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Forord

Denne rapporten er basert på behovet for å samle kunnskap om dyreholdet i Norge og sette
den i system. Dette er ikke samlet slik før, og vi tror det er nyttig i den løpende debatten om
godt dyrehold å få skrevet en samlet oversikt over ordninger, aktører og institusjoner. Vi
håper den vil være til nytte for aktørene i næringen og alle som er interessert i norsk dyrehold.
Vi vil takke oppdragsgiverne Norges Bondelag, Matprat, Animalia, Den norske
Veterinærforening og Stiftelsen Matmerk. Referansegruppe for prosjektet har vært Elin
Røssvoll, Mani Hussaini, Ellef Blakstad, Ola Nafstad, Anja Fyksen Lillehaug og Chr. Anton
Smedshaug. Vi vil også takke Julie Føske Johnsen (Veterinærinstituttet), Synnøve Vatn
(Animalia), Dag Lindheim (Tine), Joachim R. Johnsen v/ Mattilsynet ved Oslo havn og
Harald Velsand (Norges Bondelag) for bidrag til rapporten.
Rapporten er ført i pennen av Gyda Gaarder Tøraasen, trainee i Landbrukets hus.

Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder
AgriAnalyse
Mai 2019
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Sammendrag

God dyrevelferd, god dyrehelse og godt dyrehold henger tett sammen for å ha en god og
sikker produksjon som ivaretar både dyre- og folkehelse. Det er hittil ikke gjennomført noen
sammenstilling av hvordan dyreholdet i Norge med systemene rundt fungerer. Denne
rapporten vil gjennom illustrasjoner og tilhørende forklaringer beskrive dyreholdet i Norge
med ordningene som sammen skal sikre et godt dyrehold.
Husdyrholdet i Norge holder høyt nivå i internasjonal sammenheng. Det er det flere
årsaker til enn at landet ligger langt nord og med sitt kalde klima er skånet for en del
sykdommer som finnes lenger sør. Det gode dyreholdet er et resultat av til dels strenge
reguleringer, samarbeid og tillit mellom aktørene som Mattilsynet, veterinærer og
husdyrnæringen, inkludert bønder, som alle jobber i samme retning mot bedre dyrehelse og
dyrevelferd i en tillitsbasert samarbeidsmodell. Dette gir i sum bedre dyrehold og trygg mat.
Noe av systemet rundt bonden og dyra kan ses i figur 2.1 «Dyrehelse og trygg mat fra avl til
avlivning».
Bøndene er den viktigste enkeltfaktoren for god dyrevelferd, og mye ansvar hviler på
dyreholder. Rundt bøndene er det et omfattende system med lover, forskrifter og egne
retningslinjer fra husdyrnæringen som de må forholde seg til hver dag. For å ha oversikt og
følge opp de til enhver tid gjeldende reglene er alt lovverk og alle retningslinjer samlet i ett
felles system, Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Gjennom KSL skal bonden sette opp og
følge sitt eget internkontrollsystem, revidert én gang i året av bonden selv. Hvert tredje til
femte år, avhengig av produksjonsform, gjennomføres eksternrevisjon med besøk på gården
av revisor som igjen utveksler informasjon med lokalt Mattilsyn.
I tillegg til bonden har også varemottaker et eget ansvar for å følge regelverket.
Varemottaker sørger for å følge kravene til dyrevelferd under transport og slakting.
Varemottaker har egne rådgivere som bistår bøndene i å forbedre driften og dyreholdet. De
kan også be om revisjoner fra KSL hos utvalgte bønder, slik at de blir fulgt opp i henhold til
regelverket av eksternrevisorer.
Samarbeidet i norsk husdyrhold foregår på tvers av private og offentlige aktører. Bonden
får gjennom KSL et felles system som gjør det enklere å forholde seg til lover, forskrifter og
kravene fra varemottaker og næringen. Husdyrnæringen er selv med på å utforme KSLstandarden for husdyrholdet. Den enkelte bonde har i tillegg egne rutiner som ivaretar dyra.
Gode velferdsordninger for bøndene ved sykdom etc. er viktig for å ivareta kvalitetssikret
stell av dyra til enhver tid. Privatpraktiserende veterinærer er tilgjengelig for dyr som kan bli
syke, og registrerer, gir råd, veileder, behandler og rapporterer funn av sykdom. En del
privatpraktiserende veterinærer bistår også bonden som besetningsrådgivere for
sykdomsforebygging. Også helsetjenestene i Animalia, som har ansvar for de ulike
dyreartene, bidrar med faglig rådgivning. Via flere organisasjoner utvikler og iverksetter
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næringen selv programmer som går ut over det offentlige regelverket for å bedre dyrehelsa og
dyrevelferden som husdyrbonden plikter å følge. Og det dokumenteres i alle ledd: alt fra
registrering av selve husdyra til eventuelle restriksjoner, sykdomsstatus, medisinbruk og
velferdsparametere.
Hele næringskjeden fra dyret blir unnfanget til det blir mat ligger under
forvaltningsområdet til én og samme myndighetsinstans – Mattilsynet. Mattilsynet utvikler
regelverk, og veterinærene i Mattilsynet fører risikobasert tilsyn med hensyn til gjeldende
regelverk for import, fôrproduksjon, dyrehold, slakteri og andre bedrifter tilknyttet
næringsmiddelkjeden. Det betyr at de fører tilsyn der sannsynligheten for at regelverket
brytes, er størst. Risikovurderingene baseres blant annet på bekymringsmeldinger,
lokalkunnskap, informasjon fra kjøttkontroll, praktiserende veterinærer og
revisjonsrapportene fra KSL. På denne måten er hele næringskjeden kontrollert til det beste
for dyra og folkehelsa. Mattilsynet gjennomfører også overvåkings- og
kartleggingsprogrammer (OK-programmer) utviklet av Veterinærinstituttet for å ha kontroll
på sykdommer som påvirker dyre- eller folkehelsa. Veterinærinstituttet og andre
forskningsinstitusjoner bidrar med forskning og formidling av ny kunnskap slik at
husdyrnæringen til enhver tid skal være oppdatert og kan bygge sitt arbeid på et vitenskapelig
og faglig godt grunnlag.
I Norge har man en offensiv tilnærming til uønskede sykdommer. Norsk husdyrnæring
driver forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse gjennom de artsvise
helsetjenestene samlet, uavhengig av varemottaker. Sammen har husdyrnæringen,
privatpraktiserende veterinærer og myndigheter lykkes i å utrydde flere sykdommer og
redusere forekomsten av andre sykdommer som følge av et pågående langsiktig og målrettet
arbeid. Et eksempel er bekjempelsen av bovin virusdiaré (BVD), en verdensomspennende
storfesykdom, der Norge nå regnes som fri for sykdommen. Et annet pågående arbeid er
bekjempelsen av fotråte hos sau, som er under stadig overvåking. Norge har som det eneste
landet i verden som mål å bekjempe methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i
svinebesetninger. Det tas kontinuerlig prøver av svinebesetninger og av personer som arbeider
i besetningene. Hensikten er å begrense utbredelsen av varianter som er av betydning for
folkehelsa og holde den norske svinepopulasjonen fri for MRSA slik at smitte tilbake til
mennesker unngås. Hele systemet rundt husdyrholdet i Norge er tuftet på samarbeid mellom
alle aktører, og hele næringskjeden kontrolleres gjennom tilsyn fra Mattilsynet. I Norge har vi
med dette innarbeidet et omfattende system som danner grunnlaget for et godt dyrehold. Det
unike ved norsk dyrehold er at vi har en svært god dyrehelse og tilhørende godt dyrehold med
få alvorlige smittsomme sykdommer og et godt utgangspunkt for samarbeid mellom bonde,
veterinærer, næring og myndighetene.
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1 Innledning

