal (helsekort) 
All forebyggende behandling og behandling av sjukdom skal skrives inn i journalen. Dersom 
dyret får medisiner, må det stå hvilket preparat som er brukt, tilbakeholdelsestid, hvilken 
veterinær som har gitt behandlingen, eller om det er egenbehandling. Du må også skrive ned 
informasjon om dyr som dør eller blir avlivet, individnummer om de har, og mulige årsaker til at 
de dør eller blir avlivet. 
 
For fjørfe vil verpelister/daglister delvis dekke kravene i bestemmelsen. I tillegg må du i 
journalen spesifisere konkrete sjukdommer og skader og mulige årsaker, i tillegg til eventuell 
behandling og forebyggende helsearbeid.   
 
Mattilsynet stiller ingen krav til hvordan journalen skal se ut. Du kan selv velge om den skal være 
elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for dyrlegen, og for 
Mattilsynet når vi kommer på tilsyn. 
 
Journalen kommer i tillegg til driftsenhetsregisteret eller det vi kaller dyreholdjournal, som du 

finner krav om i sporbarhetsforskriftene. Du kan lese 
mer om merking og registrering av produksjonsdyr 
her.  
 
 
 
 

Bilde 17 En god journal er et godt hjelpemiddel for å 
holde oversikt over besetningens helse.  
Journalen skal være tilgjengelig for dyrlegen, og for 
Mattilsynet ved tilsyn. 
 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/
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3.7 Veiledning til § 10  

 

§ 10. Dyreansamlinger og åpne gårder 
Dyreansamlinger og framvisning i åpne gårder skal gjennomføres på en måte som i størst 
mulig grad hindrer smitteoverføring. 
 
Den ansvarlige for dyreansamlinger og åpne gårder skal sende ei melding til Mattilsynet 
om arrangementet seinest 7 dager i forveien. Meldinga skal inneholde nødvendige 
opplysninger om 

a) stedet, omfanget og tidsrommet 

b) dyreartene og andre nødvendige opplysninger om dyra 

c) antallet dyr av hver art 

d) planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring. 

 
Dyreansamlinger skal være smittemessig skilt fra permanent dyrehold. 
 
Den ansvarlige for dyreansamlinga skal sikre at dyra følges av ei egenerklæring fra 
dyreholderen. Dyr fra andre fylker enn der dyreansamlinga foregår, skal i tillegg følges av 
en veterinærattest. Egenerklæringa og veterinærattesten skal dokumentere at dyra ikke 
viser tegn på smittsom sjukdom, og at de ikke kommer fra dyrehold som er pålagt 
offentlige restriksjoner på grunn av smittsom sjukdom. Dokumentasjonen er gyldig i 7 
dager fra utstedelsesdatoen. Dokumentasjonen skal oppbevares hos arrangøren i ett år 
og legges fram når Mattilsynet ber om det. 
 
Fjerde ledd gjelder ikke for hester, hunder og katter. Det gjelder heller ikke mindre 
pattedyr og burfugler som holdes som kjæledyr. 

3.7.1 Hva er en dyreansamling og en åpen gård? 
Åpen gård er et næringsretta dyrehold som er midlertidig åpent for publikum. Dyra på gården 
vises frem i sine vanlige omgivelser.  
 
Dyreansamling er en organisert samling med dyr fra forskjellige dyrehold både for kjæledyr og 
produksjonsdyr. Eksempler på dyreansamling: utstillinger, kåringssjå, stevner, markeder, 
konkurranser og hesteveddeløp. 
 
Besøksgårder som har som hovedformål å vise frem husdyr til publikum, er ikke en 
dyreansamling i denne sammenhengen. Det er heller ikke fellesbeiter, samlekveer, 
oppsamlingssentraler, dyreparker eller sirkus. Reglene i § 10 gjelder derfor ikke disse. 

3.7.2 Dyreansamling og åpen gård må organiseres sånn at det ikke spres smitte 
Når mange dyr samles, er risikoen for smittespredning ekstra stor. Derfor skal dyreansamlinger 
være skilt fra permanent dyrehold slik at smitte ikke kan spres mellom dem. Dette må dere ta 
stilling til: Hvilke tiltak kan dere gjøre for at dyr ikke blir smittet under en dyreansamling? Hvilke 
tiltak må dere gjøre for å unngå at dyr og besøkende tar med seg smitte inn eller ut når dere 
arrangerer åpen gård? Dersom du skal flytte dyr fra andre gårder til din gård når du arrangerer 
åpen gård, må reglene for flytting av dyr følges. 
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Tiltakene kan variere fra arrangement til arrangement, avhengig av dyreart(er), størrelse på 
arrangementet og hvor arrangementet foregår. Dere kan stille krav til vaksinasjoner, 
egenerklæringer, veterinærattester, rutiner for oppstalling av dyr, rutiner for vask og 
desinfeksjon, person- og dyretrafikk eller andre tiltak dere mener er nødvendige for å hindre 
smittespredning. Det er fornuftig at dyr fra ulike dyrehold transporteres og stalles opp hver for 
seg. Hvis det ikke er mulig, må dere beskrive i meldingen hvordan dere reduserer risikoen for at 
dyr blir smitta. 

3.7.3 Meld fra om åpen gård eller dyreansamling 
Senest syv dager før arrangementet skal Mattilsynet ha en melding. Vi vil se på 
smitteverntiltakene som er planlagt, og vurdere om de er gode nok. Vi trenger også å vite om 
arrangementet dersom det skulle oppstå mistanke om smittsom sjukdom. Da kan vi ha behov for 
å komme raskt i kontakt med dere for å kunne begrense spredning av sjukdommen. 
  
