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1 Innledning 

KOORIMP, Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, er 

næringens koordinerende organ for arbeidet med smitteforebyggende tiltak ved import av 

levende dyr og dyreprodukter. Organisasjonen skal bidra til å hindre innførsel av smittestoffer 

ved import som kan gi sykdom på dyr eller mennesker. Dette vil i tillegg gi et 

konkurransemessig og handelsmessig fortrinn for norske bedrifter. KOORIMP har sitt fokus 

rettet mot import av storfe, gris, småfe, struts, reinsdyr og har et overordnet ansvar for import 

av fjørfe. Eierne av KOORIMP er TINE Norske Meierier, Norsk Kjøtt, Prior Norge, 

Kjøttbransjens Landsforbund, Fjørfebransjens Landsforening, GENO, Norsk Kjøttfealslag, 

Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norsk Sau- og Geitealslag, Gjensidige og Storebrand. 

KIF, Kontrollutvalget Import Fjørfe, er et tilsvarende organ som KOORIMP, men har sitt 

fokus rettet mot import av fjørfe . KIF arbeider mot de samme målene som KOORIMP. Disse 

to instansene har et nært samarbeid. Eierne av KIF er Prior Norge, Fjørfebransjens 

Landsforening og Norsk Fjørfelag og importørene av levende fjørfe. 

Daglig leder i KOORIMP er Trygve Grøndalen. Instansen holder til på Fagsenteret for kjøtt 

og har et budsjett på 1.600.000 kroner. Daglig leder i KIF fra april 2000 er ·Nils Kolstad. De 

holder til på Ås og har et budsjett på 200.000 kroner. 

KIF og KOORIMP ble opprettet i 1995-96, og etter ett år med EØS Il-avtalen er tiden nå inne 

for en evaluering av organisasjonen. Dette er bakgrunnen for prosjektet. Det er gjort en 

undersøkelse hvor blant annet behov, erfaringer, virksomhetsområder, målgruppe og 

alternativ organisering har blitt belyst. 
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2 Metode og kriterier for undersøkelsen 

I denne undersøkelsen var det et mål å fram hvilke meninger ulike brukere har til viktige 

spørsmål angående KOORIMP/KIF, såvel som å kunne registrere kvantitative forskjeller 

mellom brukerne. Derfor ble det valgt en tilnærming som gir mulighet både for statistiske 

målinger, og til å gå i dybden på enkelte spørsmål. I den forbindelse utarbeidet KOORIMP 

selv et spørreskjema. Landbrukets Utredningskontor hadde i den forbindelse en mer 

rådgivende rolle. 

Innsamlingen av data ble gjort pr. telefon. Fordelen med å gjennomføre undersøkelsen på 

denne måten er at man kommer direkte i kontakt med de som er i fokus for undersøkelsen, og 

en står friere til å komme med oppfølgingsspørsmål. 

Det ble i alt foretatt 60 intervjuer. Av disse var det 2 som ikke ble gjennomført på en 

tilfredsstillende måte på grunn av respondentenes manglende interesse. Landbrukets 

Utredningskontor fikk lister med aktuelle respondenter påskrevet av KOORIMP. Felles for 

respondentene er at de har med import av dyremateriale å gjøre. Landbrukets 

Utredningskontor kunne stort sett velge fritt på disse listene, men det var et krav at vi skulle 

intervjue 14 navngitte respondenter. Følgende respondenter ble intervjuet: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

21 Importører 

15 Distriktsveterinærer 

I 0 Varemottakere 

9 Fylkesveterinærer 

3 Ansatte i Statens dyrehelsetilsyn 

2 Ansatte i Landbruksdepartementet 

For å beholde anonymiteten har respondentene som representerte fylkesveterinærer, Statens 

dyrehelsetilsyn og Landbruksdepartementet blitt slått sammen til en kategori som er kalt 

forvaltningen . De andre kategoriene er importører, distriktsveterinærer og varemottakere. 

Innsamlingen av data foregikk i tidsperioden 24. februar til 24. mars d.å. Landbrukets 

Utredningskontor har stått for innsamling; punching av data og utarbeidelse av rapporten. De 

statistiske kjøringene av dataene er gjort ved hjelp av dataprogrammet SPSS. 

Holdbarheten til dataene vurderer vi til å være relativt god, fordi en har fått kontaktet en stor 

del av universet av brukere av KOORIMP/KIF. 
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3 Resultatene 

I dette kapittelet vil resultatene bli gjennomgått. Oppbygningen av kapittelet vil i viss grad 

følge spørreskjemaet.' Det samlede utvalget ble delt inn i fire kategorier: Importør, 

varemottaker, distriktsveterinær og forvaltning . 

Vi ønsket både å finne ut noe om hva hele utvalget mener, og i hvor stor grad de ulike 

gruppene skiller seg fra hverandre. På grunn av et lite antall respondenter, vil det som 

presenteres i tabellene først og fremst være hele utvalget. Vi tar imidlertid inn de ulike 

kategoriene i kommentarene av tabellene. Det var også mange muligheter for respondentene 

til å komme fram med mer utfyllende meninger om ulike saker. Disse presenteres fortløpende . 

3.1 Kjennskapen til KOORIMP/KIF 

Når det gjelder respondentenes kjennskap til KOORIMP og KIF, så er den noe varierende. 

Tabell I Kjennskap til KOORIMP og KIF. Prosent. (N=58) 
Ja Nei Totalt 

KOORIMP 98,3 L7 100 
KIF 48.3 51.7 100 

Så og si alle de spurte har kjennskap til KOORIMP. Situasjonen er noe annerledes når det 

gjelder kjennskapen til KIF. 48 prosent svarer at de kjenner til instansen. De som har 

kjennskap til KIF har også kjennskap til KOORIMP. De som har kjennskap til KOORIMP har 

ikke i samme grad kjennskap til KIF. Det er først og fremst varemottakerne og importører av 

fjørfe som har kjennskap til denne instansen. Det som er slående er at det er relativt mange 

distriktsveterinærer og mange i forvaltningen, d.v.s folk fra Landbruksdepartementet, Statens 

dyrehelsetilsyn og fylkesveterinærer, som ikke har kjennskap til KIF. Distriktsveterinærene 

ser ut til å ha litt mindre kjennskap til KIF enn forvaltningen . 

Respondentene ble også spurt hvilke organisasjoner som stod bak disse instansene. Svarene er 

varierende. Noen harkjennskap tilde fleste organisasjonene, mens andre har mindre 

kjennskap. Når det gjelder KOORIMP, blir nesten alltid Norsk Kjøtt, TINE, GENO og 

Norsvin trukket fram. Det vil si at samvirkeorganisasjonene i størst grad blir trukket fram . De 

andre private aktørene blir ikke i samme grad nevnt. Forsikringsselskapene blir så og si aldri 

nevnt. Av de som har kjennskap til KIF visste de fleste hvilke tre organisasjoner som stod bak 

instansen. Prior var den organisasjonen som ble nevnt flest ganger. 