God dyrevelferd, god dyrehelse og godt dyrehold henger tett sammen for å kunne ha en god
og sikker produksjon som ivaretar både dyre- og folkehelse. Det er hittil ikke gjennomført
noen sammenstilling av hvordan dyreholdet i Norge med systemene rundt fungerer. Denne
rapporten vil gjennom illustrasjoner og tilhørende forklaringer beskrive dyreholdet i Norge
med ordningene som sammen skal sikre et godt dyrehold. Rapporten vil også kunne legge
grunnlaget for å se på eventuelle forbedringer som kan gjøres ved systemet.
Godt husdyrhold er hovedgrunnlaget for vår matproduksjon, og alle som holder dyr har
ansvaret for at dyra trives og har mulighet til å utvise normal og positiv atferd. Dette legger
igjen grunnlaget for at husdyra produserer godt og har god helse. Godt dyrehold er derfor til
gjensidig nytte for både folk og dyr. Husdyr og dyrehold er i denne rapporten begrenset til å
gjelde produksjonsdyra storfe, svin, fjørfe, sau og geit.
Samfunnet og måten vi holder dyra på, er under stadig endring, og man jobber kontinuerlig
for å tilegne seg ny kunnskap om husdyrproduksjonen og dyras behov slik at dyreholdet
videreutvikles og forbedres. Innføring av nye løsninger og ordninger krever kunnskap, innsats
og vilje fra mange ledd for å etableres, samtidig som det alltid vil være en avveining mot hva
som er praktisk og økonomisk gjennomførbart og tilstrekkelig faglig dokumentert.
Godt dyrehold avhenger av mange forhold der et av dem er god dyrevelferd.
Begrepet dyrevelferd er av Verdens dyrehelseorganisasjon definert som «individets subjektive
opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand i forsøk på å mestre sitt miljø». I 1965 utredet
Brambellkommisjonen i Storbritannia begrepet dyrevelferd og kom fram til følgende
velferdskriterier, de fem friheter:
- Frihet fra sult, tørst og feilernæring
- Frihet fra fysisk ubehag
- Frihet fra smerte, sykdom og skade
- Frihet til å utøve normal atferd
- Frihet fra frykt og stress
Dyrevelferd innebærer tre hovedelementer: Dyrets biologiske funksjon som helse og
produksjon. Dyrets subjektive opplevelse av sitt daglige miljø med både positive og negative
følelser som frykt og smerte. Og ikke minst: muligheten for et naturlig liv og til å utøve
artsspesifikk og positiv atferd. Disse tre hovedelementene henger tett sammen. Et friskt dyr
har forutsetningen for å produsere godt, men for at det fulle produksjonspotensialet skal
oppnås, må dyret ha det godt og også ha en opplevelse av å ha det godt. God dyrevelferd er
derfor et av grunnlagene for et godt dyrehold.
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I all husdyrproduksjon vil det av praktiske, kunnskapsmessige og økonomiske årsaker være
forhold som utfordrer dyrevelferden. I Norge arbeides det kontinuerlig for å forbedre
dyreholdet for at det skal være så bra som mulig. Dette krever systematisk og målrettet
samarbeid på tvers av husdyrnæringen, yrkesgrupper og forskning. For å videreutvikle og
opprettholde godt dyrehold kreves det innsats fra alle ledd. Det gjør også systemet sårbart hvis
et ledd ikke følger opp sitt ansvar. Og i dette står bonden sentralt. Bonden er den viktigste
enkeltfaktoren for velferden til dyra, og mye av ansvaret hviler på han eller henne. Over tid er
det bygd opp et komplekst system som bonden må forholde seg til. Lover, forskrifter,
retningslinjer fra bransjen, dokumentasjonskrav og egne rutiner for smittebeskyttelse, helse,
miljø og sikkerhet for å nevne noe. Det er av vesentlig betydning at bonden følger opp dette.
Et godt gjennomarbeidet system med stadige forbedringer er med på å sikre godt dyrehold i
alle produksjoner (Mattilsynet, 2016b; Animalia 2017c).
Opprettholdelsen av godt dyrehold og god dyrehelse er også viktig for ivaretakelsen av
folkehelsa. God dyrehelse og smitteforebygging legger grunnlaget for å minske risikoen for
sykdommer som kan smitte fra dyr til menneske og omvendt, såkalte zoonoser. For å
opprettholde god folkehelse er det derfor viktig å se på samspillet mellom mennesker, dyr og
miljø slik at man kan forstå forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Det såkalte
én helse-perspektivet er viktig å ha med seg. Overvåkings- og kartleggingsprogrammer er et
ledd i dette, og noen av bekjempelsesprogrammene på dyresykdommer finnes utelukkende for
å hindre sykdom hos folk. På denne måten tar husdyrnæringen på seg en stor del av arbeidet
for også å ivareta folkehelsa. Bekjempelsen av LA-MRSA i svinebesetninger er et eksempel
på dette.
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Ordliste

Ante mortem-kontroll

Kontroll av levende dyr ved ankomst til slakteriet, og før
slakting, med fokus på eventuelle skader og sykdom.
Avl
Utvalg og kryssing av husdyr for å forbedre husdyras
egenskaper i etterfølgende generasjoner. Avlsarbeidet omfatter
også planlegging, analyser, registrering og lignende som skal til
for å lykkes med å forbedre husdyras egenskaper.
Innebærer ulike tiltak for å fjerne en smittsom dyresykdom i en
Bekjempelse av
smittsom dyresykdom
besetning eller i en husdyrpopulasjon.
Besetning
Gruppen av produksjonsdyr på en gård.
Bonde
Personen som eier dyra og driver gården.
Driftsbygning
Fjøset som huser produksjonsdyra.
Dyrehelse
Begrep som brukes om helse for en populasjon av dyr, ofte
knyttet til smittsomme sykdommer.
Dyrehold
Her definert som hold av produksjonsdyrene storfe, gris, sau,
geit eller fjørfe.
Dyretransport
Transport av dyra fra gården til slakteri, ved kjøp og salg, eller
til og fra beite.
Dyrevelferd
Innebærer tre hovedelementer: subjektiv opplevelse, biologisk
funksjon og naturlig atferd.
Definert som «individets subjektive opplevelse av sin mentale
og fysiske tilstand i forsøk på å mestre sitt miljø.».
Dyrevelferdsprogrammer Krav som går ut over offentlig regelverk til å jobbe
systematisk med forbedring av dyrevelferd i husdyrbesetninger
og ulike husdyrpopulasjoner.
Eggpakkeri
Her kvalitetskontrolleres og pakkes eggene for salg.
Én helse
Human- og dyrehelse sett i sammenheng fordi de påvirker
hverandre.
ESBL-produserende
En gruppe antibiotikaresistente bakterier.
bakterier
Etisk regnskap
Systematisk gjennomgang av slakteriet med kartlegging av
faktorer som kan påvirke dyras velferd.
Grensekontrollstasjoner
Kontrollstasjoner for kontroll av dyr, varer og produkter ved
import.
Helseregistreringer
Her: Ulike registre der produksjons- og helsedata blir registrert.

10

Rapport 8–2019

Helsetjenesten

Holdforskrift
Husdyr
Husdyrkontrollene

Husdyrnæringen
Jordbruksavtalen
Kompetansekrav
Kontrollutvalg Import
Fjørfe (KIF)
KOORIMP
Kvalitetskontroll av egg
Kvalitetskontroll av
kraftfôr på mølle
Kvalitetskontroll av
melk
Kvalitetssystem i
Landbruket (KSL)
LA-MRSA

Landbruks- og
matdepartementet
(LMD)
Landbruksdirektoratet
Livdyr
Markedsregulering
Matkjedeinformasjon

Norsk dyrehold

Faggruppe som jobber med organsiert forebyggende
helsearbeid, organsiert sykdomsbekjempelse, smittebeskyttelse
og dyrevelferd. Rådgir veterinærene.
Forskrift som regulerer hold av de ulike produksjonsdyra.
Her definert som dyrene storfe, gris, fjørfe, sau og geit.
Dataverktøy for bonden for de ulike husdyrartene med
registreringer av helse- og produksjonsparametere til bruk i den
daglige driften.
Alle aktører med næringsinteresse for produksjonsdyr.
Forhandlingsavtale mellom organiserte bønder og staten om
ramme for tilskudd til matproduksjon.
Krav til kompetanse hos bonden for å drive næringsrettet
dyrehold fra 1. januar 2020.
Utvalg som stiller tilleggskrav ved import av dyremateriale for
norsk fjørfenæring.
Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved
import.
Kvalitetssortering med gjennomlysning og klinktest.
UV-stråling fjerner eventuelle bakterier på skallet.
Varmebehandling av kraftfôret som hemmer vekst av eventuelle
bakterier og smittestoffer.
Pasteurisering (varmebehandling for å drepe bakterier) og
prøvetaking av melk.
Bondens internkontrollsystem med alle lover, forskrifter og
krav som gjelder bonden. Landbruksnæringens felles
kvalitetssystem.
Livestock-assosiated (dyreassosiert) MRSA.
Antibiotikaresistent bakterie som har evne til å etablere og spre
seg hos dyr.
Faglig sekretariat og rådgivende organ for Regjeringen som
blant annet tar for seg temaer knyttet til mat og landbruk.
Forvaltningsorgan som iverksetter landbruks- og matpolitikken
til LMD, herunder tilskuddsordningene.
Produksjonsdyr som omsettes for annet formål enn direkte til
slakteri.
Jordbrukets bruk av virkemidler for å produsere egg, kjøtt og
melk i tråd med etterspørselen.
Informasjon om dyra som skal sendes til slakt om
helsesituasjonen i besetningen, sendes til slakteriene før slakt.
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Mattilsynet

Mattilsynet

Meieri
MRSA
Nabobonde

Overvåkings- og
kartleggingsprogram
(OK-program)
Post mortem-kontroll

Privatpraktiserende
veterinær
Produksjonsdyr
Produkt
Produsent
Regjering

Samvirkeselskap
Sanering
Saneringsprogram

Slakteri
Smittesluse
Smittsom dyresykdom
Storting
Sykebinge
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Offentlig tilsynsorgan som fører tilsyn med dyr og
næringsmidler og blant annet har ansvar for beredskap og
risikohåndtering, overvåking, kartlegging og bekjempelse av
dyresykdommer.
Offentlig tilsynsorgan som fører tilsyn og har ansvar for
beredskap og risikohåndtering, overvåking, kartlegging og
bekjempelse av dyresykdommer.
Her blir melka kvalitetskontrollert, foredlet og gjort klar til salg.
Methicillinresistente Staphylococcus aureus. En type
antibiotikaresistent bakterie.
Her: En nabo, ofte bonde, som bonden har gjensidig nytte av for
å diskutere faglige problemstillinger med og som hjelper til når
det trengs.
Systematisk gjennomført prøvetakingsprogram for å ha oversikt
over og kartlegge smittsomme dyresykdommer.
Kvalitetskontroll av slakteskrotten (kjøttkontroll) med tanke på
sykdom og skader for å ivareta folkehelsen, og prøvetaking ved
overvåking av sykdommer.
Her: Dyrlege som reiser rundt og leverer dyrehelsetjenester til
bøndene, inkludert diagnostikk og behandling av husdyra.
Her: storfe, gris, sau, geit, fjørfe.
Ferdig produkt i butikkhyllene.
Synonym for bonde.
Norges utøvende myndighet. Har ansvar for å iverksette de
beslutningene som Stortinget fatter. Har det politiske initiativet.
Det vil si de foreslår de fleste sakene for Stortinget.
Eierform for et selskap. Her: selskap der leverandørene (bøndene)
eier selskapet.
Fjerning av smittestoffet gjennom ulike tiltak.
Tilsvarende bekjempelsesprogram.
Innebærer ulike tiltak for å fjerne en smittsom dyresykdom i en
besetning eller i en husdyrpopulasjon.
Her kontrolleres dyra, avlives og foredles til kjøttprodukter.
Sone ved inngangen til fjøset for vask og klesskift. Indikerer
skille mellom ren og uren sone for å hindre smitte inn i fjøset.
Sykdom som smitter mellom dyr. Mattilsynet innfører tiltak og
restriksjoner i dyreholdet ved påvisning av visse sykdommer.
Norges folkevalgte nasjonalforsamling med lovgivende makt.
Adskilt binge i fjøset der syke dyr kan få ro og fred.