Dere kan melde til Mattilsynet på to måter 

 via Mattilsynets skjematjeneste. Velg «Nytt dyrehold» under oversikten over skjema. 

 på e-post til postmottak@mattilsynet.no.  

 
Bruk gjerne dette skjemaet dersom dere sender melding på e-post.  
 
Merk meldingen tydelig med hvilken kommune arrangementet skal finne sted i, slik at meldingen 
blir videresendt til riktig avdeling i Mattilsynet. 

3.7.4 Hva skal meldingen inneholde? 
I meldingen skal dere svare på disse spørsmålene:  

 Hvor og når skal arrangementet være?  

 Hvilke dyrearter er med?  

 Hvor mange dyr skal samles? Oppgi et omtrentlig tall dersom dere ikke vet nøyaktig. 

 Hvor kommer dyra fra? Oppgi om det er et lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt 

arrangement. 

 Hvilke tiltak planlegger dere for å hindre smitteoverføring? Beskriv dem i meldingen.  

 
Seinest når arrangementet foregår, må dere lage en fullstendig liste over alle dyr som er der. 
Dere trenger ikke sende inn denne lista, men den må kunne vises frem til Mattilsynet ved behov, 
for eksempel hvis det i ettertid blir påvist smittsom sjukdom hos dyr som har deltatt på 
arrangementet.  

3.7.5 Kan vi sende inn felles melding for flere arrangementer samtidig? 
En del organisasjoner (Norges rytterforbund, Det Norske Travselskap, Norsk Jockey Klub, Norsk 
Kennel Klub) har lagt ut terminlister på nett, som er tilgjengelig for alle. Melding om 
dyreansamlinger som arrangeres jevnlig, kan varsles med en felles melding, med lenke til 
terminliste eller startliste. Slike meldinger bør sendes minst 1 - 2 ganger i året. Husk at 
meldingen også må inneholde annen påkrevd informasjon om arrangementene, blant annet 
smitteforebyggende tiltak. Dersom flere anlegg eller arrangementer har felles tiltaksplan, kan 
dere sende lenke til denne tiltaksplanen. Det er viktig å huske at dersom smittesituasjon eller 
andre forhold gjør at tiltaksplanen endres, må Mattilsynet ha melding om det. 

https://skjema.mattilsynet.no/mats
mailto:postmottak@mattilsynet.no
https://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_melding_om_dyreansamling_til_mattilsynet.34271/binary/Skjema%20for%20melding%20om%20dyreansamling%20til%20Mattilsynet
https://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_melding_om_dyreansamling_til_mattilsynet.34271/binary/Skjema%20for%20melding%20om%20dyreansamling%20til%20Mattilsynet
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3.7.6 For noen arrangementer er det ikke nødvendig med melding 
Enkelte små, lokale arrangementer trenger vi ikke melding om, for eksempel hvis den lokale 
hundeklubben møtes på en parkeringsplass en dag i uka. 
 
Et annet eksempel er når det gjennomføres en trening med hester fra noen få nærliggende 
staller. Dersom treningen er et arrangement der det kommer hester tilreisende fra et større 
område, må dere likevel melde fra. 
 
Ved regelmessige lokale treningssamlinger anbefaler vi at lokalet/treningsområdet registreres 
hos Mattilsynet, sammen med hvilke rutiner dere har for smittebeskyttelse. Vi anbefaler at alle 
registreringspliktige staller har skriftlige rutiner for smittebeskyttelse.  
 
Er dere i tvil om det er behov for å sende melding, er det best å melde fra. 

3.7.7 Kåringssjå for værer  
Kåringssjå skal ikke arrangeres på gårder med dyr. Dersom kåringssjå skal arrangeres i fjøs, må 
fjøset ikke være i bruk til oppstalling av klauvdyr til vanlig. Arealet skal alltid vaskes og 
desinfiseres før og etter kåring.  
 
Dere må alltid vurdere smittesituasjonen i området når dere skal bestemme hvilke 
smitteforebyggende tiltak dere vil iverksette. Mattilsynet ser også på smittesituasjonen når vi 
skal vurdere om tiltakene er gode nok.  
 
Dere må tenke gjennom hvordan dere forhindrer kontakt mellom dyr fra ulike besetninger, under 
både transport og oppstalling, for eksempel:  

 hindre snutekontakt 

 unngå mønstring i fellesareal (fotråte) 

 hindre smitte via indirekte kontakt på vekta og i drivganger 

 hindre at personell sprer smitte (engangssko må skiftes mellom hver binge) 

 

 
Bilde 18 Det er viktig å ha gode rutiner for smittevern på kåringssjå. 
Foto: Knut Evensen. 
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Ut fra smittesituasjonen i området kan det også være påkrevd med andre tiltak. En alternativ 
måte å arrangere kåringssjå på er at dommerne reiser fra gård til gård («gårdskåring»).  

3.7.8 Ridestevner  
Ridestevner foregår ofte i tilknytning til en stall som har egen ridehall og uteanlegg. Det kan 
være krevende å skille tilreisende konkurransehester fra stallens egne hester. I noen tilfeller vil 
Mattilsynet kunne akseptere at tilreisende hester blir stallet opp i samme stall som stallens egne 
hester. Det forutsettes da at dere iverksetter gode kompenserende tiltak og beskriver dem i 
meldingen om arrangementet. Det er en forutsetning at risikoen for smittsom sjukdom der 
hestene kommer fra, er lav.  
 