1 Vedlegg I - Spørreskjemaet 
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3.2 Behov 

Det ble stilt spørsmål om det er behov for tilleggskrav utover offentlige krav og reguleringer, 

for å hindre innførsel av av smittestoffer. 

Tabell 2 Behov for tilleggskrav. Prosent (N= 58) 

I Ja Nei Vet ikke Totalt 
I Samlet utvalg 79,3 13 ,8 6,9 100 

Nesten 80 prosent av utvalget mener at det er behov for tilleggskrav. Begrunnelsene for 

tilleggskravene er mange, men de som går igjen er: 

• Det offentlige regelverk opprettholder ikke lenger det samme kravnivå ved import som 
tidligere. Regelverkene i inn- og utland er for svake og generelle. For utlandet gjelder 

dette først og fremst landene i Øst-Europa og land i den tredje verden. 

• Svakere krav fra det offentlige, også i framtiden, gjør at næringen selv må gripe inn. 

• Føre-var prinsippet. 

• Bevare Norges unike dyrehelse. 

• God dyrehelse er næringens konkurransefortrinn. 

• Redusere risikoen for å importere smittsomme sykdommer. Økt globalisering fører til økt 
handel over landegrensene noe som øker risikoen for uønsket import. 

I underkant av 14 prosent av respondentene svarer at det ikke er behov for tilleggskrav. 

Begrunnelsene er: 

• Det offentlige regelverket er godt nok, og dagens situasjon er tilfredsstillende. 

• Bak disse tilleggeskravene ligger det politiske og proteksjonistiske hensyn over for det 

norske landbruket. 

• Reagerer på at næringen selv skal stille tilleggskrav. Dette bryter med 
forvaltningsprinsippet. 

• Det er for få importer til landet at dette har noe for seg. 

Importørene er i større grad en resten av utvalget kritisk til næringens tilleggskrav, men det er 

ikke store meningsforskjeller mellom de forskjellige kategoriene. 

I 
I 
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De respondentene som mener det er behov for tilleggskrav skulle videre ta stilling til hvem 

som bør fastsette dem. På dette området var det mulig for respondenten å krysse av på opp til 

to instanser. Det ble ikke foretatt noen prioritering. 

Tabell 3. Fastsette/se av tilleggskrav. Prosent (N=44) 
Importøren selv uten "innblanding" 25 
Mottakerne av slakt, melk eller fjørle1H"odukter 31 ,8 
KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) 11 ,4 
Helsetjenestene for dyreartene 13 ,6 
KOORIMP/KIF 77,3 
Andre 11 ,4 

77 prosent svarer positivt på at det er KOORIMP/KIF som bør fastsette tilleggskravene. 

Videre følger mottakerne av jordbruksprodukter og importøren selv uten innblanding med 

henholdsvis 32 og 25 prosent. 

Av de som svarer positivt på at det er KOORIMP/KIF som bør fastsette tilleggskrav er det 

ingen katergorier som skiller seg ut. Av de som mener at det er mottakerne av 

jordbruksprodukter som bør fastsette tilleggskravene så er varemottakerne i større grad positiv 

til det enn de andre kategoriene. Det at importøren uten innblanding skal fastsette tilleggskrav 

er varemottakerne i større grad negativ til enn de andre kategoriene. 

De som mener at det er behov tilleggskrav skulle videre ta stilling til hvem som bør ha 

ansvaret for å følge opp slike tilleggskrav. Respondentene kunne her sette av opptil tre kryss 

på instanser som bør følge opp tilleggskrava. 

Tabell 4. Folge opp tilleggskrav. Prosent. (N=44) 
Importøren selv uten "innblanding" 36,4 
Mottakerne av slakt, melk eller fjørle11rodukter 27,3 
KSL (Kvalitetssystem i Lan_dbmket) 6,8 
Helsetjenestene for dyrea1iene 11,4 
KOORIMP/KIF 54,5 
Andre 31 ,8 

Nesten 55 prosent svarer positivt på at det er·KOORIMP/KIF som bør ha ansvaret for å følge 

opp tilleggskravene. Videre fulgte importøren selv uten innblanding og andre med 

henholdsvis 36 og 32 prosent. Tett fulgt av mottakerne av landbruksprodukter med 27 

prosent. 

Av de som mener at det er KOORIMP/KIF som skal ha ansvaret for å følge opp tilleggskrav, 

er det et klart flertall blant importørene som mener dette. Forvaltningen deler i mindre grad 

denne oppfatning. Blant de som mener at det er importøren selv som bør følge opp 

tilleggskravene, er representantene fra forvaltningen overrepresentert. Varemottakerne er i 
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mindre grad enig i dette. Distriktsveterinærene er overrepresentert blant de som har pekt på at 

"andre" skal ta seg av denne oppgaven. De som har svart at "andre" skal gjøre denne jobben 

mener da veterinærinstansene, myndighetene og Statens dyrehelsetilsyn. Dette går igjen 

uavhengig av kategori . 

Ved å sammenligne tabell 3 og 4 går det klart fram at det er et ønske om at det er 

KOORIMP/KIF som skal fastsette tilleggskravene. Når det gjelder å følge opp kravene, 

forandrer bildet seg noe. KOORIMP/KIF får fortsatt en høy score, men den er noe redusert. 

På dette området er det flere som ønsker at importørene selv og "andre" kommer sterkere inn 

på banen for følge opp tilleggskravene. 

KOORIMP/KIF sitt arbeid baserer seg på veterinærfaglige vurderinger. Utvalget skulle ta 

stilling hva de synes om en slik prioritering. 

Tabell 5. Veterinærfaglige vurderinger. Prosent. (N=58) 
Enig Verken Uenig Usikker Totalt 

enig/uenig 
Samlet utvalg 89,7 6,9 - 3,4 

Nesten 90 prosent av respondentene er enige i at KOORIMP/KIF skal være tuftet på 

veterinærfaglige vurderinger. Ingen er uenig i dette! 

100 

Det er bare importører og forvaltningen som har svart verken enig/uenig eller usikker. Med 

verken enig/uenig menes det at respondenten er indifferent til problemstillingen. Med usikker 

menes at respondenten ikke ser seg i stand til å svare. 