Rapport 8–2019

Transport av egg
Transport av melk
Tredjeland
Utvidet
sykdomsregistrering
(USR)
Varemottaker

Velferdsordninger
Veterinæravtalen
(EU/EØS)
Veterinærinstituttet

Veterinærvesen
Zoonoser

Norsk dyrehold

Transport av egg på gården og til et eggpakkeri.
Melk hentes av tankbiler på hver gård og transporteres til
meieriet.
Land utenfor EU/EØS.
Registreringer av funn på dyret på slakteriet som kan indikere
helse- og/eller velferdsproblemer i en besetning. Informasjonen
sendes fra slakteriet til bonden.
Meieri, slakteri og eggpakkeri som mottar kjøtt, egg eller melk
fra bonden, foredler produktene og selger dem videre til
merverdi for bonden og seg selv.
Økonomiske støtteordninger slik at bonden kan få tilskudd til å
leie inn kvalifisert avløser/vikar ved sykdom eller ferie.
Del av EØS-avtalen som innebar at Norge har felles veterinært
regelverk med EU med fri flyt av varer uten grensekontroll for
varer fra EU/EØS.
Biomedisinsk forskningsinstitutt og fagmiljø for biosikkerhet
for fisk og landdyr med forskning, kunnskapsformidling,
diagnostikk og beredskap.
Hele apparatet av veterinærer fra Veterinærinstituttet,
Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer med mer.
Sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr.
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2 Dyrehold i produksjonen

2.1 Dyrehelse og trygg mat fra avl til avlivning
Figur 2.1

Dyrehelse- og folkehelse fra avl til produkt.

Figur 2.1 tar for seg systemet for husdyrhold med fokus på dyre- og folkehelse fra avl til
produkt gjennom bondens arbeid og kontroller på veien. I den videre teksten er alle
delelementene i figuren beskrevet. Delelementene er også å finne igjen i en kortversjon i
ordlisten.
14
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2.1.1 Dyra
Dyra holdes i bygninger tilpasset det enkelte dyreslag. Uavhengig av produksjonsform er det
viktig å ha kontroll på eventuell sykdomsstatus hos dyra og besetningen. Dette er et viktig
tiltak for å sikre god dyrevelferd, men også for å vite hvilke krav med hensyn til smitte
bonden skal sette ved innkjøp av dyr. Dyra skal ha det godt. Det er det generelle krav til i
både dyrevelferdsloven og i holdforskriftene.

2.1.2 Avl
Systematisk, målrettet avl gjennom mange år med vekt på helse og funksjon har lagt
grunnlaget for de robuste dyra vi har i dag. I stedet for å avle nærmest utelukkende på
produksjonsegenskaper har de norske avlsorganisasjonene, Norsvin, Geno og Norsk Sau og
Geit, tidlig lagt vekt på helse og fruktbarhet i avlsmålet. Utskifting av den tradisjonelle
gårdsoksen med inseminering, etter hvert med frossen sæd, har sammen med systematiske
helse- og produksjonsregisteringer sørget for rask avlsmessig framgang. Resultatet av dette
langsiktige arbeidet viser seg ved at norske husdyr er blant de friskeste i verden. Det gjør at vi
også er et av de landene i verden som bruker minst medisiner, inkludert antibiotika, i
husdyrproduksjonen (Geno, 2018; EMA, 2018).
Et unntak fra nasjonal avl gjelder avlsmaterialet for fjørfe. Her foregår avlsarbeidet i
utlandet, og Norge importerer. Gjennom å ta inn et relativt lite antall avlsdyr som kontrolleres
for sykdommer gjennom Kontrollutvalg Import Fjørfe (KIF), har næringen god kontroll på
smitterisikoen dette eventuelt medfører. Avlsmaterialet for slaktekylling importeres som
rugeegg som blir foreldrene til slaktekyllingene. For kalkun er det daggamle kalkunkyllinger
som importeres. Disse legger egg som blir kalkun for konsum. For eggproduksjon blir det
importert daggamle kyllinger, der andre generasjonen etter disse produserer egg for konsum,
såkalt import av besteforeldregenerasjonen til verpehønsene (Animalia, 2017b; Geno, 2016).
Når avlsarbeidet drives av utenlandske selskaper, medfører det at vi ikke har kontroll på hele
produksjonskjeden. Import medfører alltid risiko for introduksjon av sykdom, men gjennom
tiltak i form av prøvetaking og dokumentasjon av helsestatus er situasjonen med tanke på
smittsomme sykdommer svært god i norsk kommersielt fjørfehold.

2.1.3 Helseregistreringer med mer
Dyra i Norge har generelt god dyrehelse, og det brukes ikke antibiotika til friske dyr slik som
i mange andre land. De fleste dyra går igjennom livet uten sykdom og behandlinger, men i
enkelte tilfeller kan likevel sykdom oppstå. Mye data blir samlet inn for husdyra i Norge
gjennom ulike registre. Mange av disse er samlet i Dyrehelseportalen, et felles
innrapporteringssted og kommunikasjonskanal for helseopplysninger, illustrert i figur 2.2.
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Figur 2.2

Dataflyt til dyrehelseportalen, et felles innrapporteringssted og
kommunikasjonskanal for husdyrhold i Norge.

Alle sykdomsbehandlinger registreres i dyras helsekort i fjøset, og veterinærer fører journal
og registrerer veterinærbehandling og type sykdom til Dyrehelseportalen (DHP). Den enkelte
bonde kan også føre inn helseregistreringer. Det er krav til rapportering av legemiddelbruk for
alle veterinærer. Rapporteringen skjer via Dyrehelseportalen til Veterinært legemiddelregister
(VetReg) eller direkte til VetReg gjennom Mattilsynets skjematjenester.
Registrering av husdyrdata foregår også gjennom husdyrkontrollene Ingris,
Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen og Ammegeitkontrollen i Animalia, og gjennom Ku- og
Geitekontrollen i Tine. De ulike husdyrkontrollene sikrer data til styring, dokumentasjon og
kvalitetssikring som den enkelte bonde kan bruke i sin besetning, men også data til felles
avlsarbeid i regi av den aktuelle avlsorganisasjonen, eksempelvis Geno, og data til forskning
og nasjonal dokumentasjon. Grunnlaget for flere av husdyrkontrollene er avtaler mellom
varemottakere, avlsorganisasjoner og Animalia. Bøndene har også et internkontrollsystem de
rapporterer til, Kvalitetssystem i landbruket (KSL), hvor de registrerer data om hele
produksjonen (se side kapitel 3.1.6).
I Dyrehelseportalen ligger det inne opplysninger om den enkelte bonde fra
produsentregisteret, registeret for alle bønder/produsenter. Dyrehelseportalen er også
tilknyttet Statens legemiddelverk gjennom datagrunnlaget FEST. FEST er forskrivings- og
ekspedisjonsstøtte, det vil si legemiddelinformasjon, til bruk for blant annet veterinærer. I
Dyrehelseportalen er det tilgjengelig data på restriksjoner fra Mattilsynet om sykdom,
helsefare eller brudd på merkereglementet. Data fra Mattilsynet på slakteriet om ante mortem
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(levende dyr) -kontroll og post mortem (kjøtt) -kontroll er også tilgjengelig (se egne avsnitt
om ante mortem og post mortem i kapitel 2.1.19 og kapitel 2.1.21 i rapporten).
Dyrehelseportalen presenterer tilgjengelig matkjedeinformasjon fra husdyrbesetningen for
slakteriene slik at slakteriet kan vurdere disse dataene før dyra ankommer slakteriet. Slakteriet
registrerer også USR, utvidet sykdomsregistrering, som er observasjoner gjort av
tilsynsveterinær som kan indikere helse- eller velferdsproblemer i besetningen.
Dyrehelseportalen gir tilgang til data og innsyn for flere aktører som har rettmessig behov for
opplysningene. Formålet med Dyrehelseportalen er også å være et godt, felles system for krav
til matkjedeinformasjon (Animalia, 2012).
God oversikt over helsesituasjon og -utvikling øker fokuset på sykdomsforebygging og
systematisk avl for friskere dyr. Helseregistreringer er også med på å ivareta folkehelsa både
ved å ha oversikt over og ha fokus på fortsatt lavt antibiotikaforbruk, og for å unngå
eventuelle medisinrester i melk eller slakt.

2.1.4 Overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program)
I Norge er det en omfattende, aktiv overvåking av dyre- og fiskehelse via ulike overvåkingsog kartleggingsprogrammer (se kapittel 5.3). Disse programmene gir grunnlag for vurdering
av sykdomsforekomst i en populasjon. Utfra programmene tas det ulike prøver fra miljø i fjøs,
dyr, melk og slakt. Programmene er til for å sikre både dyrehelsa og folkehelsa, og
dokumentere Norges status på disse områdene.
Prøvetaking
Det tas også prøver for andre formål enn OK-programmer på initiativ fra bonden selv,
varemottakers rådgiver eller veterinær. Det kan være på bakgrunn av krav fra varemottaker,
veterinærundersøkelser i forbindelse med sykdom eller forebyggende undersøkelser for hele
eller deler av besetningen. Varemottaker tar i tillegg prøver fra tankmelk ved hver levering for
å utelukke medisinrester i melka.

2.1.5 Smittsom dyresykdom – bekjempelse
Hvis prøvetaking viser positivt resultat (påviser smitte), iverksettes tiltak i regi av Mattilsynet
hvis sykdommen er en A- eller B-sykdom. Hvis ikke det er en A- eller B-sykdom, kan tiltak
iverksettes avhengig av hva som påvises og hva som er formålet med overvåkingen. Dette kan
for eksempel innebære smitteforebyggende tiltak, båndlegging av besetning, utslakting av dyr
og/eller sanering (fjerning av smittestoffet) av besetningen. For flere sykdommer er slik
bekjempelse igangsatt og gjennomført. Se kapittel 5.4.
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2.1.6 Mattilsynet
Mattilsynet er et uavhengig tilsynsorgan underlagt Landbruks- og matdepartementet som fører
varslede og uanmeldte tilsyn hos bønder som holder husdyr. Mattilsynet fører et risikobasert
tilsyn, det vil si at de fører tilsyn der det er størst risiko for at dyr ikke har det bra. Mattilsynet
har også ansvar for å følge opp visse overvåkings- og kontrollprogrammer, og tar prøver og
iverksetter tiltak knyttet til disse. (Les mer om Mattilsynet og deres oppgaver under kapittel
3.1.3).