Kompenserende tiltak kan for eksempel være at tilreisende hester står i en egen del/seksjon 
eller et eget rom i stallen, at boksene vaskes og eventuell desinfiseres før og etter bruk, at det 
brukes separat utstyr til håndtering av strø og gjødsel, og at tilreisende ryttere og medhjelpere 
ikke har kontakt med stallens egne hester. Gode muligheter for vask av hender er også viktig. 
Dere må også tenke på forsvarlig håndtering av gjødsel og rengjøring av midlertidige teltstaller. 
 
Dere må likevel være klar over at tiltakene aldri vil gi like god smittebeskyttelse som ved å holde 
arrangementet atskilt fra det permanente dyreholdet. Dersom det oppstår sjukdom på hester 
som nylig har deltatt på et arrangement i stallen, risikerer dere at Mattilsynet båndlegger alle 
hestene som står på stallen i tillegg til alle hestene som deltok på arrangementet, og stallene der 
disse hestene står til vanlig. 
 

 
Bilde 19 På galoppløp samles mange hester. Det øker risikoen for smittespredning.  
Foto: Colorbox. 

3.7.9 Krav til egenerklæring og veterinærattest 
Dyra som skal delta på en dyreansamling, må følges av en egenerklæring. Hvis de kommer fra 
et annet fylke, må de også ha veterinærattest. Egenerklæringen og veterinærattesten skal 
bekrefte at dyra ikke viser kliniske tegn til smittsom sjukdom, og at besetningen ikke er ilagt 
restriksjoner på forflytning på grunn av sjukdom eller brudd på merkeregelverk. 
 
Mattilsynet stiller ingen krav til hvordan egenerklæring eller veterinærattest skal se ut. Dere som 
arrangør kan selv utforme egenerklæringsskjema og eventuelt veterinærattest tilpasset 
arrangementets art. Arrangøren må ta vare på attestene i minst ett år etter arrangementet.  
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Hunder, katter og andre små pattedyr og burfugler som holdes som kjæledyr, trenger ikke 
egenerklæring eller veterinærattest. Det samme gjelder for hester. Alle hester skal ha 
hestepass, som alltid skal følge med hesten. Mattilsynet anbefaler at kjæledyr er chipmerket og 
vaksinert og følges av et kjæledyrpass.  

3.8 Veiledning til § 11 

 

§ 11. Nasjonale oppsamlingssentraler 
Nasjonale oppsamlingssentraler for dyr fra næringsretta dyrehold skal være skilt fra andre 
dyrehold. Dyr som skal videre til slakteri, kan oppstalles i oppsamlingssentralen, men ikke 
samtidig med livdyr. 
 
Den driftsansvarlige for oppsamlingssentralen skal sikre at livdyr fra næringsretta dyrehold 
følges av en veterinærattest. Attesten skal dokumentere at dyra ikke viser tegn på 
smittsom sjukdom, og at de ikke kommer fra ei besetning som er pålagt offentlige 
restriksjoner på grunn av smittsom sjukdom. Veterinærattesten er gyldig i 7 dager fra 
utstedelsesdatoen. 
 
For øvrig gjelder forskrift 11. august 2015 nr. 958 om omsetning og midlertidig hold av dyr. 

3.8.1 Krav til nasjonale oppsamlingssentraler 
En oppsamlingssentral er et lokale som benyttes til kortvarig oppstalling i forbindelse med 
forflytning av dyr, både livdyr og slaktedyr. Dette må ikke forveksles med livdyrfjøs, der en 
livdyrhandler staller opp egne innkjøpte dyr før de blir solgt videre. 
 
Denne paragrafen gjelder kun for oppsamlingssentraler. 
 
Transport av dyr mellom næringsretta dyrehold vil alltid utgjøre en risiko for smitte. Regelverket 
skal hindre at smitte overføres når dyr må oppstalles i forbindelse med transport mellom 
næringsretta dyrehold.  
 
Følgende gjelder for nasjonale oppstallingssentraler: 
 

 Livdyr skal ikke blandes med slaktedyr. 

 Livdyr skal alltid følges av en veterinærattest, og denne er gyldig i 7 dager. 

 Husk at transportregelverket regulerer hvor lenge dyr kan være på reise. 

 Oppholdet på oppsamlingssentralen regnes med i reisetiden for dyret. 
 
Merk at det ikke er tillatt å samle slaktedyr fra flere dyrehold på en gård før de skal hentes av 
dyrebilen. 
 
Du kan ikke bruke en nasjonal oppsamlingssentral dersom dyrene skal transporteres ut av 
landet. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139?q=forskrift%20transport%20av%20dyr
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3.9 Veiledning til § 12 

 

§ 12. Transport av dyr fra næringsretta dyrehold 
Transportøren skal sikre at dyr fra et næringsretta dyrehold 

a) ikke transporteres tilbake til det dyreholdet de kommer fra eller til andre dyrehold 

når dyra er lasta på transportmidlet for å transporteres til slakteriet eller er tatt inn 

på slaktefjøset 

b) oppstalles eller omlastes under transport på et sted som er skilt fra andre dyr, slik 

at smitte ikke kan overføres. 