Begrunnelsen for at man er enig i denne prioriteringen er flere : 

• Sammensetning av KOORIMP/KIF 
Består av fora som sitter med veterinærfaglige ekspertise. Det er disse miljøene som har 

kunnskap om dyreetikk og dyrehelse. Dette ivaretar både dyrenes og forbrukernes 

interesser. 

• Viktig med objektive vurderinger. 
Markedsmessige og politiske vurderinger bør holdes utenfor. De tar i mindre grad hensyn 

til dyretikk og dyrehelse. 

• Det er veterinærfaglige vurderingene som er hele ideen bak KOORIMP/KIF 
De skal ikke drive med lobbyvirksomhet. 

Kommentarer fra de som har svart enig/uenig eller usikker går på om det er m~lig å foreta 

veterinærfaglige vurderinger uten å blande inn politikk og marked. De mener at det må være 

en balansegang mellom marked, politikk og veterinæfaglige vurderinger. 
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3.3 Erfaringer 

I denne delen skal vi prøve å måle hvor fornøyde brukerne er med KOORIMP/KIFs virke. 

Respondenten skulle ta stilling til en rekke påstander. Påstandene og svarfordelingen går fram 

av tabellen under. 

Tabell 6. Påstander om KOORIMPIKIF Prosent (N=58) 
Meget enig Ganske Ve1·ken Uenig Usikker Totalt 

enig enig/uenig 
KOORIMP/KIFs 34,5 34,5 12,1 5,2 13,8 100 
arbeid har vært 
så langt 
tilfredsstillende 
KOORIMP/KIFs 25,9 32,7 10,3 25,9 5,2 100 
synlighet er 
tilfredsstillende 
KOORIMP/KIFs 60,3 34,5 - 3,4 1,7 100 
faglige dyktighet 
er 
tilfredsstillende 
KOORIMP/KIFs 48,3 34,5 3,4 3,4 10,3 100 
tilgjengelighet er 
tilfredsstillende 

Påstandene angikk både KOORIMP pg KIF. Noen valgte å se på instansene som en enhet 

mens andre valgte å se på de som to enheter. Dessuten er det en relativ stor skjevhet mellom · 

antall respondenter som er knyttet til KIF og de som er knyttet til KOORIMP . Dette gjør det 

litt vanskelig å tolke resultatene for hver enkelt instans. 

Resultatene viser at man er godt fornøyd med instansenes arbeid, faglig dyktighet og 

tilgjengelighet, men organisasjonene kommer ikke så godt ut på synlighet. 

Når det gjelder KIF og påstander om denne instansen, så er det en tendens i materialet at 

svarene i større grad havner i høyre del av tabellen. Det vil si at de svarer uenig/usikker. Dette 

gj ør seg særlig gjeldende for påstanden om synlighet. For påstanden om tilgjengelighet 

derimot, er det motsatte tilfellet. Når det gjelder KOORIMP, så er det en tendens til at 

svarene i større grad blir plassert i venstre del av tabellen. Det vil si at det i større grad svares 

meget/ganske enig. Dette gjør seg gjeldende for alle påstandene. 
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3.4 Virksomhetsområder 

I denne delen skulle respondentene ta stilling til i hvilken grad KOORIMP/KIFs ulike 

virksomhetsområder skal prioriteres. Dette skulle respondentene ta stilling til uavhengig av 

hvilken instans som skal gjøre dette arbeidet i framtida. 

Tabell 7. Prioritering av virksomhetsområdene til KOORJMPIKIF. Prosent (N=58) 
Stor grad Noen grad Liten grad Vet ikke Totalt 

Im1>0rt av 91 ,4 5,2 1,7 1,7 100 
levende dyr 
Import av 60,3 31 5,2 3,4 100 
sæd, emb1·yo 
og rugeegg 
Import av 50 24,1 17,2 8,6 100 
animalske 
næringsmidler 
Import av 58,6 24, 1 12,1 5,2 100 
fon'arer 
Informasjon 87,9 8,6 3,4 - 100 
om beskJttelse 
mot smitte 
generelt 

Over 90 prosent mener at arbeidet med import av levende dyr skal prioriteres i stor grad. 

Respondentene, uavhengig av kategori, er enig i det. 

Når det gjelder import av sæd, embryo og rugeegg, mener 60 prosent av de spurte at dette 

arbeidet skal prioriteres i stor grad. Vel 31 prosent mener at det skal prioriteres i noen grad. 

Ingen av de av de fire kategoriene utvalget er delt inn i skiller seg ut på noen måte. 

50 prosent av respondentene mener at arbeidet med import av animalske næringsmidler bør 

prioriteres i stor grad. Andel av de som mener at dette bør prioriteres i liten grad er på vel 17 

prosent. Hvis man tar utgangspunkt i kategoriseringen så er andel av respondenter som har 

svart "vet ikke" størst blant importører. Ellers så er det ikke noen store forskjeller mellom 

kategoriene. 

Import av fOrvarer mener 59 prosent av de spurte skal prioriteres i stor grad. 24 prosent mener 

at dette skal prioriteres i noen grad. De forskjellige gruppene svarer relativt likt på dette 

spørsmålet. 

Hele 88 prosent av de spurte mener at informasjon mot smitte generelt skal prioriteres i stor 

grad. Importører og distriktsveterinærer mener dette i større grad enn varemottaker og 

forvaltningen . Det var ingen som svarte "vet ikke" på dette spørsmålet. 
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Videre ble de spurt om det er andre virksomhetsområder som bør prioriteres. De fleste kom 

ikke på noen flere virksomhetsområder, men det er noen som hadde synspunkter på dette: 

• En god grensekontroll og et godt utbygd kontrollapparat er oppgaver som bør prioriteres . 

• En bedre kontroll med fritidsdyr bør prioriteres. 

• Det er et ønske om kompetanseheving eksternt i andre organisasjoner. 

• Det bør satses mer på nettverkstilknytning. Det går på at man skal samarbeide mer med 
offentlige fora. 

• Utfordringer innenfor dyretikk og dyrevern bør i større grad trekkes inn . 

• Økt fokus på motivasjon og informasjon rundt import overfor alle aktører som driver med 
dette og befolkningen. 

• Fokusere på beredskapsmessige hensyn hvis nye smittsomme sykdommer dukker opp . 

• Det etterspørres også retningslinjer for hvordan man skal takle tilsvarende utfordringer 
innen for aquasektoren. 

3.5 Målgruppe 

Utvalget skulle her ta stilling til hvilke(n) målgruppe(r) KOORIMP/KIF skal jobbe mot. 

Respondentene hadde mulighet til å krysse av på opp til tre målgrupper. 