2.1.7 Privatpraktiserende veterinær tilknyttet bonden
Privatpraktiserende veterinærer er selvstendige eller privat ansatte dyrleger som diagnostiserer
sykdom og skader hos dyr, behandler dyra, tilbyr reproduktiv helsekontroll og inseminering,
er rådgivere på dyrehelse og dyrevelferd, og tilbyr forebyggende helsearbeid. I tillegg utgjør
de, sammen med bonden, førstelinjeberedskapen for å oppdage og håndtere utbrudd av
smittsomme dyresykdommer.
Produksjonsdyr fraktes ikke til dyreklinikker slik man gjør med kjæledyr. I
veterinærpraksis knyttet til husdyr reiser veterinærene ut til besetningene og diagnostiserer og
behandler dyra på fjøset. Dette gir mye lavere smitterisiko enn transport av store
produksjonsdyr til og fra en dyreklinikk, i tillegg til at slik transport i praksis vanskelig lar seg
gjennomføre. For å sikre godt smittevern mellom besetningsbesøkene skal veterinæren
benytte fjøsets smittesluse og overtrekkstøy.
Det er viktig med god veterinærdekning i alle områder slik at dyra raskt kan få hjelp og de
unngår unødvendig lidelse ved sykdom eller skade. I noen deler av landet ligger gårdene tett,
mens i andre deler må både bil og båt benyttes av veterinæren for å komme fram til gården.
For å utjevne bøndenes kostnader til veterinærtjenester gis det derfor tilskudd til veterinære
reiser. I Jordbruksavtalen forhandles det frem tilskuddssatser for bilkjøring og dekning av
kostnader til båttransport for å utjevne produsentenes kostnader til veterinærenes reiser, slik at
gårdens beliggenhet ikke skal ha betydning for bondens kostnad. Dette er viktig for å sikre at
alle dyr har samme mulighet for å få veterinærhjelp uavhengig av om gården ligger på en øy i
Nordland eller på flatbygdene på Østlandet.
I områder der det er langt mellom gårdsbrukene med dyr og påfølgende lav dyretetthet, er
det svakt næringsgrunnlag for veterinærene, som igjen gir lavere lønnsomhet sammenliknet
med mer dyretette områder. I såkalte næringssvake områder er det i økende grad vanskelig å
rekruttere veterinærer uten særskilt stimuleringstilskudd (Tengs, C., 2016).
Stimuleringstilskuddet er en overføring til kommunene over statsbudsjettet øremerket til
rekruttering av veterinærer. Ettersom tilgang til veterinærtjenester er avgjørende for å holde
produksjonsdyr, er stimuleringstilskuddet vesentlig for opprettholdelse av en forsvarlig
husdyrproduksjon over hele landet.
Det er kommunene som har ansvar for å sørge for tilstrekkelig veterinærtilgang på dagtid,
samt organisere klinisk veterinærvakt på kveld, natt og i helger, jf. dyrehelsepersonelloven § 3
a. I tillegg til stimuleringstilskudd får kommunene derfor overført et øremerket tilskudd som
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Rapport 8–2019

skal brukes til godtgjørelse av veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Godtgjørelsen sikrer
at veterinær er tilgjengelig for akutte oppdrag utenom ordinær arbeidstid. Det er 160
vaktområder i Norge, og hvert område får samme vakttilskudd. For å ha en robust
veterinærvakt bør minst fire veterinærer dele vakta, ellers blir veterinærtilgangen sårbar i
perioder med sykdom, permisjoner eller ferier. I flere områder er det to eller tre veterinærer
som deler på vakta, noe som gir økt risiko for mangelfull veterinærtilgang. Antall veterinærer
på vakt henger sammen med næringsgrunnlaget på dagtid. Derfor er både veterinært
vakttilskudd og stimuleringstilskudd viktige virkemidler for å sikre tilstrekkelig
veterinærdekning i hele landet (Lillehaug, A., 2019).

Privatpraktiserende veterinær. Foto: Årseth, F. I. (2015).

2.1.8 Fôr og kvalitetskontroll av kraftfôr på mølle
Det er hovedsakelig to typer fôr til planteetende produksjonsdyr, grovfôr og kraftfôr. Grovfôr
er basert på ulike typer gras, og det er som oftest bonden som høster inn fôret selv. Kraftfôr
består av pellets som er laget av korn og importerte proteinvekster. Det er viktig at fôret til
dyra er næringsrikt og av god hygienisk kvalitet slik at de kan yte best mulig og ikke bli
smittet eller syke av fôret.
Når bonden høster graset, er det viktig at det konserveres enten ved tørking eller ved en
fullstendig gjæringsprosess med eller uten ensileringsmiddel. Kraftfôr produseres ved at
kornmøllene blander sammen innholdet før kraftfôret presses til pellets under
varmebehandling. Varmebehandlingen er det kritiske kontrollpunktet fordi oppvarmingen
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dreper bakterier eller andre smittestoffer som kan være i fôret, særlig er risikoen størst i
importert fôr.
Det er mange regler som skal sikre trygt fôr, for eksempel finnes det regelverk for soya,
salmonella og genmodifisert mat. I tillegg finnes det regler som gjelder ved innførsel av fôr,
men på grunn av felles regelverk med EU er det ingen grensekontroll for fôr fra andre EUland. Innførsel av fôr kan dermed medføre risiko for innføring av smittsomme sykdommer.
(Les mer om innførsel i kapitel 3.2.6.)

Kraftfôr. Foto: Felleskjøpet Agri

2.1.9 Bonden
Bonden er den enkeltfaktoren som betyr mest for at dyra skal ha det bra. Det er mange krav
bonden må forholde seg til knyttet til produksjonen og hold av dyr, og det er av avgjørende
betydning for dyra at bonden følger reglene. Bonden samarbeider med flere aktører som er
med og bidrar til god drift.

2.1.10 Kompetansekrav
I ny dyrehelseforskrift av 1. juli 2018 er det satt krav til at dyreholdere i næringsrettet
dyrehold skal ha gjennomført kurs i dyrehelse og sammenhengen med dyrevelferd og
folkehelse. Kurset skal være godkjent av Mattilsynet. Krav om kompetanse trer i kraft 1.
januar 2020. Kompetansekravet skal bidra til at dyreholder har oppdatert kunnskap om
smitteoverføring, dyrehelse og dyrevelferd (Lovdata, 2018a).
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2.1.11 Nabobonde – kolleger
Bonden må forholde seg til mange ulike situasjoner i den daglige gårdsdriften, og mange
arbeidsoppgaver kan være tunge eller vanskelige å gjøre alene. Uforutsette hendelser der man
er avhengig av rask hjelp for å løse situasjonen kan fort oppstå i dyrehold. I slike situasjoner
er ofte en kyndig nabo den beste hjelp, og mange bønder har en kollega eller nabo som sin
viktigste «allierte» hvis noe uforutsett skulle inntreffe. Mange bønder oppgir at de ofte henter
råd fra og diskuterer faglige problemstillinger med kolleger. For mange kan kollegaen være
den viktigste rådgiveren.
De fleste arbeidsdagene til en gårdbruker består av mye ensomt arbeid, derfor er gode
naboer og kolleger også svært viktig for å opprettholde et sosialt nettverk. Et godt nettverk
kan være med på å forebygge redusert psykisk helse, som igjen kan bidra til å forebygge
enkelte dyretragedier. Det kan derfor være utfordrende hvis færre og færre driver gårdsbruk i
et område slik at det er få eller ingen å treffe for å diskutere faglige problemstillinger med.
Flere gårdsbruk i samme område er derfor viktig for å opprettholde engasjementet og
interessen for å opprettholde god gårdsdrift.

2.1.12 Velferdsordninger
Landbruket legger stor vekt på at Jordbruksavtalen sikrer bønder sosial sikkerhet. Tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning som legger til rette for at
husdyrbrukere skal kunne ta ferie, få ordnet fritid og hjelp til avlastning gjennom å bidra til
finansiering av kvalifisert innleid arbeidskraft. Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende
skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i gårdsdriften på grunn av
sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Dette er viktig for å sikre kvalifisert stell
av dyra til enhver tid, også når bonden ikke har mulighet til å utføre arbeidet selv. De fleste
landbruksvirksomheter har behov for avløsning i perioder, og det er avløserlagene og
landbrukstjenestene som har ansvar for at det finnes kvalifiserte landbruksvikarer tilgjengelig
for å avløse bonden ved sykdom og i krisesituasjoner.
Velferdsordningene gir bønder sosial sikkerhet, sikrer at dyra får kvalifisert stell når
bonden ikke kan delta i gårdsdriften og bidrar til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor
de målsettinger Stortinget har trukket opp». En finner nærmere opplysninger om
velferdsordningene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

2.1.13 Driftsbygning
Driftsbygningen er den bygningen som huser produksjonsdyra, også kalt fjøset. Gjennom
lover og forskrifter stilles det krav til miljø i husdyrrommet angående luft, temperatur og lys,
krav til smitteforebygging og krav til brannsikring med mer. Bonden er ansvarlig for å følge
disse kravene og utarbeide gode rutiner.
I holdforskriftene for hver dyreart er det beskrevet eksakte krav til miljø for husdyra.
Driftsbygningen skal være utstyrt med blant annet smittesluse (les mer under smittesluse og
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intern smittebeskyttelse kapitel 2.1.14), og det er krav til rømningsveier, brannvarslingsanlegg
og slukkeutstyr. Både revisorer fra KSL (Kvalitetssystemet i landbruket) og Mattilsynet kan
kontrollere om dette er på plass ved revisjon og tilsyn på gården.