 
Transportmidler, transportrom, kasser, bur, containere og andre gjenstander som brukes 
ved transport av dyr fra næringsretta dyrehold, skal være lette å reingjøre. Gjenstandene 
skal være grundig reingjort og om nødvendig desinfisert før de brukes i ei ny besetning. 
Ved transport til slakteri gjelder reingjøringskravet når dyra er levert på slakteriet. 
 
Transportøren skal føre journal over alle besøkte næringsretta dyrehold og hvilke 
dyrehold som samtidig har hatt dyr på samme transportmiddel. Journalen skal føres 
daglig, oppbevares i ett år og legges fram for Mattilsynet ved behov. 

3.9.1 Transport av livdyr og slaktedyr 
Det er ikke tillatt å transportere livdyr og slaktedyr sammen. Dersom et dyr er satt på en 
transport som slaktedyr, så kan det ikke endre status til livdyr underveis på transporten. Lastes 
et dyr på en transport som slaktedyr, er eneste endestasjon slakteriet. Dyret kan verken 
transporteres til andre dyrehold eller tilbake til det dyreholdet det opprinnelig befant seg i.  
 
Det er den som transporterer dyra, som har ansvar for at dyra transporteres til riktig sted. 
Dersom dyret er lastet på transporten som livdyr, har transportøren ansvar for at dyra ikke 
kommer i kontakt med slaktedyr under transporten.  

3.9.2 Rengjøring og desinfisering 
Transportmidler og annet utstyr som brukes i forbindelse med transport av dyr fra næringsretta 
dyrehold, skal være lette å rengjøre. Med dette mener vi at overflatene skal være glatte, de skal 
ikke være skadet, og maling skal ikke være avskallet. 
 
En god rengjøring av utstyr kan bidra til å fjerne det meste av smittestoffene på utstyret. 
Desinfeksjonsmidler har liten effekt på utstyr som ikke er rengjort, så det viktigste er grundig 
rengjøring så du ikke kan se skitt på utstyret. Når utstyret er vasket og tørket, kan du desinfisere. 
 
Transportmidler og utstyr skal også være grundig rengjort og om nødvendig desinfisert før de 
brukes i en annen besetning. I § 5 står det når du bør desinfisere transportmidlet.  

3.9.3 Du må føre journal 
For å kunne bekjempe og avgrense et eventuelt utbrudd av sjukdom er det viktig at Mattilsynet 
får informasjon om hvilke dyr som har vært på hvilke transporter, og hvor de er blitt transportert. 
Du må derfor føre journal over hvilke dyr du har transportert, og hvilke dyrehold du har vært 
innom. Journalen må føres daglig og oppbevares i ett år. 
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4 Kap IV. Inspeksjon, prøvetaking, overvåking og isolasjon 

4.1 Veiledning til § 17 

§ 17. Nasjonale overvåkingsprogrammer, isolasjon og undersøkelse 
Dyr som kommer fra ei besetning som ikke er overvåka gjennom nasjonale programmer 
for sjukdommene i vedlegg III, skal ikke flyttes til ei overvåka besetning før dyras 
smittestatus er undersøkt og Mattilsynet har funnet resultata fra undersøkelsen 
tilfredsstillende. 
 
Mens smittestatusen undersøkes, skal dyra isoleres på et sted som på forhånd er 
godkjent av Mattilsynet. Isolasjonsstedet skal være utforma og plassert slik at smitte ikke 
spres. 
Mattilsynet kan tillate at dyr som kommer fra ei besetning som ikke er overvåka, isoleres 
sammen med ei besetning som er overvåka. Hele besetninga regnes da for ikke å være 
overvåka. 
 
Isolasjonsperioden skal ikke vare lenger enn 

a) 6 måneder for storfe og kameldyr 

b) 2 år for sauer og geiter 

c) 2 måneder for svin og hjort 

d) 14 uker for høns, kalkuner, rapphøns, vaktler, fasaner, perlehøns og strutsefugler. 

 
Isolasjonsperioden for storfe og kameldyr skal likevel vare til dyra er minst 2 1/2 år gamle. 

4.1.1 Hvis du vil kjøpe dyr fra utlandet 
Mattilsynet fraråder å kjøpe dyr i utlandet fordi det vil innebære en betydelig risiko for å innføre 
ny smitte til landet. Du bør vurdere om du i stedet kan innføre sæd eller embryo, da er risikoen 
for smittespredning marginal. Dersom du likevel 
vurderer å kjøpe dyr fra utlandet, anbefaler vi at du tar 
kontakt med både KOORIMP og Mattilsynet lokalt i god 
tid. Dyr fra utlandet har ofte ikke samme sjukdomsstatus 
som norske dyr. Tar du inn dyr fra utlandet, må dyra 
som regel i isolat.  
 
Det vil som regel være nødvendig å ta ut ulike prøver i 
tillegg til at isolatet skal godkjennes og isolatperioden 
planlegges. Dette kan medføre store kostnader, som 
importøren må dekke.  
 

 

Bilde 20 Produksjonsdyr fra utlandet må som regel stå i 
isolat en periode for å redusere risikoen for at de har med 
seg smitte fra utlandet. 
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4.2 Veiledning til § 18 

 

§ 18. Varslingsplikt som ledd i overvåkningen av TSE og brucellose 
Som ledd i overvåkningen av TSE hos storfe, hjort og småfe og av brucellose hos storfe 
skal dyreholder, praktiserende veterinær eller dyretransportør varsle Mattilsynet i samsvar 
med vedlegg IV. 