Tabell 8 Målgruppen(e) til KOORIMP og KIF. Prosent. (N=57) 
Importører 96,5 
Rådgivere i organisasjonene 49,1 
Veterinærer 52,6 
Allmenheten/turister 24,6 
Andre 14 

Nesten 97 prosent mener at importørene er en viktig målgruppe. Videre følger veterinærer og 

rådgivere i organisasjonene med henholdsvis 53 og 49 prosent. Blant de som mener at 

veterinærene er en av målgruppene er det en tendens i materialet at importører og 

distriktsveterinærer i større grad mener dette enn varemottakerne og forvaltningen . 

Det er også noen som har svarer andre. Med andre har da respondentene ment matvarekjedene 

og.næringsmiddelindustri . En del av respondentene synes det.er svært vanskelig å velge ut 

noen av målgruppene. De vil ha med alle svaralternativene. 
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3.6 Kjennskap til dagens styringssystem 

Respondentene ble spurt om de hadde kjennskap til dagens styringssystem for 

KOORIMP/KIF. 

Tabell 9 Kjennskap til dagens styringsystem i KOORIMPIKIF. Prosent. (N=58) 

I Ja Nei Totalt 
I Samlet utvalg 46,6 53,4 100 

Vel 46 prosent av de spurte sier at de har kjennskap til dagens styringsystem. 53 prosent 

svarer at de ikke har det. Representanter fra forvaltningen har i mindre grad enn de andre 

gruppene kjennskap til styringssystemet. I de andre kategoriene er respondentene delt på 

midten nå det gjelder kjennskap til dette styringssystemet. 

Neste spørsmålet gikk på om dette var et riktig styringssystem i forhold til målgruppene. De 

som ikke hadde kjennskap til styringssystemet fikk en kort introduksjon i hvordan det var 

bygd opp.2 Det må legges til at respondentene syntes det var vanskelig å svare på spørsmålet, i 

og med at de hadde liten kjennskap til dette systemet og at de derfor i liten grad hadde tenkt 

over dette. Dette er felles for alle respondentene uavhengig av hva de svarte. 

Tabell 10 Riktig styringssystem i forhold til målgruppene. Prosent. (N=58) 

I 
I 

I Ja Nei Vet ikke Totalt I 
I Samlet utvalg 58,9 7, 1 33 ,9 100 

59 prosent svarer "ja" på at dette er et fornuftig styringssystem for å nå målgruppene. 7 

prosent svarer "nei" på dette, mens 34 prosent svarer "vet ikke" . Ingen av de fire kategoriene 

skiller seg ut. 

Begrunnelsen til de som svarer "ja" går på at systemet virket greit, riktig og fornuftig . De 

mener at systemet så ut til å fungere, og de mener at det er viktig med et overordnet organ. 

Flere av disse stilte spørsmål om det ikke skulle ta mer hensyn til forbrukerinteressene, og om 

ikke KOORIMP/KIF bør få mer reell makt. For de som svarer "vet ikke" går det på at det var 

en generell skepsis . til tunge. styringssystemer. De mener at dette var en tradisjonell måte å 

organisere seg på, men var usikre på effekten. Ellers så går det på at de ikke har noen mening 

om dette. Begrunnelsen for de som svarer "nei" går på at det var en innfløkt, tung 

styringsform og stor styringsgruppe. De føler at det er overorganisert og at faren for 

overlapping mot eierorganisasjonenes egne aktiviteter er stor. 

2 Vedlegg 2 - Beskrivelse av styringssystemene 

I 
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3.7 Alternativ organisering 

En alternativ organisering til KOORJMP/KIF kan være åla helsetjenestene for den enkelte 

dyreartene har hovedansvaret for sine respektive dyrearter. I tabellen under går det fram 

hvordan respondentene stiller seg til dette. 

Tabell 11 Helsetjenestene !tar lwvedansJ1aret for sine dyrearter. Prosent. (N= 5 7) 

I Bra Dårlig Vet ikke Totalt 
I Samlet utvalg 17,5 54,4 28, l 100 

Flertallet av respondentene, nesten 55 prosent, er kritiske til at helsetjenestene skal overta 

hovedansvaret dette arbeidet. Denne tendensen finnes i alle kategorier, unntatt i forvaltningen, 

der "vet ikke" er det hyppigste svaret. 28 prosent svarer vet ikke. 

De viktigste begrunnelsene mot å overlate ansvaret til helsetjenestene er: 

• KOORIMP/KIF fungerer bra i dag. 

• Det er behov for en overordnet, koordinerende enhet. 

• Ansvaret må plasseres ett sted. 

• Mye av problematikken rundt smitte osv. går på tvers av dyreslagene. 

• Helsetjenestene har ikke godt nok apparat og faglig autoritet. 

• Skepsis til om helsetjenestene er tilstrekkelig nøytrale. 

De viktigste begrunnelsene for å være positiv til ei slik omorganisering, er at dette ville gi et 

enklere og mer oversiktlig system, og at det ville være mer effektivt. Man vil da bruke det 

eksisterende organisasjonsapparatet. En annen begrunnelse er at en slik omorganisering kan 

føre til at man får samlet spesialisert fagkunnskap på et sted. 

Tabellen under viser holdningen respondentene har til økonomiske sanksjoner. 

Tabell 12 Holdning til økonomiske sanksjoner. Prosent. (N= 57) 

I 
I 

I Positiv Negativ Vet ikke Totalt I 
I Samlet utvalg 80,7 12,3 7 100 

81 prosent er positive til at KOORIMP/KIF gjennom varemottakerne bruker pressmidler som 

lavere pris eller andre økonomiske reaksjoner overfor importører som ikke tilfredsstiller 

næringens tilleggskrav. Flertallet er klart i alle kategoriene, men andelen som er negative er 

høyest blant importørene. Andelen av negative importører er relativt likt fordelt mellom de 

som er tilknyttet KIF og de som er tilknyttet KOORIMP. " 

I 

Den vanligste begrunnelsen for økonomiske sanksjoner er at det er nødvendig med et ris bak 

speilet for å få respekt for reglene. Mange er også opptatt av at useriøse aktører som ødelegger 
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for det store flertallet, må straffes for overtramp. En del er usikre på om en har juridisk 

hjemmel for å bruke sanksjoner, og det er også noe tvil om det er mulig å følge opp slike 

sanksjoner i praksis . 

KOORIMP/KIF har to funksjoner : En faglig rådgivningsfunksjon og en annen som går på å 

sette i gang straffetiltak gjennom varemottakerne overfor importører som ikke følger de krav 

næringen har satt. I tabellen under kommer det fram hvordan respondentene stiller seg til de 

resultater KOORIMP/KIF kan oppnå ved kun å ha en rådgivende rolle. 

