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Innspill til høring av forskrift om endring av forskrift om bekjempelse av
dyresjukdommer og andre forskrifter om dyrehelse
Vi har i styremøte 24. januar gått gjennom utkastet til forskrift, og har disse innspillene:
§8

Rutiner for smittevern.

Her og i andre paragrafer er «næringsretta dyrehold» brukt som en definisjon, beskrevet med
«kommersiell aktivitet». Vi har gjennom friskere geit-prosjektet blitt svært klar over at det er meget
viktig med gode rutiner for smittevern uansett størrelse på besetning, og mange av våre medlemmer
ville kanskje ikke bli kategorisert som «næringsretta dyrehold». Likefullt ville de være viktige
partnere i forbindelse med anskaffelse av avlsmateriale, og vil derfor utgjøre en høy smitterisiko for
småfepopulasjonen. Hvordan skal man redusere risikoen, og hva er grensen for «kommersiell
aktivitet»?
Forslag:
Alle dyrehold, uansett størrelse og omfang, skal ha rutiner som sikrer godt smittevern.
§ 22.1 Flytting av sauer og geiter
Vi forstår at Rogaland og Nordland er de fylkene som historisk har hatt størst utfordringer med
smitte og utbrudd. Dette gjelder da sau, og ikke geit i samme grad. Vi ser derfor at utkastet til
forskrift her virker relevant for sau, men oppleves svært rigid for geit.
Det er, gjennom prosjektet «Friskere Geit» gjort en stor landsdekkende prosjektjobb for å få
betydlig bedre geitehelse, noe sauenæringa dessverre ikke har tatt tak i på samme måte. Resultatet
for geitenæringa er at helsa er på topp, og det bør gjenspeiles i regelverket.
Forslag:
Vi foreslår at besetninger med kun geitehold skal få mulighet til å flytte livdyr ut av fylkene
Rogaland og Nordland, innenfor de tilhørende regionene. Det må kunne dokumenteres helsestatus
tilsvarende kravene for friskere geit, og at det er fulgt opp med årlig prøvetaking.
§ 22.3
Hunndyr kan ikke flyttes, men det kan likevel tillates etter søknad fra mottakeren.

Hva er kravene for å få slik tillatelse? Vi forstår forskriften slik at det er mindre strenge krav for å få
slik tillatelse enn tilfellet har vært for å få innvilges dispensasjon fra forbudet i den gamle
forskriften.
Vi ser det som svært viktig at det skal være mulig å starte besetning og kunne kjøpe inn livdyr som
grunnlag for videre avl. Vi ber om at det klargjøres betingelser i forskriften og evt veileder, slik at
det ikke er tvil om hva som er kravene.
Vi har de siste årene sett mange eksempler på at nye husdyrbrukere ikke får mulighet til å starte opp
med geitavl, fordi vi har hatt et forbud om flytting. Her har det dreiet seg om gjennomtestede dyr fra
leverandørbesetninger og mottakere med seriøse planer om oppstart av næringsretta husdyrhold.
Det har derfor vært frustrerende og svært beklagelig at det ikke har vært mulig å få dispensasjon fra
forbudet. Resultatet har vært at bønder i enkelte regioner har blitt fratatt muligheten til å starte
ønsket næringsvirksomhet, og på den andre siden har friske, verdifulle avlsdyr måtte slaktes.
Forslag:
Tydelige punkter i veilederen som gir forutsigbarhet for den som har behov for å flytte hunndyr som
grunnlag for næringsretta husdyrhold.
§ 24 Unntak for sauer og geiter, ledd 2b, flytting til dyreansamlinger i samme fylke.
Kravene om dokumentasjon bør også gjelde når dyr, både sau og geit, skal flyttes ifm kåring og
utstilling. Ellers henger arbeidet med dyrehelse og smitteforebygging i en tynn tråd.
Forslag:
Helsekravene beskrevet i § 23 gjelder også for dyr som flyttes til dyreansamlinger i samme fylke.
Generell kommentar til forskriften:
Sett i lyset av den store jobben som er gjort på landsbasis gjennom posjekt Friskere Geit, er det
uforståelig at det ikke gjenspeiles bedre i utkastet til ny forskrift. Med det gode
overvåkingssystemet og alle prøver og analyser som er gjort er smittebildet for den norske
geitepopulasjonen vesentlig bedre og tryggere enn for sau. Det at geiteholdet også omfatter relativt
få dyr sett i forhold til sau, gjør det enkelt å holde oversikt og kontroll over helsesituasjonen videre
framover.
Forskriften må derfor vise dette gjennom regler og lovtekst, og ta oppta i seg det som realistisk sett
er utfordringene i småfeholdet. Det er ikke lenger geitehelsa som utgjør særlig fare.
Vi innstiller derfor på at det må lages separate og mer liberale regler for rene geitebesetninger, også
i fylkene som tidligere har hatt påvist skrapesjuke. Ellers vil mange av smårasene av geit stå i en
omtrent umulig avls- og driftssituasjon og dette vil fører til slakt av mange gode og friske avlsdyr.
Den gode helsesituasjonen kan lett dokumenteres, og denne realiteten må gjenspeiles i regelverket.
Det må være viktig å ta vare på og utnytte den svært gode helsesituasjonen vi har for geit i Norge,
og skape et regelverk som utnytter dette framfor å oppfordre til import fra tredjeland som Danmark
og England, land som slett ikke har gjennomgått prosjekter tilsvarende Friskere Geit, land som har
et annet fokus og tildels varierende bredde på helsedokumentasjon.
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