4.2.1 Overvåkingsprogram for enkelte TSE-sjukdommer - du har plikt til å varsle oss 
TSE (transmissible spongiform encefalopati) er en samlebetegnelse for noen sjeldne 
hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Du som eier småfe, storfe eller oppdrettshjort, 
har to plikter i forbindelse med overvåking av TSE-sjukdommene skrapesjuke, kugalskap og 
skrantesjuke: 

1. Du må ringe til Mattilsynet (telefon 22 40 00 00) om levende småfe, storfe eller hjort som 

viser tegn til unormal oppførsel (nevrologiske eller atferdsmessige symptom), eller har en 

gradvis dårligere helsetilstand som følge av forstyrrelser i sentralnervesystemet.  

 
2. Du må melde fra om alle småfe eldre enn 18 måneder og storfe eldre enn 48 måneder 

som dør eller blir avlivet. Dette gjelder selv om du vet hvorfor dyret har dødd eller blitt 

avlivet. Du trenger ikke varsle oss hvis dyret er slaktet. Du må dessuten melde fra om 

importerte småfe og storfe som dør eller blir avlivet, uansett alder. De skal det også tas 

hjerneprøve fra. 

 
De fleste steder i landet har Mattilsynet avtale med Norsk Protein om å ta ut hjerneprøver av 
småfe og storfe. Når du har meldt fra om kadaverhenting til Norsk Protein, har du overholdt 
varslingsplikten. 
 
I Finnmark og enkelte andre steder henter ikke Norsk Protein kadaver. Bor du slike steder, skal 
du fremdeles melde fra om døde dyr på mattilsynet.no, eller til nærmeste avdelingskontor på 
telefon 22 40 00 00. 
 
Det er viktig at du har følgende opplysninger klar før du melder inn et dødt dyr: 
Produsentnummer, navn, adresse og telefon til eier, dyreart, kjønn og alder, dødsdato og 
sannsynlig/antatt årsak, beskrivelse av hvor på gården dyret ligger. 
 
Husk at det er forbudt å grave ned avliva og sjøldøde produksjonsdyr. Du må derfor ta 
kontakt med Norsk Protein for å få kadaver hentet, selv om dyret er yngre enn 18 måneder 
(småfe) eller 48 måneder (storfe). 
 
Norge er pålagt å ta ut prøver for analyse for skrapesjuke, kugalskap og skrantesjuke av disse 
dyra som del av et overvåkingsprogram. Dette programmet er viktig for Norges internasjonale 
forpliktelser og bidrar til at vi kan stille krav ved innførsel av dyr. Dyrehelsekrav ved innførsel er 
viktig for å beskytte Norges gode dyrehelse. 
 
Skal du selge småfe, må du være i TSE-klasse 3 (skrapesjukeklasse). For å komme i TSE-
klasse 3 må du melde fra om alle selvdøde og avliva dyr. 
 
Du kan lese mer om sjukdommene her:  
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Kugalskap  
 
Skrantesjuke  
 
Skrapesjuke  
 

 
Bilde 21 Det er viktig å melde fra om døde småfe, storfe og hjort, slik at det kan bli tatt hjerneprøve av 
dem. 
 

4.2.2 Varsle Mattilsynet om aborter i storfehold 
Norge har offisiell fristatus for brucellose hos storfe etter EØS-avtalen. For å opprettholde 
fristatus er det en del minimumstiltak vi må gjennomføre hvis det er mistanke om eller utbrudd 
av brucellose. 
 
Har du to eller flere kyr som aborterer i løpet av et år, skal du eller din veterinær varsle 
Mattilsynet. Dette gjelder når dyra aborterer fra og med femte drektighetsmåned og fram til 14 
dager før forventet kalving.  
 
Du kan lese mer om brucellose her.  
 

  

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/bse/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrapesjuke/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/brucellose/fakta_om_brucellose.3323
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5 Kap. V. Restriksjoner på flytting av dyr 

5.1 Veiledning til § 19 

§ 19. Karenstid for storfe, svin og kameldyr 
Når storfe, svin og kameldyr flyttes fra ett dyrehold til et annet, skal dyra følges av ei 
egenerklæring som bekrefter at alle de følgende vilkåra er oppfylt: 

a) Dyra i avsenderbesetninga har ikke vist tegn på smittsom sjukdom de siste 14 dagene 

før flytting. 

b) Dyra har oppholdt seg mer enn 30 dager i avsenderbesetninga før flytting, med unntak 

av dyr som er født i besetninga. 

c) Avsenderbesetninga har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr fra andre 

besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger. 

 
Egenerklæringa skal ikke være eldre enn 7 dager og skal oppbevares i ett år i dyreholdet som 
mottar dyra, og legges fram når Mattilsynet ber om det. 
Første og annet ledd gjelder ikke for dyreansamlinger, nasjonale oppsamlingssentraler, 
flytting til slakteri, flytting til og fra beite og fellessetre og flytting til institusjoner for forskning 
eller diagnostikk. 
 
Første ledd bokstavene b og c gjelder ikke når kameldyr skal flyttes for bedekning hvis dette 
skjer smittemessig skilt fra andre dyr i besetninga, og dyra som flyttes, følges av en 
veterinærattest. Attesten skal ikke være eldre enn 7 dager og skal bekrefte at dyra ikke viser 
tegn på smittsom sjukdom. Attesten skal oppbevares i ett år og legges fram når Mattilsynet 
ber om det. 
 