Tabell 13 

I 
I Samlet utvalg 

Akseptable resultater ved kun å beholde rådgivningsfunk~onen. 

Prosent. (N= 5 7) 
Ja Nei Vet ikke 

17,5 68,4 14 
Totalt 

100 

Flertallet av respondentene, nesten 70 prosent, er negative til at en kan få akseptable resultater 

ved kun å beholde rådgivningsfunksjonen. Denne tendensen går igjen i alle kategoriene, men 

det er størst andel med positive svar blant importørene. 

Videre skulle respondentene ta stilling til om det er behov for rådgivere utenfor offentlig 

veterinærmyndigheter sitter med kompetanse innenfor smittebeskyttelse og import/eksport. 

Tabell 14 Behov for rådgivere utenfor offentlig veterinærmyndighet. Prosent. (N=57) 

I Ja Nei Vet ikke Total 
I Samlet utvalg 84,2 12,3 3,5 100 

Det er et stort flertall, 84 prosent, av respondentene som ser et behov for å ha rådgivere 

utenfor den offentlige veterinærmyndigheten med ansvar for å ha kompetanse innen 

smittebeskyttelse og import/eksport. 12 prosent mener at det ikke er et slikt behov. Det er 

ingen utpregede forskjeller mellom de ulike kategoriene som deltok i undersøkelsen i 

vurderingen av dette spørsmålet. 

I 
I 

I 
I 

Det er noen av respondentene som utdypet sitt syn på dette spørsmålet. Grunnlaget for å ønske 

en rådgiver utenfor, går. ofte på forhold til distriktsveterinærtjenesten. Det blir stadig færre 

distriktsveterinærer, og ikke alle har like stor kompetanse på disse områdene. Flere 

veterinærer påpeker selv at de også kan ha behov for rådgivning. Det er også flere 

respondenter som mener at offentlige krav blir/bør være ivaretatt gjennom det offentlige 

systemer. Her er ingen kategori av respondenter som skiller seg ut. 

Noen av de som ikke føler behov for en slik todeling, begrunner dette med at det offentlige 

har ansvar for å følge opp krav som de selv setter. Det er også flere som mener at det finnes 



mange rådgivere rundt omkring, og det er viktig å ikke spre dette arbeidet på for mange 

hender. 
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Respondentene som mener det er behov for rådgivere utenfor offentlige 

veterinærmyndigheten ble videre spurt om hvordan dette bør organiseres. Når det gjelder 

instansen et "rådgivningskontor", svarer ikke respondenten på om KOORJMP skal legges ned 

eller ikke. Det går mer på prinsippet på hvordan man kan tenke seg organiseringen av 

rådgiverne. 

Tabell 15 Mulig måte å organiser på. Prosent. (N=42) 
Kan tillegges Et "rådgivnings- Annen Total 

helsetjenesten til kontor" organisering 
de enkelte 

dyreslagene 
Samlet utvalg 45,2 35,7 19 100 

Nesten halvparten av de som mener at det er et behov for rådgivere også utenfor den 

offentlige myndighet, mener at dette kan tillegges helsetjenesten til de enkelte dyreslagene. 

Forvaltningen ser ut til å være mer positiv til en slik løsning enn de andre. Varemottakerne ser 

ut til å være litt mer negative til en slik løsning. Disse er mer positive til et 

"rådgivningskontor". Flere av de som har svart her, kommenterer at det er et ønske at 

KOORJMP fortsetter å eksistere. 

De som har svart annen organisering kan tenke seg følgende organisering av rådgivere: 

• Viktig å organisere i det små og knytte slikt arbeid opp mot allerede eksisterende 
instanser. Det tenkes først og fremst på rådgivningsapparatet. Dermed blir det lettere å 

synliggjøre behovet over for brukerne. 

• Et sentralt rådgivningskontor som har det overordnede ansvaret, mens det daglige virket 
blir utført av helsetjenestene. 

• Organisasjonene som driver med import som skal ta ansvaret for denne delen. 

• Helsetjenestene har ansvaret for sinittebeskyttelse, mens KOORIMP/KIF tar seg av import 
og eksport. 

• Ønsker seg instanser som består av av organisasjoner som skal dekke de avlsmessige 
behov og noen som tar veterinærfaglige hensyn. I disse fora skal det da foretas 

risikovurderinger. Omfanget og ressursbruken i disse fora er avhengig av behovet. Dette 

forandre seg over tid . 
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Respondentene ble videre spurt om det er redusert eller økt behov for tilleggskrav i framtida. 

Tabell 16 Behov for tilleggskrav i framtida. Prosent. (N= 53) 

I Økt Redusert Vet ikke Totalt 
I Samlet utvalg 64,2 11,3 24,5 100 

Underkanten av 65 prosent av respondentene mener at det i framtida vil bli økt behov for krav 

i tillegg til de myndighetene setter. Denne tendensen er særlig sterk blant 

distriktsveterinærene, mens mange av importørene er usikre. Nesten 25 prosent svarer "vet 

ikke" . Det er få som mener behovet for tilleggskrav vil bli redusert. 

Mange mener at globalisering og åpnere grenser vil føre til økt behov for tilleggskrav. 

Importvolumet vil da sannsynligvis øke. En del mener også det offentlige p.g.a internasjonalt 

press eller økonomiske hensyn ville fire på kravene, noe som vil gjøre tilleggskrav viktig. 

Flere peker på at behovet for tilleggskrav er avhengig av hvor strenge de offentlige kravene 

blir i framtida. 

De fleste som svarer "vet ikke" har heller ingen formening om dette. Men en del innenfor 

denne gruppen mener at man må se behovet for tilleggskrav i lys av importvolum, 

sykdomsbildet og utviklingen av det offentlige regelverket. 

Blant de som tror på en reduksjon av tilleggskravene går argumentasjonen blant annet ut på at 

det er strenge nok regler, at dokumentasjon og kontroll i avsenderlandene vil bli bedre og at 

forskjellen i dyrehelsen mellom landene vil bli utjevnet. 

0 

I 
I 



Side 15 

3.8 Andre synspunkter 

Det siste spørsmålet i vår undersøkelse var åpent. Her var det et ønske om at respondentene 

kunne komme med andre synspunkter om og til KOORIMP/KIF. Det var 40 stykker som 

avgav svar. Vi har prøvd å kategorisere kommentarene etter positiv rettet omtale, negativ 

rettet omtale og omtale som går på ønsker og mål for instansene. Det er ingen absolutte 

grenser mellom kategoriene. De går inn i hverandre. Grunnen til at det er kategorisert slik er 

at positiv rettet omtale inneholder elementer man bør ta vare på. Negativ rettet omtale er 

signaler om at noe bør endres. Ønsker og mål inneholder elementer som går på ideer og 

videreutvikling. Denne kategoriseringen har ført til at enkelte kommentar fra respondentene 

har blitt splittet, for å bli plassert i de forskjellige kategoriene. 