2.1.14 Smittesluse og intern smittebeskyttelse
Det er flere forskrifter som regulerer smittevern i dyrehold. I holdforskriftene til hver enkelt
dyreart er det beskrevet krav om smittebeskyttelse. I juli 2018 trådte det i kraft en ny
dyrehelseforskrift, «Forskrift om tiltak mot sykdommer og zoonotiske agens hos dyr». Denne
forskriften stiller krav til at alt næringsrettet dyrehold skal ha smittesluse der personer skal
rengjøre hender og medbrakt utstyr, skifte fottøy og klær eller ta på overtrekkstøy. I
besetninger som leverer melk eller egg, skal det være en dør eller innretning som bare brukes
av transportør.
For driftsbygninger bygd etter 1. januar 2020 eller eldre bygninger med vesentlig
ombygging etter samme dato skal det i tillegg være en særskilt dør som brukes til å laste dyr
inn eller ut (Lovdata, 2018a). I forskrift om hold av storfe og i forskrift om hold av svin står
det allerede at det skal være egnet plass for å laste inn og ut dyr på en dyre- og
smittevernmessig sikker måte (Lovdata, 2018a, c, d). Dette kan for eksempel oppnås ved å ha
utlastingsrom og/eller -rampe for levering av dyr, slik flere svine- og storfebesetninger har.
I tillegg til å hindre smitte fra å komme inn i fjøset, er det viktig å ha rutiner for å skåne
syke dyr og hindre smittespredning innad i besetningen. I den nye dyrehelseforskriften er det
blant annet nedfelt at dyreholderen skal sikre at syke dyr tas hånd om og får forsvarlig
behandling for å hindre smittespredning. Det kan ivaretas med en sykebinge, som det lenge
har vært krav til, der syke dyr er skjermet fra de andre dyra i fjøset med god mulighet for
oppfølging og behandling.
Det er også et krav om at dyreholder skal ha egne rutiner som sikrer godt smittevern. Dette
skal beskrives i en smittevernplan tilpasset dyreholdet. Smittevernplanen skal blant annet
beskrive hvordan dyr tas inn og ut av dyreholdet med egenerklæring for innkjøp av livdyr,
hvordan god dyrehelse sikres ved innkjøp av dyr inkludert muligheten for å oppstalle dyra
separat, og hvordan persontrafikken med egen og innleid arbeidskraft foregår for å hindre
smitte. Da dette i stor grad er nye krav i en ny forskrift, jobbes det for å innføre dette i alle
besetninger. Det vil likevel gå noe tid før dette er på plass hos de fleste bøndene, men mange
bønder har rutiner på dette allerede.
Innleid arbeidskraft via utenlandske arbeidere medfører økt risiko for smitte av sykdommer
vi ikke har i Norge. For å redusere denne risikoen er det krav i forskrift om at personer som
har vært i kontakt med husdyr i utlandet, ikke skal inn i husdyrbesetninger før det har gått 48
timer (Lovdata, 2018a). Det er også krav om at alle som har vært i kontakt med utenlandske
svinebesetninger, skal testes for MRSA hvis de har kontakt med levende svin her i landet
(Lovdata, 2018b). I tillegg er det et krav fra næringen, innlemmet i KSL, at bonden har
rutiner som forhindrer personer som har vært i land med forekomst av eller mistanke om
alvorlig smittsom dyresykdom, tilgang til husdyrrom før det har gått mer enn 72 timer
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(Stiftelsen Matmerk, 2018a). Dessuten er det krav om at personer som har oppholdt seg i
utlandet, ikke skal inn i husdyrrom før de har dusjet og skiftet (Stiftelsen Matmerk, 2018b).
Figur 2.3

Illustrasjon av smittesluse. (Rogne, J., 2014).

2.1.15 Dyretransport
Dyrebilsjåfør utgjør en vesentlig smitterisiko da sjåføren er i direkte kontakt med dyr på flere
ulike gårder, ofte på samme kjørerute. For å hindre smittespredning skal dyretransportør i
utgangspunktet ikke inn i dyrerom. Hvis det likevel er nødvendig, er det nedfelt i den nye
dyrehelseforskriften at dyretransportør skal benytte rent fottøy og overtrekkstøy før
vedkommende entrer dyrerommet (Lovdata, 2018a). Dyr som har kommet på rampa til
transporten, skal ikke inn i fjøset igjen.
24 timer før dyra sendes til slakt er det krav om at matkjedeinformasjon, informasjon om
dyra som skal til slakt og helsesituasjonen i besetningen, skal være tilgjengelig for slakteriet
for kontroll. Denne informasjonen danner bakgrunnen for kjøttkontrollen og bidrar til større
åpenhet og bedre dokumentasjon. Dyrehelseportalen er et fellessystem for slik informasjon.
Før lasting på transport skal alle dyra observeres av dyreholder for å kontrollere at alle
dyra er skikket til transport, det vil si at dyra skal være i stand til å gjennomføre transporten
uten unødig belastning. Hvis dyreholder er i tvil, bør ikke dyret transporteres. Dyreholder skal
signere på kjøreseddel og forsikrer dermed at alle dyr er uten skader og sykdommer. Hvis et
dyr har eller nettopp har hatt synlig sykdom eller det er usikkert om hvorvidt et dyr kan
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transporteres, kan veterinær vurdere dette. Veterinæren besiktiger dyret og diskuterer saken
med sjåfør, slakteri eller tilsyn ved innmelding av slaktet, slik at avgjørelsen er tatt før dyret
skal sendes. Det er viktig at dyreholder avklarer med dyretransportør at alle dyr som skal
sendes, er friske før dyra drives ut på rampa til transportbilen. Dyretransportør kan likevel la
være å ta med seg dyr som ikke er egnet til transport. Det er nedfelt i forskrift at dyr til slakt
ikke skal transporteres i mer enn 8 timer, og i praksis er transporttiden i de fleste tilfeller
vesentlig kortere.
For slaktekylling og kalkun hentes dyra vanligvis av et kurset plukkelag som etter
gjennomgang av smitteslusen og skift til overtrekkstøy, samler kyllingene eller kalkunene i
transportkasser før de settes inn i transportbilen. Hele kyllinghuset tømmes slik at det kan
rengjøres, desinfiseres og stå tomt noen dager før neste innsett av kylling/kalkun. Dette
reduserer smittefaren i forbindelse med henting av dyr. Transportøren gjennomgår et kurs
med eksamen som til slutt godkjennes av Mattilsynet. Fjørfe kan i henhold til lovverket
transporteres i inntil 12 timer, men siden fjørfebøndene er lokalisert i tilknytning til
fjørfeslakteriene, er gjennomsnittlig transporttid 2,5 timer.

Dyretransport. Foto: Norturas mediabank

2.1.16 Transport av melk og transport av egg
Smitterisikoen for tankbilsjåfør og eggtransportør vil ikke være så høy som for
dyretransportør, da tankbilsjåfør og eggtransportør kan få hentet melk eller egg uten å entre
dyrerommet. For å begrense smitterisikoen benytter transportørene seg av en egen dør når de
skal hente melk fra melketanken eller egg fra kjølerommet.
Før opplasting på eggtransport har bonden sortert ut egg med synlige kvalitetsavvik og
vasket skitne egg. Før melk pumpes over på tankbilen tas det prøver av melka som kan spores
tilbake til gården ved behov.
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2.1.17 Meieri og kvalitetskontroll av melk
Når tankbilen ankommer meieriet, blir melka prøvetatt for å sjekke at den ikke inneholder
antibiotika eller innehar for høyt bakterietall. Melka blir også smakstestet etter at prøven har
gått gjennom pasteurisering (oppvarming for å drepe bakterier) før den blir pumpet over på
kjøletanker. Dersom det finnes avvik på melka fra tankbilen, blir kilden til avviket sporet ved
at prøver fra hver besetning som er representert i melka på tankbilen undersøkes hver for seg.
Melk som har bestått og gjennomgått kvalitetskontrollene, tappes på kartonger eller blir
foredlet til andre melkeprodukter.

2.1.18 Eggpakkeri og kvalitetskontroll av egg
På eggpakkeriet blir alle egg kvalitetssortert via gjennomlysning og klinktest der egg som er
skitne, har brist i skallet eller har indre kvalitetsavvik tas ut. I tillegg gjennomgår eggene UVstråling som fjerner eventuelle bakterier på skallet. Hvis eggene ikke består kvalitetstestene,
kan de spores tilbake til den enkelte gård for å finne årsaken til avviket.

Eggpakkeri. Foto: Norturas mediabank

2.1.19 Slakteri og ante mortem-kontroll
Når dyra har ankommet slakteriet, foretas en ante-mortem (før døden) kontroll, som
innebærer at alle dyra blir besiktiget av en veterinær ansatt i Mattilsynet før de slaktes. Dyret
besiktiges med fokus på skader som kan ha oppstått under transport, dyrets hold, synlig
sykdom og renhet der dette antas å kunne påvirke mattryggheten.
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Alle slakteriene har en dyrevernansvarlig med kompetansebevis som skal sørge for at dyra har
det best mulig og varsle ledelsen hvis noe ikke er som det skal være.

2.1.20 Etisk regnskap
Det er viktig å sørge for at dyra behandles bra på slakteriet. På oppdrag fra slakteriene har
Animalia (husdyrnæringens fag- og utviklingsmiljø) utarbeidet etiske regnskap for bruk på
slakterier og rugerier. Et etisk regnskap er en omfattende kartlegging av faktorer som kan
påvirke dyras velferd på slakteriet. All håndtering av levende dyr, samt en del dokumentasjon
og registreringer på slakteriet, vurderes ved et besøk i 2–4 dager. Regnskapet omfatter mange
kontrollpunkter med fokus på dyras atferd, personalets atferd, rutiner, utstyr og
bygningsmessige forhold. Besøket avsluttes med en presentasjon med bilder og videoer, samt
en skriftlig rapport som kan brukes for å forbedre forholdene.
Alle slakterier må følge regelverket for dyrevelferd, dyrehelse og hygiene. I tillegg til
regelverket er etisk regnskap et nyttig internt forbedringsverktøy for å påvirke holdninger og
se på risikoen for hendelser og tiltak mot disse. Det er opp til hvert anlegg om hvorvidt de vil
ta i bruk etisk regnskap eller ikke. Alle de store aktørene benytter seg av etisk regnskap på
fjørfe. Markedsregulatoren på egg og kjøtt gjennomfører etisk regnskap systematisk for alle
dyrearter på sine anlegg. Enkelte andre slakterier har brukt etisk regnskap sporadisk.