Første ledd bokstav c gjelder ikke for 

a) purker innenfor en purkering 

b) svin fra besetninger som de siste 6 månedene har mottatt dyr fra bare ei anna 
besetning, og hvor dyra transporteres direkte fra avsenderen til mottakeren uten å 
komme i kontakt med dyr fra andre besetninger. 

 
Flytting ved kjøp og salg av dyr er den viktigste årsaken til smitteoverføring i husdyrhold.  

5.1.1 Det er innført karenstid (ventetid) for flytting av storfe, svin og kameldyr 
Karenstid betyr i praksis at du må følge noen regler før du får lov til å flytte storfe, svin eller 
kameldyr ut av dyreholdet ditt. Du må bekrefte at du følger disse reglene i en egenerklæring. I 
egenerklæringen må du gå god for følgende:  
 

1. Dyra i besetningen din har ikke vist tegn på smittsom sjukdom de siste 14 dagene. 
2. Dyra som skal flyttes, har oppholdt seg i besetningen din i mer enn 30 dager. Dette 

kravet gjelder ikke dyr som er født i besetningen din. 
3. Du har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr (heller ikke småfe) fra: 

- andre besetninger 
- fellesbeiter   
- dyreansamlinger (for eksempel dersom noen av dyra dine har deltatt på dyrskue eller 
lignende) 
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Egenerklæringen som bekrefter dette, skal følge dyra du selger eller flytter til ny besetning. 
Egenerklæringen kan være maksimalt syv dager gammel når du flytter dyra. Dyreholdet som 
mottar dyra, skal oppbevare erklæringen i minst ett år. 
 
Mattilsynet stiller ingen krav til hvordan egenerklæringen skal se ut, så lenge den inneholder de 
nødvendige opplysningene. 
 
Dersom du skal sende dyra dine på beite, til fellesseter, til slakt eller til en dyreansamling, 
trenger du ikke oppfylle kravene i lista ovenfor. Dyr som skal på dyreansamling, skal likevel 
følges av en egenerklæring, se § 10. 

5.1.2 Karenstid gjelder også når du får egne dyr hjem fra beite 
Skal du hente hjem klauvdyra (også småfe) dine fra fellesbeiter (også utmark), gjelder kravet om 
karenstid på 14 dager.  
 
Et konkret eksempel: Dersom du skal selge storfe og har tatt sauene dine hjem fra fellesbeite, 
så må du vente 14 dager før du kan flytte storfeet ut av dyreholdet ditt. Dersom dyra fra 
fellesbeite har med smitte, kan du oppdage dette i karenstiden. Flytting av dyra vil derfor kreve 
litt planlegging, men samtidig reduseres risikoen for smittespredning.  
 
Noen sjukdommer har lang inkubasjonstid (tiden fra dyret blir smittet til det utvikler symptomer). 
Karensregelen vil ikke beskytte mot disse. Eksempler på slike sjukdommer er skrapesjuke og 
paratuberkulose.  
 
Regelen om karenstid skal forhindre spredning av sjukdommer med kort inkubasjonstid, som for 
eksempel diaré og munn- og klauvsjuke. Munn- og klauvsjuke var årsaken til at Storbritannia og 
Danmark innførte karensregler ved handel med livdyr. Sjukdommen er svært smittsom og 
smitter mellom alle typer klauvdyr.  

5.1.3 Kameldyr til bedekking har unntak for ventetid  
Hvis du skal bedekke kameldyra dine, trenger du ikke oppfylle punkt 2 og 3 i lista om 
egenerklæring for karenstid ovenfor. Forutsetningen er at selve bedekkingen ikke foregår i 
besetningen din, men at den foregår smittemessig adskilt fra andre dyr i besetningen. I tillegg 
må dyra som flyttes for bedekking, ha en veterinærattest. Veterinærattesten skal bekrefte at dyra 
som flyttes, ikke viser tegn på smittsom sjukdom. Attesten må være maksimalt syv dager 
gammel, og du må oppbevare den i ett år. 

5.1.4 Flytting av svin 
Det er gjort noen unntak for flytting av svin. Punkt 3 i lista om egenerklæring for karenstid 
trenger ikke være oppfylt dersom du skal 

 

 flytte purker innenfor en purkering 

 flytte svin fra besetninger som de siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra én annen 
besetning. Forutsetningen er at dyra må transporteres direkte fra avsender til mottaker 
uten å komme i kontakt med dyr fra andre besetninger. 

 
Merk at karensregelen gjelder uavhengig av om dyreholdet ditt er næringsretta eller ikke. 
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Bilde 22 Flytting av dyr kan være en effektiv måte å spre smitte på. For å begrense smittespredning er 
det viktig å overholde karensreglene. 

5.2 Veiledning til § 20 

§ 20 Flytting av dyr fra sirkus og andre særegne dyrehold 
Dyr i sirkus skal ikke ha kontakt med dyr utenfor sirkuset. Dyr fra dyreparker og besøksgårder 
kan bare flyttes henholdsvis til andre dyreparker og besøksgårder. 
 
Utenom framvisningssesongen kan dyr fra sirkus, dyreparker og besøksgårder flyttes til andre 
oppholdssteder, der de ikke har kontakt med andre dyr. Dette skal meldes til Mattilsynet. 
Hunder og katter fra sirkus og besøksgårder, og hester fra besøksgårder, kan likevel ha 
kontakt med andre dyrehold. For hunder og katter fra sirkus gjelder dette bare utenom 
framvisningssesongen. 
 