Positiv rettet omtale 
• KOORIMP er nyttig. 
• Fungerer som en meget bra støttespiller for min instans. Sterk faglig rådgivning fra 

KOORIMP. KIF er svakere på det området. 
• De gjør en god jobb. Håper organisasjonene vil bestå. 
• Instansen er oppdatert. Den jobber for næringens beste. 
• De gjør en bra jobb. De fungerer som en ekstra støtte for min instans. Det negative med 

KOORIMP er at de har en litt "krigersk" kommunikasjonsmåte. Det går på det at hvis de 
får et "vet ikke" svar, så får de ofte en negativ holdning til temaene som drøftes . 

• Det er positivt at organisasjonen eksisterer. Vi føler at vi har et ryddig samarbeid med 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

orgamsasJonen. 
En positiv organisasjon 
Synes denne instansen er et positivt tiltak. 
Jeg synes, som det går fram av svarene, at KOORIMP gjør en bra jobb. De er lette å få 
tak i, og de sender ut informasjon. Helsetjenesten har ikke på langt nær vært så synlige. 
Jeg synes KOORIMP fungerer greit og at det er praktisk . 
Det er fint at vi har KOORIMP. Det er veldig greit. Det er godt kvalifiserte folk . Jeg er 
godt fornøyd . 
KOORIMP har en veldig viktig funksjon . Husdyrnæringen er helt avhengig av at de har 
dette organet. Jeg har og vil bruke KOORIMP aktivt ved en hver importsak. Vi opplyser 
aktivt om KOORIMP sin virksomhet på folkemøter. Understreker også betydningen av at 
de følger tilleggskravene til punkt og prikke. 
KOORIMP jobber bra som de gjør i dag! 
KOORIMP fungerer helt fint. Daglig leder får honnør . 
Synes at KOORIMP gjør en brukbar jobb. Ikke noe negativt å si om KOORIMP. Meget 
bra slik det er i dag. Men dette er personavhengig, usikker på hvordan det blir i framtida. 
KOORIMP er bra, særlig når det gjelder informasjon og rådgivning . 
Det fungerer helt greit. Bra samarbeid med daglig leder. 
Må i alle fall ikke finne på å legge det ned . 
Meget bra up-backing og meget tilfreds . 
Daglig leder gjør en meget bra jobb . 
Det er greit slik vi har det med KOORIMP som overordnet organ . 
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• Ser absolutt behovet for KOORIMP. De bør fungere som pådrivere ovenfor 
myndighetene. De bør ha en slags overvåkningsfunksjon på dette området gjennom den 
oversikt de har. 

Negativ rettet omtale 
• KIF ingen formening om på grunn av for lite kjennskap. 
• KIF er for anonym, selv om det er innenfor denne instansens område mesteparten av 

importen foregår. De lever litt i skyggen av KOOR.Th1P. For denne instansen gjelder økt 
informasjon til allmennheten. 

• KOORIMP er kun en rådgivende instans. De har i dag liten tyngde. Skal de få noen 
tyngde må det kobles til leveringsmyndighet. Eksempelvis må det være en kobling 
mellom å overholde de krav KOORIMP stiller og mulighet til å levere dyr. Hvis en for 
eksempel bryter KOORIMP-reglene, vil vedkommende heller ikke få levert slaktet sitt. 
Slik er det i realiteten ikke i dag. Slik bør det bli om de skal få noen tyngde. 

• Vedkommende ville ikke la seg intervjue. Ville ikke bidra med informasjon til 
KOORIMP fordi det er et politisk organ som driver med heksejakt. 

• KOORIMP/KIF blir ikke en viktig aktør før sanksjonene foreligger. Det må ligge makt 
bak kravene. Det er viktig at instansen ikke opptrer på vegne av noen. Det må ikke bli et 
organ for særinteresser. 

• Vedkommende er ikke fornøyd med det som skjer innen småfesektoren. Det går da på 
restriksjoner på import av småfe-sæd. Vedkommende er redd for monopoltilstander 
innenfor dette området ved at det er bare organisasjoner som skal drive med dette. Føler 
at det i større grad ligger landbrukspolitiske hensyn enn veterinærfaglige vurderinger bak 
et slik vedtak. Han har et ønske om at det også skal være mulig for andre å importere 
sæd. 

• KIF har vist mangel på handlekraft. Ble bl.avist til rugeeggimporten sist sommer. For 
jeg vet at KIF i flere sammenhenger har vært kritiske, men det holder ikke å være kritisk. 
Det må også følges opp. Det har ikke skjedd i tilstrekkelig grad. De krav som blir stilt må 
følges opp. KIF har i realiteten vært for romslige. 

Ønsker og mål 
• Viktig at det ikke bare blir et organ for næringen. La det o_gså bli et interesseorgan for 

alle forbrukerne ved da at det blant annet fokuseres på trygg mat. 
• De må bli mer synlige! 
• Understreker at det er svært viktig med sanksjonsmuligheter. Har erfaringer med at 

importører prøver å unngå tilleggskrav på grunn av kostnadsperspektivet. 
• Det er viktig at eierne står sammen. De må snart begynne å utføre sanksjoner hvis de 

mener noe med det de sier. 
• I framtiden må organisasjonen fortsette med den faglige vinklingen på sitt arbeid - ikke 

den politiske. 
• Det er viktig at instansen øker fokuset på identitet og legitimitet. Det må være et upolitisk 

organ. Faglige vurderinger må stå i høysetet. 
• KOORIMP kan bli enda mer synlige. Gå mer aktivt ut. 
• Håper KOORIMP kommer i en posisjon der de får mer makt. KOORIMP ?ør bli mer 

synlige. ·· 
• KOORIMP bør få større autoritet og samarbeide tettere med myndighetene. 
• Meget bra organisasjon. Bør prøve å få mer makt bak sine forslag til tiltak. Viktig at 

instansen jobber faglig og ikke politisk. 



