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Høring – Endring og utvidelse av «Forskrift om forbod mot å overføre levande sau 

mellom buskapar i Rogaland»  

Vi viser til brev fra Mattilsynet, Hovedkontoret datert 27. juni 2014 der vi inviteres til å komme med innspill til 

endring og utvidelse av forskrift av 23. august 2010 nr. 1210 om forbod mot å overføre levande sau mellom 

buskapar i Rogaland. 

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene og utvidelsen er spredning av sykdommen fotråte fra Rogaland til 

Aust-Agder. Det foreslås å innføre de samme begrensningene på flytting av sau i Aust-Agder som de som p.t. 

gjelder i Rogaland i den hensikt å forsøke å hindre videre spredning av sykdommen. Spredningspotensialet er 

stort, og erfaringene fra Rogaland tilsier at det er behov for å regulere forflytning av sau også i Aust-Agder i 

forskrifts form for å hindre spredning. Det er ikke tilstrekkelig med tiltak i de enkelte besetningene.  

Videre foreslås det å skjerpe vilkårene for flytting av værer i væreringer. Dette vil gjelde både i Aust-Agder og i 

Rogaland. 

Alt i alt anses utvidelsen og innskjerpingen som nødvendig for å kunne gjennomføre en effektiv bekjempelse av 

sykdommen og for å nå målet om fotråtefrie besetninger i Norge. 

Kjøttbransjens synspunkter 

KLF støtter Mattilsynet i dets arbeid med å bekjempe alvorlige og tapsbringende sykdommer på dyr i Norge. 

Fordelene med en frisk populasjon av husdyr er mange, men viktigst er bedret velferd for dyrene samt et 

beskjedent forbruk av antibiotika. Siden smitten først og fremst spres ved flytting av dyr er begrensninger på 

dette det som er mest virkningsfullt i arbeidet med å bekjempe sykdommen. Klarer man med hjelp av disse 

begrensningene å hindre videre spredning av sykdommen vil dette også resultere i et lavere forbruk av 

antibiotika til behandling av syke dyr.  

 

Bruk av antibiotika blant matproduserende dyr er noe den jevne forbruker er opptatt av, og en begrenset bruk 

av dette er noe hele den norske kjøttbransjen er tilhenger av.  
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Det er allerede brukt betydelige midler til bekjempelse av fotråte i Rogaland. Nå når sykdommen har spredd 

seg til Aust-Agder vil det være lite klokt å ikke følge opp sykdommen med videre bekjempelse og restriksjoner 

der. Dersom man ikke gjør det er det en reell risiko for at vi innen kort tid vil se en ytterligere spredning av 

sykdommen med de problemene det vil føre med seg, både økonomiske og dyrevelferdsmessige.  

 

Vi deler Mattilsynets syn på den oppståtte situasjonen og er enig i at det er behov for å endre forskriften slik at 

den gjøres gjeldende også for Aust-Agder samt å skjerpe kravene for flytting av dyr mellom besetninger. Vi 

mener endringene er nødvendige for å kunne bekjempe sykdommen på en effektiv og målrettet måte. Selv om 

endringene vil medføre en arbeidsmessig og økonomisk merbelastning mener vi dette totalt sett er av mindre 

betydning sett i relasjon til fordelene på sikt. Vi forutsetter da at de varslede endringene vil medføre at vi blir 

kvitt sykdommen, eller i det minste at prevalensen reduseres betydelig.  

 

Vi har ingen ytterligere kommentarer.  

 

Med hilsen 

Lars Haneborg 

Sjefsveterinær 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

 