Dyr i institusjoner for forsking og diagnostikk kan ikke flyttes tilbake til opprinnelsesbesetninga 
eller til andre dyrehold. Dette gjelder ikke for 
 

a) hester 

b) kjæledyr 

c) dyr som er oppstalla under særskilte smittebeskyttelsestiltak. 

 
Lokaler som blir brukt til å oppstalle dyr under særskilte smittebeskyttelsestiltak, skal være 
godkjent av Mattilsynet. Institusjonene skal ha en smittevernplan for oppstallinga. 
Smittevernplanen skal legges fram når Mattilsynet ber om det. 
 
Denne paragrafen gjelder ikke flytting av dyr til slakteriet. 



36 

Tilbake til innholdsfortegnelse 

Veileder til Dyrehelseforskriften  

5.2.1 Dyr med stor kontaktflate gir større smitterisiko 
Dyr som er på sirkus, i dyreparker, på besøksgårder etc., har stor kontaktflate med både 
mennesker og dyr. Det øker smitterisikoen. For å hindre smitte til andre dyr er det egne 
bestemmelser for beitebruk, flytting av dyr som tilhører sirkus, dyreparker, besøksgårder etc. 
Hensikten er å unngå at eventuell smitte hos besøksgårdens dyr spres til næringsretta dyrehold. 
Smitte til næringsretta dyrehold kan få store samfunnsmessige konsekvenser. 
 

 
Bilde 23 Besøksgårder gir flere personer anledning til å bli kjent med våre produksjonsdyr, men den 
store kontaktflaten øker smitterisikoen. 

5.2.2 Besøksgård og næringsretta dyrehold med «inn-på-tunet»-aktiviteter 
En besøksgård er et dyrehold som har som hovedformål å vise fram husdyr til publikum på 
kontinuerlig basis. Besøksgårder regnes ikke for næringsretta i forskriften. Noen besøksgårder 
kan ha så mange dyr at de mottar produksjonstilskudd, er merverdiavgiftspliktige og sender dyr 
til slakt. De kan likevel bli regnet som besøksgård dersom det er åpenbart at intensjonen med 
dyreholdet er fremvisning av dyr. 
 
Bestemmelsene for næringsretta dyrehold (§ 6 – § 9) gjelder ikke for besøksgårder. Driver du en 
besøksgård, vil det likevel lønne seg å ha oppdaterte kunnskaper om dyrehelse. Det kan være 
lurt å lage en smittevernplan for virksomheten din (se veiledning til § 8 Rutiner for 
smittevernplan). Tenk gjennom hva som kan være fornuftige tiltak i ditt dyrehold for å sikre at 
dyra dine og de som besøker gården din, ikke blir sjuke. 
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Mange gårder driver med ulike former for «inn-på-tunet»-virksomhet og oppfatter seg som en 
besøksgård. Hvis hovedintensjonen med virksomheten er gårdsdrift, regnes virksomheten din 
likevel som næringsretta. «Åpen gård» er et opplegg for å markedsføre og synliggjøre norsk 
husdyrhold ved framvisning av gårdens egne dyr. «Inn-på-tunet»-gårder og de som sporadisk 
har «åpen gård» må derfor oppfylle kravene i § 6 – § 9. Da må blant annet slik aktivitet beskrives 
i smittevernplanen og det må lages tiltak for å hindre smitte. Det er også nødvendig å lage ei 
smittesluse som ivaretar smittevernet i besetningen, også på de dagene som publikum har 
adgang til dyreholdet ditt.  
 
Er du i tvil om din virksomhet skal regnes som næringsretta eller som en besøksgård, kan du ta 
kontakt med Mattilsynet lokalt.  

5.2.3 Dyr fra besøksgårder kan bare flyttes til andre besøksgårder 
Dyr fra besøksgårder skal ikke ha kontakt med andre dyr. Dette er viktig for å unngå å spre 
smitte til dyr i næringsretta dyrehold med matproduksjon. Du kan flytte dyra til et annet 
oppholdssted hvis de ikke kommer i kontakt med andre dyr. Husk at du må melde fra til 
Mattilsynet om hvor dyra er. Dyrene kan også flyttes til andre besøksgårder. Det er viktig å 
huske på at produksjonsdyr (som storfe, småfe og gris) som hører til på besøksgårder ikke kan 
dra på utmarksbeite. I motsetning til produksjonsdyr kan hunder, katter og hester ha kontakt 
med andre dyrehold.  

5.2.4 Sirkusdyr skal ikke ha kontakt med andre dyrehold 
Utenom fremvisningssesongen kan sirkusdyr flyttes til andre oppholdssteder hvis de ikke har 
kontakt med andre dyr, og hvis du melder fra til Mattilsynet om hvor dyra er. Hunder og katter 
kan ha kontakt med andre dyrehold utenom fremvisningssesongen.  

5.2.5 Produksjonsdyr i institusjoner for forskning og diagnostikk kan ikke flytte hjem igjen  
På institusjoner for forskning og diagnostikk, for eksempel NMBU (Veterinærhøgskolen), samles 
flere dyr fra mange besetninger, og kontaktflaten blir stor. En del dyr kommer til institusjonen 
fordi de er sjuke. Vi ønsker ikke at disse dyra skal dra smitte hjem igjen til dyra dine, derfor kan 
de vanligvis ikke flytte hjem igjen. Produksjonsdyr som har vært oppstallet under særskilte 
smittebeskyttelsestiltak på institusjonen, i lokaler som er godkjent av Mattilsynet, kan allikevel 
flyttes tilbake etter endt opphold. 
 