• 

• 
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KIF er dannet av næringa og det er behov for dem. Dette skyldes blant annet at staten er 
blitt for fjern, de er helt nødvendig å legge seg på linje med EUÆØS regler. Næringa har 
derfor et ansvar utover myndighetenes grenser. Men KIF har det ikke lett. De opererer i 
vanskelig terreng. Det henger sammen med oss aktører, da vi ikke samarbeider noe 
særlig (jfr. PRIOR sin opptreden). Det er for lite samling om faglige ting. 
Holdningsendring er derfor nødvendig. Vi må samarbeide. Er det noe galt med maten så 
vil det ramme alle aktørene, uavhengig om det er store eller små. 
Jeg er veldig fascinert av tanken på å få etablert et organ som også innbefatter import av 
næringsmidler. Det hadde jeg ikke tenkt på før denne samtalen. Men skal de få til det må 
det også innbefatte de store importørene. Hvordan det skal løses i praksis er jeg 
imidlertid mer usikker på. 
KOORIMP har behov for økt profilering utenfor organisasjonene. Det bør rettes både 
mot forbruker og produsent. 
KIF har i dag nært knyttet til Norsk Fjørfelag som er lokalisert på Ås . Når vi nå får 
fagsenteret for fjørfe etablert, bør dette samordnes bedre. Det er viktig å samle 
kompetansen på ett sted. 
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4 Konklusjon 

Resultatene fra undersøkelsen viser at importører, distriktsveterinærer, varemottakere og 

forvaltningen har svært god kjennskap til KOORIMP. Kjennskapen til KIF er ikke like god. 

Et stort flertall av de spurte mener at det er behov for tilleggskrav utover offentlig krav og 

reguleringer for å hindre innførsel av smittestoffer. De tror også at det er et økt behov for 

tilleggskrav i framtida. Det er et sterkt ønske om at tilleggskravene bør bli fastsatt av 

KOORIMP/KIF. Når det gjelder oppfølging av kravene, mener flertallet at det bør gjøres av 

KOORIMP/KIF. Flertallet for KOORIMP/KIF er mindre på dette punktet enn når det gjaldt 

behovet for fastsetting av tilleggskrav. 

Resultatene viser videre at KOORIMP/KIFs arbeid skal være tuftet på veterinærfaglige 

vurderinger. Respondentene er godt fornøyd med KOORIMPs arbeid, faglige dyktighet og 

tilgjengelighet. Det blir ikke gitt så gode tall for synlighet. KIF kommer ikke så godt ut. 

Uavhengig av hvilken instans som gjør dette arbeidet bør arbeidet med import av levende dyr, 

sæd, embryo, rugegg og informasjon om beskyttelse mot smitte generelt prioriteres i stor 

grad. Import av animalske næringsmidler og fOrvarer bør ikke prioriteres i samme grad. 

Målgruppen til KOORIM/KIF bør først og fremst være importørene. Videre følger 

veterinærer og rådgivere i organisasjonene. 

Kjennskapen til styringssystemet er grei nok. Om dette er et riktig styringsystem for å nå 

målgruppene svarer vel halvparten av de spurte "ja" på. En alternativ organisering til 

KOORIMP/KIF kan være at helsetjenestene har hovedansvaret for sine respektive dyrearter 

noe et relativt stort flertall synes dårlig om. 

Resultatene viser at et meget stort flertall er positive til at det blir iverksatt økonomiske 

sanksjoner mot brukere som ikke tilfredsstiller næringens tilleggskrav. Respondentene mener 

at KOORIMP/KIFs rådgivningsfunksjon uten sanksjonsmuligheter er lite tilfredsstillende. 

Et stort flertall av de spurte mener at det er behov for rådgivere utenfor offentlig 

veterinærmyndighet med ansvar for for å ha kompetanse innen smittebeskyttelse, import og 

eksport. Nesten halvparten mener at disse kan legges til helsetjenestene til de enkelte 

dyreslagene. 

Flertallet mener at KOORIMP/KIF er en nødvendig instanser, og at daglig leder i KOORIMP 

gjør et utmerket jobb. 



Vedlegg 1 



Landbrukets 
Utredningskontor 

S pørreskj erna 

KOORIMP/KIF 
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Spørreskjema for KOORIMP/KIF 

Navn: 

Stilling: 

Alder: 

Behov 

Spørsmål 1 

Husdyrorganisasjonene mener det er behov for krav utover offentlige krav og reguleringer for 

å hindre innførsel av smittestoffer. 

Er du enig i at det er behov for tilleggskrav? 

iO Ja 2 0 Nei 3 0 Vet ikke 

Begrunn svaret: 

Spørsmål 2 

a) Kjenner du til KOORIMP, som arbeider med dette? 

I 0 Ja 20 Nei 

b) Kjenner du til KIF, som arbeider med dette? 

iO Ja 20 Nei 

c) Hvis ja; KOORIMP og KIF er et samarbeid mellom flere organisasjoner/bedrifter. 

Kan du nevne noen av dem? 

KOORIMP: .... " .. . " ...... .. .. " .. ..... ...... . " .... " .. " ... " .... " " .. .. " ... .. ... " ... .. "" ." ." " ... ... " ..... . "" ... " ." .... . 

KIF : .... "" ... ". " ." .. " ... ... .. " .... .... "" .. . " .. """ " "" ... " .. .. . " ..... .. . " ... " .. " " ." ... "" ... . " ... .. . " ." .. .. ..... ... . 



Spørsmål 3 

Hvis ja i spørsmål 1 

a) Hvem bør ha ansvaret for å fastsette slike tiltak/tilleggskrav? (maks 2 svar) 

Importøren selv uten "innblanding" 

Mottakere av slakt, mjølk eller fjørfeprodukter 

KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) 

Helsetjenestene for dyreartene 

KOORIMP I KIF 

Side 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

D 
D 
D 
D 
D 
D Andre ....... ... .............. ..... .. ...... ........ ... .. ... .. ............ ...... .... .. .... " .... ..... .... . 

b) Hvem bør ha ansvaret for' å følge opp slike tiltak/tilleggskrav? (maks 3 svar) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Spørsmål 4 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Importøren selv uten "innblanding" 

Mottakere av slakt, mjølk eller fjørfeprodukter 

KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) 

Helsetjenestene for dyreartene 

KOORIMP/KIF 

Andre ..... ......... ..... ............... .. .. ..... .... ... .... " .. .. ... " .... ..... .. "" ." .. " .. " ..... ... . 

KOORIMP/KIF ' s arbeid skal være tuftet på veterinærfaglige vurderinger (ikke 

handelshindringer uten helsemessig begrunnelse) . Hva synes du om en slik prioritering? 

1 D Enig 2 D Verken enig/uenig 3 D Uenig 4 D Usikker 

Begrunn svaret 
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Erfaringer 

Spørsmål 5 

Hvis ja i spørsmål 2 

Ta stilling til følgende påstander 
Meget Ganske Verken enig/ Uenig Usikker/ 
enig enig uenig ikke 

mulig å 
svare 1>å 

1 2 3 4 5 

A Resultatet av KOORIMP/KIF 's arbeid 

har vært så langt tilfredsstillende 

B KOORIMP/KIF's synlighet er 

tilfredsstillende 

c KOORIMP/KIF's faglige dyktighet er 

tilfredsstillende 

D KOORIMP/KIF 's tilgjengelighet er 

tilfredsstillende 

Virksomhetsområder 

Spørsmål 6 

I hvilken grad bør følgende virksomhetsområder til KOORIMP/KIF prioriteres. Dette skal det 

tas stilling til uavhengig av om andre instanser skal gjøre arbeidet i framtida. 