2.1.21 Post mortem-kontroll
Når dyret er slaktet, foretas en post mortem-inspeksjon (kjøttkontroll) av tilsynsveterinær. Her
avdekkes sykdom, skader og tilsølte deler av slaktet som kan tenkes å utgjøre en risiko for
folkehelsa ved konsum. I tillegg foretas forskjellige undersøkelser for å registrere og overvåke
sykdommer og skader. Post mortem-inspeksjonen er blant annet et viktig ledd i overvåkingsog bekjempelsesprogrammer mot visse sykdommer.

2.1.22 Utvidet sykdomsregistrering (USR)
I tillegg til post mortem-kontroll utfører også en veterinær på slakteriet ansatt i Mattilsynet en
utvidet sykdomsregistrering (USR). Dette er observasjoner og registreringer av funn på dyret
som kan indikere helse- og/eller velferdsproblemer i en besetning. Data om USR blir sendt til
bonden så informasjonen kan brukes for å få oversikt over sykdomsforekomst og som
beslutningsstøtte for tiltak i besetningen for bonden og besetningsrådgiver.
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2.1.23 Overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program)
OK-program er utviklet for å overvåke dyre- og fiskehelsa (se kapitel 5). De fleste prøvene i
henhold til OK-programmene tas på slakteri. Ved positiv prøve på slakteri spores slaktet
tilbake til bonde og tiltak iverksettes. Målet med OK-programmene er å ivareta dyre- og
folkehelsa.

2.1.24 Produkt
Etter at henholdsvis melk, egg og slakt er kvalitetskontrollert, videreforedlet og pakket blir de
transportert ut til butikk som ferdige produkter klare til konsum.
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3 Rammene rundt husdyrholdet

Figur 3.1

Rammene rundt bonden.

Figur 3.1 beskriver rammene bonden som holder dyr, må forholde seg til.
- Den innerste sirkelen nærmest bonden er systemer som berører bonden direkte og som
han eller hun må forholde seg til tilnærmet daglig.
- Midtre sirkel består av et system med retningslinjer og regler fra blant annet offentlige
aktører.
- I ytre sirkel finner man Regjering og Storting som vedtar regelverk med mer.

28

Rapport 8–2019

Lover, forskrifter og krav fra blant annet husdyrnæringen skal sikre at dyra i et dyrehold blir
tatt best mulig vare på. Lover og forskrifter er overordnede krav som ligger til grunn, og
næringen har selv utviklet retningslinjer bøndene må følge, som innebærer at varemottaker
setter sine krav. Dette krever veldig mye av bonden, og kravene blir fulgt opp fra flere kanter
av ulike aktører. Slik sikres et best mulig dyrehold der god dyrevelferd etterstrebes til enhver
tid.

3.1 Indre sirkel
3.1.1 Varemottaker
Nesten alle bønder som holder dyr for matproduksjon, enten det dreier seg om melk, egg eller
kjøtt, leverer produktene sine til en varemottaker. Det er kun et lite mindretall som foredler alt
selv og selger direkte til forbruker. Varemottaker for kjøtt er slakterier, for melk meierier og
for egg eggpakkerier. Oppgaven til varemottaker er å foredle produktene fra bonden, selge
dem videre og på den måten skape verdier både for bonden og seg selv. Det er strenge krav til
kvalitet i produksjonen av hensyn til dyra, men også av hensyn til trygg mat, holdbarhet og
hygiene. For å sikre lønnsomhet og kvalitet i råvareproduksjonen tilbyr de aller fleste
varemottakere rådgivning til bonden.
I Norge har vi varemottakere organisert som samvirkeselskap (andelslag) og som
aksjeselskap. Tine og Nortura er eksempler på samvirkeselskaper. Slakteriene Fatland og
Furuset er eksempler på aksjeselskap. De store samvirkeselskapene innenfor meieri og kjøtt
har et særskilt ansvar i landbrukspolitikken knyttet til markedsregulering. Dette er regulert
gjennom omsetningsloven og via et representativt organ kalt Omsetningsrådet, som har
Landbruksdirektoratet som sekretariat.
Å produsere mat er langsiktige biologiske prosesser, noe som gjør det vanskelig med raske
tilpasninger av produksjonen etter svingninger i markedet. Det tar for eksempel tre år å
produsere en biff, fra kua blir bedekket til kalven blir født, fostret opp og er stor nok til å bli
slaktet. Når man setter i gang denne prosessen, må man også være sikker på at man får solgt
varen etter tre år. For å sikre forutsigbarhet og stabilitet er norsk landbruk basert på at
samvirkeselskapene har mottaksplikt og ansvar for å balansere markedet. Mottaksplikt har
også et viktig dyrevelferdsmessig aspekt ved seg (Lillehaug, A., 2019).

3.1.2 Overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-programmer)
I Norge er det en omfattende aktiv overvåking av dyre- og fiskehelse og fôr- og mattrygghet
via ulike overvåkingsprogram. Disse programmene gir grunnlag for vurdering av
sykdomsforekomst i en populasjon, og de dokumenterer at Norge følger internasjonale
forpliktelser. Programmene bidrar til friske dyr, trygg mat og dokumenterer Norges status på
disse områdene (Hofshagen, M. et al. 2018).
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Mattilsynet bestemmer hvilke program som til enhver tid skal finansieres. For svært mange av
disse programmene er det Veterinærinstituttet som bistår Mattilsynet med planlegging,
laboratoriediagnostikk, bearbeiding av data og rapportering. Husdyrnæringen er også i stor
grad deltakende i arbeidet. Se kapittel 5 for mer informasjon.

3.1.3 Mattilsynet
Mattilsynet er den norske tilsynsmyndigheten for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Organet
er administrativt og faglig underlagt Landbruks- og matdepartementet, og i tillegg faglig
underlagt Helsedepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Mattilsynet har ansvar for å utvikle regelverk og føre tilsyn. De kontrollerer
husdyrproduksjonen fra jord til bord. I dette ligger blant annet at de regulerer og fører tilsyn
med alle ledd i matkjeden fra gjødsel, fôrproduksjon, produksjonsdyr, transport av dyr,
slakteri/meieri/eggpakkeri, foredling og fram til maten når forbruker. Mattilsynets oppgave er
å se sammenhengene, overvåke og ha oversikt over tilstanden. De skal være til stede langs
hele matkjeden, og mest der risikoen er størst. Det siste kalles risikobasert tilsyn. For tilsyn
med husdyr baseres risikovurderingene på type produksjon, bekymringsmeldinger,
informasjon fra kjøttkontrollen ved slakteriene, registreringer i husdyrregisteret, registrering
av brukte legemidler, kontakt med privatpraktiserende veterinærer og lokalkunnskap
(Mattilsynet, 2018e; Lillehaug, A., 2019). Når Mattilsynet er på tilsyn, er et av oppdragene å
veilede om gjeldende regelverk. De skal formidle hva regelverket innebærer, men de skal ikke
gi råd til hvordan bøndene kan finne godkjente løsninger. Dette er et dilemma i de tilfellene
hvor rolleforståelsen kan være ulik og lede til misforståelser.
Det er veterinærene i Mattilsynet som fører tilsyn med dyrehold. Underlagt Mattilsynet er
det også dyrevernnemder. Dyrevernnemdene oppnevnes av Mattilsynet og er personer med
praktisk erfaring fra dyrehold og med kunnskap og interesse for dyrevelferd.
Dyrevernnemdene skal bistå Mattilsynet med lekmannsskjønn under inspeksjoner og i
dyrevelferdssaker, hovedsakelig hos dyreartene som ikke har egne holdforskrifter.
Lekmannsskjønn er vurderinger av dyrevelferd på bakgrunn av holdninger som er
representative for ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold. Oppfatningen av
hva som er god dyrevelferd er stadig i endring i befolkningen, og bistand fra
dyrevernnemdene skal bidra til at Mattilsynet plukker opp disse endringene.
Dersom Mattilsynet oppdager regelbrudd, er det flere virkemidler de kan bruke.
Mattilsynets virkemiddelbruk skal stå i forhold til avvik som er registrert.
Det mildeste virkemiddelet er påpeking av plikt. Påpeking av plikt er en form for
veiledning og brukes når det er en bagatellmessig overtredelse av en klar regel. Ved mer
alvorlige regelbrudd varsles vedtak om utbedring. Hvis forholdet ikke utbedres innen en
uttalelsesfrist, blir vedtaket fattet. Dersom forhold må utbedres umiddelbart, kan Mattilsynet
fatte hastevedtak på stedet. Ved manglende utbedring innen fristen Mattilsynet har satt
benytter Mattilsynet opptrappende virkemidler. Dette kan være å gi tvangsmulkt som løper
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hver dag eller et overtredelsesgebyr, nedlegge forbud mot aktiviteter eller avvikle dyreholdet.
I graverende tilfeller kan forholdet anmeldes til politiet (Mattilsynet, 2016b).
I 2015 startet et pilotprosjekt med formål å utvikle en god metode for systematisk samarbeid
mellom politiet og Mattilsynet for å bekjempe kriminalitet mot dyr. Pilotprosjektet fikk navnet
«Dyrekrim». Prosjektet var vellykket, og i 2018 var det utvidet til fem politidistrikt. I media
har prosjektet blitt omtalt som «Dyrepoliti», noe som har gitt store utfordringer med hensyn til
forventninger og formålet til prosjektet. Mattilsynet og politiet har begge viktige roller for å
ivareta dyras rettssikkerhet, og det er viktig at de samarbeider for å bekjempe kriminalitet mot dyr
(Fossum, G.M. & Holm-Ross, M., 2018; Regjeringen 2018).
Mattilsynet har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommer.
De setter blant annet i verk overvåking, kartlegging og bekjempelse av dyresykdommer.
Bekjempelse igangsettes ved påvisning av gitte sykdommer eller smittestoffer hos dyr. Alle
som holder produksjonsdyr, skal være registrert hos Mattilsynet, noe som gir
tilsynsmyndigheten god oversikt over husdyra. I tillegg til at dyreholdet skal være registrert
hos Mattilsynet, finnes et system som likner på Folkeregisteret, Husdyrregisteret, det offisielle
registeret for storfe, småfe og svin i Norge. Ansvaret for melding inn til registeret ligger på
bonden, og registeret er viktig i beredskapssammenheng.
Mattilsynet fører også tilsyn med importerte varer som fôr, animalske produkter og
levende dyr på grensestasjoner rundt om i landet (se kapitel 3.2.6) (Mattilsynet 2018e;
Mattilsynet 2016b). Det er kun veterinærer som kan føre tilsyn. Mattilsynet er derfor avhengig
av mange veterinærer for å utføre tilsynsjobben. Nedenfor er en tabell som viser ulike
yrkesgrupper ansatt i Mattilsynet, der hoveddelen er veterinærer.
Figur 3.2