Kjæledyr og hester som har vært på en institusjon for forskning og diagnostikk, for eksempel på 
et dyresjukehus, kan likevel dra hjem etter endt opphold, forutsatt at de ikke får flytteforbud pga 
smittsom sjukdom. 

5.3 Egen veileder til §§ 21 - 25. Bestemmelser om klassifisering og flytting av 
småfe 

 
Mattilsynet har laget en egen veileder som handler om reglene for flytting av småfe.  

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/veileder_for_flytting_av_smaafe.32357/binary/Veileder%20for%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe
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5.4 Veileder til § 26 

§ 26. Dokumentasjon ved flytting av fjørfe og rugeegg 
En dyreholder som kjøper, selger, mottar eller gir bort fjørfe eller rugeegg, skal føre en journal 
som viser 
 

a) navn og adresser til avsendere og mottakere 

b) når og hvor mange dyr eller rugeegg som ble flytta 

 
Opplysningene skal oppbevares i minst 2 år og legges fram når Mattilsynet ber om det. 

 

5.4.1 Du må føre journal når du flytter fjørfe 
Du som kjøper, selger, mottar eller gir bort fjørfe eller rugeegg, må føre en journal med navn og 
adresse til avsendere og mottakere. Du må også notere når og hvor mange dyr eller rugeegg 
som ble flyttet. Journalen skal oppbevares i minst to år. Mattilsynet stiller ikke noe krav til 
hvordan journalen ser ut, så lenge den inneholder nødvendige opplysninger og kan legges frem 
for Mattilsynet hvis vi ber om det. 
 
Bestemmelsen gjelder både kommersielt fjørfehold og hobbyfjørfehold.  
 

 
Bilde 24 All forflytning av fjørfe skal journalføres. 
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6 Kap. VI –VIII. Tiltak mot sjukdommer 

Disse kapitlene handler om hva både du som er dyreeier, og Mattilsynet skal gjøre dersom det 
er mistanke om eller påvist en smittsom dyresjukdom.  
 
Vi har alle en plikt til å hindre at det oppstår fare for at smittsom dyresjukdom utvikler seg eller 
sprer seg. Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot 
alvorlige smittsomme dyresjukdommer.  
 
Mattilsynet har ansvaret for å ha beredskap for å bekjempe utbrudd av alvorlige smittsomme 
dyresjukdommer. Mattilsynet har anledning til å sette i verk de tiltakene vi mener er nødvendige 
for å begrense og bekjempe smittsomme dyresjukdommer og zoonoser (sjukdommer som 
smitter mellom dyr og mennesker). Mattilsynet har utarbeidet beredskapsplaner for noen av de 
alvorligste sjukdommene.  
 
Du som dyreeier vil bli fulgt tett opp av Mattilsynet dersom det er mistanke om eller påvist en 
alvorlig smittsom dyresjukdom i ditt dyrehold. Se forøvrig veiledning til § 4 Håndtering og 
behandling av sjuke dyr. 
 
Hvis du vil lese mer om Mattilsynets beredskapsarbeid, kan du finne det på www.mattilsynet.no   
 
 

 
Bilde 25 Ved utbrudd av en alvorlig smittsom dyresjukdom vil Mattilsynet sette opp sperringer på 
gården for å stoppe all trafikk av personer og utstyr som kan spre smitte. 
 

http://www.mattilsynet.no/
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7 Kap. IX. Avsluttende bestemmelser 

7.1 Veiledning til § 38 

§ 38. Dispensasjon 
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at 
det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

 

7.1.1 Dispensasjon er unntaket og ikke regelen 
Det er mulig å søke om dispensasjon fra regelverket. Dispensasjon betyr at du får en «tillatelse» 
eller et fritak fra å følge regelverket. Hovedregelen er at du skal følge regelverket. Lista for å få 
innvilget en dispensasjon ligger derfor høyt. 
 
Når det gjelder dispensasjon fra dyrehelseforskriften, er det to kriterier som må oppfylles for at 
Mattilsynet i det hele tatt skal kunne vurdere å innvilge en dispensasjon: 
 

1. En eventuell dispensasjon må ikke være i strid med Norges internasjonale forpliktelser i 
EØS-regelverket. 

2. Det må foreligge et særlig tilfelle. 
 

Et særlig tilfelle er en situasjon som du ikke kunne ta høyde for eller forutse, og heller ikke gjøre 
noe for å forhindre. Det må kun være du og din virksomhet eller et fåtall andre som rammes av 
den. Det kan f.eks. være akutte sjukdomsutbrudd med høy dødelighet i besetningen, pålegg om 
nedslakting på grunn av sjukdomsutbrudd eller ødeleggelser/skader pga. lokalt ekstremvær. 
 
Du vil ikke få innvilget dispensasjon for situasjoner som oppstår regelmessig.  
 
Først etter at Mattilsynet har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle, og at det ikke strider mot 
Norges internasjonale forpliktelser, vil de dyrehelsemessige sidene av en slik 
dispensasjonssøknad vurderes.  
 
Dersom Mattilsynet vurderer at din søknad kvalifiserer for dispensasjon, vil vi sette vilkår for 
dispensasjonen for å sikre at dyrehelsa ikke trues. Eksempler på slike vilkår kan være at du må 
fotbade sauene før du tar dem inn i besetningen din, eller at du må ta blodprøver av dyra for å 
sjekke dem for diverse sjukdommer før du tar dem inn i besetningen din.  
 