Stor grad Noen grad Liten grad Vet ikke 
1 2 3 4 

A Import av levende 

dyr -

B Import av sæd, -

embryo og 

rugeegg 

c Import av 

animalske 

næringsmidler 

<v/org. i 

styringsgruppa) 

D Import av fOrvarer 

E Infonnasjon om ~ 

beskyttelse mot 

smitte generelt 
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Spørsmål 7 

Er det andre virksomhetsområder enn disse som bør prioriteres? 

...... ... .. ................................... ....... ......... .. .. ... ..... ..... .. .. ...... ..... .. .... .... ... ...... ...... .. ... ... .... .... .... ... ... 

······· ······ ······ ··············· ·· ·· ······· ·· ···· ······ ····· ··· ········ ········ ·· ·· ···· ·· ········· ···· ····· ········ ·· ···· ··· ········· ······ ···· 

Målgruppe 

Spørsmål 8 

Hvem mener du skal være målgruppen(e) for arbeidet KOORIMP/KIF har ansvaret for? 

(maks 3 svar) 

Importører 

Rådgivere i organisasjonene 

Veterinærer 

Allmennheten/turister 

ID 
2 D 
3 D 
4 D 
s D Andre ............ .. .... .. ...... .... .... ... ... ...... " ............ .. .. ... .. .. .. " .. . " .... .... " ....... ............. . 

Alternativ organisering 

Spørsmål 9 

Kjenner du til dagens styringssystem for KOORIMP/KIF? 

10 Ja 20 Nei 

(Hvis ikke,- forklar systemet) 

Synes du dette er et riktig system i forhold til målgruppene? 

10 Ja 20 Nei 3 D Vet ikke 

Begrunn svaret (Prøve å få .ut hva slags organisering vedkommende ønsker seg) : 



Side 5 

Spørsmål 10 

En alternativ organisering kan være at helsetjenestene har hovedansvaret for sine respektive 

dyrearter. Hva synes du om en slik organisering? 

1 D Bra 2 D Dårlig 3 D Vet ikke 

Begrunn svaret: 

........... .. ... ......... ......... ..... .... .. .... .. ............ ..... ....... .. ... ..... .......... ...... ... ...... ............. .......... ... .. ... .... 

···· ··· ··· ················ ········· ··· ····· ······ ··· ·· ···· ···· ···· ··· ·· ····· ·· ····· ····· ····· ·· ·· ····· ······ ········ ··········· ·· ······ ······· ·· · 

Spørsmål 11 

Tror du det vil være økt eller redusert behov for tilleggskrav (i tillegg til myndighetenes krav) 

i framtida? 

i D økt 2 D Redusert 3 D Vet ikke 

Begrunn svaret: 

Spørsmål 12 

Hva synes du om at KOORIMP/KIF gjennom varemottakerne bruker pressmidler som lavere 

pris eller andre økonomiske reaksjoner overfor importører som ikke tilfredsstiller næringens 

tilleggskrav? 

1 D Positivt 2 D Negativt 3 D Vet ikke 

Begrunn svaret 



Side 6 

Spørsmål 13 

KOORIMP/KIF har en faglig rådgivningsfunksjon og en funksjon som er å få satt igang 

straffetiltak gjennom varemottakerne overfor importører som ikke følger de krav næringen 

har satt. Er det mulig å oppnå akseptable resultater ved kun å beholde rådgivningsfunksjonen? 

ID Ja 2 D Nei 3 D Vet ikke 

Spørsmål 14 

a) Er det behov for rådgivere utenfor off. veterinærmyndighet med ansvar for å ha 

kompetanse innen smittebeskyttelse og import/eksport? 

ID Ja 20 Nei 30 Vet ikke 

b) Hvis ja, hvordan bør dette organiseres? (ett svar) 

2 

3 

Spørsmål 15 

D 
D 
D 

Rådgivningen kan tillegges helsetjenesten til de enkelte dyreslagene 

Det bør være et "rådgivningskontor" med en ansvarlig person 

Annen organisering .................. .... .............. ........ ...... ... .... .... .... ..... ...... .. . 

Andre synspunkter om og til KOORil\.1P/KIF? 



Vedlegg 2 



Til spørsmål 9 

Beskrivelse av styringssystemet 

KOORIMPs styringssystem består av tre nivåer: 

1 Styringsgruppen 
Denne gruppen består av eierne. Eierne er 5 varemottakere, 5 avisorganisasjoner og 2 
forsikringsselskap .Denne gruppa trekker opp mål og strategier for KOORIMP. Videre vedtar 
den handlingsplaner og foreslår/anbefaler budsjett. 

(Ved nærmere forespørsel spesifiseres eierne: Gilde Norsk Kjøtt, TINE Norske Meierier, 
Kjøttbransjens Landsforbund, Prior Norske Eggsentraler, Fjørfebransjens Landsforening, 
GENO, Norsk Kjøttfeavlslag, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norsk Sau- og Geitealslag, 
Gjensidige og Storebrand.) 

2 Fagråd 
Fagråd er et rådgivende organ for KOORIMP og KIF. Rådene baserer seg på faglige 
vurderinger angående smittebeskyttelse. Det gis blant annet vurderinger av forskrifter og 
krav som-kommer fra det offentlige, og det diskuteres hvilke tilleggskrav som bør komme fra 
organisasjonene. 

3 Utøvende organer for KOORIMP/KIF 
Eksempler på slike organer er KIF og helsetjenestene. KIFs sin praksis er da rettet mot fjørfe, 
mens helsetjenestene kan delta innen sine dyrearter. Daglig leder i KOORIMP og KIF står 
for det meste av rådgivningen og oppfølgingen innen import, mens varemottakeren står for 
sanksjonene ved behov. 

KIFs styringssystem består også av tre nivåer. 

KIF er en egen instans og er en ren fjørfekonstruksjon, men er tilknyttet KOORIMP. 

Styret til KIF består av importører av forskjellige fjøreferaser, Prior Norge, Fjørfebransjens 
landsforening og Storebrand (observatørstatus.) Dette organet gjør mye av det samme som 
styringsgruppen til KOORIMP. 

KIF har også fagråd og utøvende organer. Disse er tidligere beskrevet. 
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