Ansatte i Mattilsynet fordelt på yrkesgrupper per 3. januar 2019. (Mottatt på
epost 7. januar 2019 av Ellef Blakstad, fagsjef Den norske veterinærforening.)
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3.1.4 Helsetjenestene
Animalia er kjøttbransjens forsknings- og kompetansesenter, men har særlig på området
dyrehelse og dyrevelferd sentrale funksjoner for hele landbruket. Helsetjenesten for svin,
Helsetjenesten for storfe, Helsetjenesten for sau og Helsetjenesten for fjørfe er en viktig del av
dette, og er alle organsiert i Animalia. Kjerneoppgavene i helsetjenestens arbeid er organsiert
forebyggende helsearbeid, organsiert sykdomsbekjempelse i husdyrnæringens egen regi,
smittebeskyttelse og dyrevelferd i primærproduksjon. Grunnlaget for de ulike helsetjenestene
er samarbeidsavtaler mellom varemottakere og avlsorganisasjonene. Kompetanseoppbygging
hos bønder og praktiserende veterinærer er sentralt for å få resultater. Veterinærer og
rådgivere ansatt hos de ulike varemottakerne samhandler med helsetjenestene for å nå felles
mål. Det er i stor grad også veterinærer som jobber i de ulike helsetjenestene, og omfanget av
veterinærkompetanse generelt i Animalia er stor. Animalia ved den aktuelle helsetjenesten
står for utvikling, koordinering og felles oppfølging av dyrevelferdsprogrammene. (Se avsnitt
om dyrevelferdsprogrammer kapitel 2.1.5 lenger ned i teksten.) Animalia har ansvaret for
Dyrehelseportalen på grunnlag av avtale mellom GENO, TINE, kjøttbransjen og Animalia.
Dyrehelseportalen er et felles innrapporteringssted og kommunikasjonskanal for
helseopplysninger. (Se mer under avsnittet om registreringer i kapitel 2.1.3.)
Animalia har sentral kompetanse på området dyrevelferd ved transport av dyr og
håndtering, bedøving og avliving av dyr. Sentrale oppgaver på området er utdanning av
dyretransportører og personell som håndterer levede dyr på slakteriene, og generell
oppfølging av og kompetanseoverføring til slakteriene, særlig gjennom tilbud om Etiske
regnskap (Nafstad, O., 2019).

3.1.5 Dyrevelferdsprogrammer
Et dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og
forbedring av dyrevelferden i produksjonsdyrbesetningen basert på fagkunnskap og forskning.
Regelverket for dyrevelferd i Norge er strengt. Målet med dyrevelferdsprogrammer er likevel
å løfte grunnmuren for dyrevelferd ytterligere opp slik at alle produksjonsdyr innenfor hver
art får bedre velferd. Bønder som er tilknyttet et dyrevelferdsprogram, samarbeider med en
veterinær om å vurdere velferden til dyra, forutsetningene dyra har for god velferd og tiltak
for å forbedre den. Dyrevelferdsprogrammene stiller også krav til hyppigere eksternrevisjoner
(hvert 3. år) av en KSL-revisor.
Per i dag er det etablert dyrevelferdsprogram for slaktekylling, kalkun og gris.
Dyrevelferdsprogram for verpehøns er under utarbeiding. For slaktekylling og kalkun er krav
om deltakelse i programmene forskriftsfestet. Innholdet i programmene er utarbeidet av
landbrukets organisasjoner og følges opp av varemottakerne. Mattilsynet godkjenner
dyrevelferdsprogrammene og fører tilsyn med varemottakernes oppfølging.
Dyrevelferdsprogrammene er husdyrnæringens felles virkemiddel og arbeidsform for å
sikre god dyrevelferd, dokumentasjon og regelverksetterlevelse i den enkelte besetning.
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Fagsystemene Helsegris og Helsefjørfe er sentrale i oppfølgingen av
dyrevelferdsprogrammene som er etablert for svin og fjørfe (Animalia 2018).

3.1.6 Kvalitetssystem i landbruket, KSL.
Figur 3.3

Eksempel på ramme: Kvalitetssystem i landbruket, KSL.

Alle norske virksomheter må ha et system for internkontroll. Dette er et forskriftskrav uansett
om man har en stor bedrift med hundre ansatte eller om man har et enkeltmannsforetak som
gårdbruker og matprodusent.
For å gjøre det enklere for bonden å følge alle de lover, forskrifter og krav som gjelder til
enhver tid, har næringen opprettet Kvalitetssystem i landbruket (KSL). KSL er næringens
felles kvalitetssystem der KSL-standarden som ligger til grunn, er utarbeidet av Stiftelsen
Matmerk. Stiftelsen Matmerk er en uavhengig stiftelse med ansvar for flere merkeordninger i
norsk landbruk. Stiftelsen har åtte faggrupper med oppgaver innenfor sine respektive
fagområder. Både varemottaker, forbruker og andre kan påvirke hensyn faggruppene må ta
stilling til. KSL-standarden revideres årlig i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Bondeog småbrukarlag, de forskjellige varemottakerne, Animalia, Norsk Landbruksrådgiving,
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Arbeidstilsynet og Mattilsynet (Stiftelsen Matmerk
2019a; Lovdata 2017).
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KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som bonden bruker i sin egenrevisjon.
Egenrevisjonen skal utføres årlig, og der går bonden gjennom sjekklistene som er aktuelle for
sin produksjon, og det kan lages tiltaksplaner over ting som må forbedres i egen produksjon.
KSL innebærer ett rapporteringssted for alle råvareproduksjoner som korn, melk, kjøtt,
grønnsaker, frukt og bær, som alle varemottakere, både samvirkene og de private, benytter seg
av. Det betyr at data fra bondens produksjon er tilgjengelig for varemottakerne. Mattilsynet og
Arbeidstilsynet har anerkjent KSL-standarden som bransjestandard for henholdsvis
primærproduksjonen og helse, miljø og sikkerhet (HMS).
I tillegg har KSL eksterne revisjoner hvor bonden får besøk av en uavhengig KSL-revisor
engasjert av Stiftelsen Matmerk, som gjennomgår hele produksjonen med hensyn til hvilke
krav som gjelder. Stiftelsen Matmerk engasjerer 60 selvstendige og uavhengige revisorer som
gjennomfører rundt 5000 revisjoner per år på gårdsbruk i hele Norge. Hvor ofte
eksternrevisjon forekommer avhenger av type produksjon, der dyrehold er produksjoner som
hyppigst har ekstern KSL-revisjon. Per i dag (april 2019) har slaktekyllingbønder
eksternrevisjon hvert tredje år. Eksternrevisjon hvert tredje år innarbeides også for
produksjoner med slaktegris gjennom dyrevelferdsprogrammet og skal iverksettes for bønder
med verpehøns når dyrevelferdsprogrammet for denne produksjonen er iverksatt. I 2018 ble
det planlagt og gjennomført 4200 revisjoner, litt færre enn vanlig på grunn av utvikling av ny
dataløsning. Det ble i gjennomsnitt gitt ca. 3 avvik per revisjon. Halvparten av alle avvik gikk
på HMS, mens 24 % var avvik som gikk på husdyrproduksjon.
Stiftelsen Matmerk og Mattilsynet har et tett og godt samarbeid. I dialog med Mattilsynet
er det gjennomgått og satt 12 viktige sjekkpunkter på dyrevelferd som KSL-revisorene skal
rapportere direkte til Mattilsynet dersom de oppdager avvik ute på revisjon. Noen av kravene
til dyrevelferd er strengere enn regelverket som foreligger. Mattilsynet hjelper Stiftelsen
Matmerk med å gi informasjon om når og hvor de har gjennomført tilsyn, noe som er til stor
nytte når KSL-revisjoner skal planlegges og gjennomføres. Alle Mattilsynets kontorer har
også tilgang til KSL-databasen hvor de kan hente ut revisjonsrapporter, noe som bidrar til et
risikobasert tilsyn (Stiftelsen Matmerk 2019b).

Eksempel på husdyrhold, her: kjøttferasen Charolais. Foto: Norges Bondelag
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3.2 Midtre sirkel: Overordnede rammer og reguleringer
3.2.1 Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og fagmiljø for biosikkerhet for fisk
og landdyr. Veterinærinstituttet har en svært viktig funksjon innen beredskap og
kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk er et
viktig fundament for instituttets virksomhet, og veterinærinstituttet får hele tiden inn prøver
som skal sjekkes for smittestoffer og andre helsetrusler. Normalt er det veterinær, bonde eller
inspektør som tar ut og sender inn prøvene til analyse. Dette analysearbeidet er en svært viktig
del av å overvåke sykdomsstatus og opprettholde beredskap, men også for den daglige
diagnostikken i behandlingen av dyr. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt
referanselaboratorium. I tillegg foretar Veterinærinstituttet risikovurderinger og driver
rådgivning og formidling. Veterinærinstituttet er statlig eid av Landbruks- og
matdepartementet, og arbeidet finansieres av statlige midler, forskningsmidler og egne
oppdrag. Veterinærinstituttet samarbeider tett med forvaltningsinstitusjoner, særlig
Mattilsynet, men også universiteter og forskningsinstitutter, næringsaktører og andre
faginstanser nasjonalt og internasjonalt (Veterinærinstituttet 2019a).

3.2.2 Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet (LMD) er, på lik linje med de andre departementene, et
faglig sekretariat for den til enhver tid sittende politiske ledelsen, og styres av statsråden,
Landbruks- og matministeren. LMD tar blant annet for seg temaer knyttet til mat og landbruk.
Som faglig sekretariat har departementet ansvar for å handle etter den til enhver tid sittende
regjerings politiske behov og forventninger. Departementet er et rådgivende organ og
utarbeider proposisjoner, forskrifter og andre dokumenter til Regjeringen. Departementet
følger opp og iverksetter politiske vedtak som er vedtatt i Stortinget. I departementets
ansvarsområde ligger også styring av underliggende virksomheter og etater for å sørge for at
virksomhetene blant annet ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Landbruksdirektoratet og
Mattilsynet er eksempler på to underliggende virksomheter.
Rammevilkårene for mat- og landbrukspolitikken er den generelle økonomiske politikken,
markedet og handelspolitikken som følger av WTO-avtalen og EØS-avtalen. Både den
økonomiske politikken, handelspolitikken og den til enhver tid sittende regjering påvirker
dermed føringene for LMD. Dette vil igjen påvirke bøndenes virke blant annet gjennom nye
lover, forskrifter og føringer gitt til underliggende etater. For å kunne ha et godt dyrehold er
det derfor viktig at det gis handlingsrom som tilrettelegger for dette (Senter for statlig
økonomistyring 2011; Regjeringen 2019a).
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3.2.3 Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet er en støtte til Landbruks- og matdepartementet og skal blant annet
utvikle, forvalte og formidle kunnskap innenfor landbruk i hele landet. Landbruksdirektoratet
forvalter tilskuddsordningene til landbruket og er sekretariat for to forskningsstyrer (les om
forskningsmidler under avsnittet om forskning og utvikling, kapitel 5.7). Forvaltningen
organiseres gjennom Fylkesmannen og kommunale landbrukskontor som søknadsbehandler
og kontrollerer de ulike tilskuddsordningene i landbruket. I dette ligger blant annet mulighet
for å beslutte trekk i tilskuddene dersom dyrevelferdsregelverket brytes eller bonden søker på
grunnlag av gale opplysninger.
Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har en utvekslingsavtale som skal sikre god
informasjon mellom de to etatene i alvorlige dyrevelferdssaker. Dersom Mattilsynet påviser
alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket, varsles Landbrukskontoret i kommunen, som
igjen skal vurdere trekk i produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Trekk i tilskudd er et
økonomisk virkemiddel for å sørge for at bønder holder seg innenfor regelverket og hindrer at
eventuelle brudd på dyrevelferdsregelverket støttes av statlige midler. Formålet er å påvirke
bonden til å legge om til lovlig drift (Lillehaug, A., 2019).

3.2.4 Jordbruksavtalen
Hvert år foregår årlige jordbruksforhandlinger mellom staten og bøndene. Norges Bondelag
og Norsk Bonde og Småbrukarlag representerer bøndene i forhandlingene. Det forhandles om
priser på jordbruksråvarer, produksjonstilskudd og andre forhold som har betydning for
bøndenes arbeids- og inntektsforhold.
For å ha rett til produksjonstilskudd etter jordbruksavtalen ligger en rekke forutsetninger til
grunn. Blant annet skal bonden følge regelverket for jordbruksproduksjon. Dette betyr at
brudd på dyrevelferdsregelverket kan føre til trekk i hele eller deler av produksjonstilskuddet.
Utover at retten til produksjonstilskudd knyttes opp mot regelverksetterlevelse er det flere
av tilskuddene som direkte påvirker dyreholdet. Eksempler på dette er beitetilskudd og
tilskudd til velferdsordninger som avløsning ved sykdom, ferie og fritid. Avløsertilskudd
sikrer at dyra blir tatt vare på også når bonden blir syk. Avløser ved ferie gir mulighet til
perioder med pauser fra dyrestellet som ellers er et ansvar bonden har hver dag gjennom hele
året.
Andre eksempler på virkemidler over jordbruksavtalen er investerings- og
utviklingsvirkemidler i posten Landbrukets utviklingsfond (LUF) der man finner tilskudd til
organisert beitebruk, dyrevelferdsprogram for mink, tilskudd til nasjonale kompetansetiltak
(KIL-midler) og forskningsmidler, samt bøndenes tilskudd til skyssmidler for veterinære
reiser.
Jordbruksavtalen kan også legge opp til regelverksendringer, slik som utsettelse av
løsdriftskravet for storfe i 2016 (Lillehaug, A., 2019).
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Sauebønder kan søke om tilskudd til dyr på utmarksbeite. Foto: Matprat

3.2.5 Veterinæravtalen (EU/EØS)
I 1998 ble veterinæravtalen og felles veterinært regelverk med EU innført i Norge. Det betød
på den ene siden at Norge er ansvarlig for å kontrollere import fra tredjeland, land utenfor
EØS. På den andre siden frasa Norge seg rettigheten til å overvåke og kontrollere folke- og
dyrehelsen relatert til handel mellom land innenfor EØS, som bruk av karantene,
importrestriksjoner eller andre ensidige tiltak.
Handel med levende dyr, dyreprodukter, fôr og matvarer er blant de største risikoene for
spredning av smittsomme dyresykdommer. Veterinæravtalen betød at norsk dyrehelse ble mer
risikoutsatt og sårbar for introduksjon av sykdommer fra omverdenen. Dermed er det kun
tollvernet på levende dyr som er det formelle tiltaket som motvirker fri flyt av husdyr mellom
Norge og EU. Tollvernet innvirker derimot ikke på transitt av kjæledyr, som også er en
risikofaktor for spredning av dyresykdommer til Norge. Selv om Norges Offentlige
Utredninger 2012:2 viser til at det ikke er påvist noen store konsekvenser for Norge som følge
av veterinæravtalen, med påfølgende avvikling av veterinær grensekontroll for varer fra EU,
er det uomtvistelig en større risiko i dag enn da det ble håndhevet aktiv kontroll og praktisert
karantene på for eksempel innførsel av kjæledyr. Eksempelet fra Storbritannia med utbruddet
av munn- og klovsyke i 2001 viste at statusen til et land fri fra en sykdom til storskala utbrudd
kan endres på timer dersom det er svikt i kontrollrutinene eller bekjempelsesrutinene (Thuen,
A. & Tufte, T., 2018).
Veterinæravtalen innebar at mat, dyr og andre mulig smitteførende gjenstander ikke trengte
å passere noen grensekontrollstasjon når varen ble fraktet inn til Norge fra EU/EØS-området
på grunn av felles regelverk. For handel mellom land i EU brukes derfor begrepet samhandel,
mens import kun brukes om innførsel av varer fra land utenfor EU, såkalte tredjeland. Det er
viktig å vite forskjell på de to begrepene da de reguleres av ulike regelverk (Hellesnes I.,
2019).
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Samhandel
Samhandel innad i EU, inkludert dyr, varer og produkter som innføres til Norge, har ingen
krav til veterinær grensekontroll. Det kreves kun fraktpapirer som Tollvesenet baserer seg på
ved fortolling av varene, da Norge ikke er med i EUs tollunion. Norge har nulltoll på alle
varer unntatt landbruksprodukter og tekstiler.
Samhandel med levende dyr og visse animalske produkter krever registrering i en felles
EU-database kalt TRACES (TRAde Control and Expert System), hvor Mattilsynet har
tilgang.
Selv om Norge er fullharmonisert med EU på importregelverk som innebærer fri flyt av
varer, har Norge sammen med Finland og Sverige et særskilt krav til garanti for fravær av
Salmonella for visse typer kjøtt og egg. Garantien gjelder også for Danmark. Ved innførsel
skal det følge med et salmonellasertifikat, og avsendervirksomheten er selv ansvarlig for å
dokumentere at kjøttet er fritt for Salmonella på bakgrunn av prøvetaking og analyse
(Mattilsynet, 2018b).

3.2.6 Grensestasjoner – innførsel fra land utenfor EU/EØS
Figur 3.4
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Kart over grensestasjoner med grensekontroll for levende dyr, animalske
produkter og andre varer. (Illustrasjon basert på informasjon fra The
Norwegian Food Safety Autority, 2019.)
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Dyr, varer og produkter som kommer fra land utenfor EU/EØS, såkalte tredjeland, må
innføres via godkjente og listeførte grensekontrollstasjoner. Norge har i dag 14 veterinære
grensekontrollstasjoner som tar inn ulike produkter og dyr avhengig av type grensestasjon, se
figur 3.4. Formålet med disse grensekontrollstasjonene, som det finnes 350 av i hele EU, er å
sikre dyre- og folkehelsen ved å kontrollere at levende dyr og animalske produkter ikke
bringer med seg smitte ved import.
For tredjeland ivaretas smitterisikoen for dyre- og folkehelsen blant annet ved at tredjestat
og deres virksomheter må være listeført og godkjent hos EU før landet får eksportere varer og
dyr. Likeså må landet ha et overvåkingsprogram for å sikre at de har kontroll på
legemiddelbruk til dyr og at produktene ikke inneholder miljøgifter. Importene skal alltid
følges av et myndighetsutstedt helsesertifikat, og de må meldes før de fysisk ankommer EØS.
Grenseveterinæren foretar en tredelt kontroll:
1. Dokumentkontroll – kontroll av sertifikatet (korrekt myndighet, godkjent
land/virksomhet, helsegaranti)
2. Identitetskontroll – varen skal samsvare med sertifikatet
3. Fysisk kontroll etter risikobasert frekvens – visuell og sensorisk kontroll, uttak av
prøvemateriell
Begrensningen i import fra tredjeland har sammenheng med at mange av disse landene har en
vesentlig dårligere dyrehelsestatus enn EØS og derfor kan representere en alvorlig trussel mot
dyrehelsen ved at importvarene kan bringe med seg alvorlige, smittsomme dyresykdommer.
Dersom man på en konkret produktkategori fra et konkret tredjeland oppdager én enkelt
eller gjentatte feil, vil dette kunne medføre et såkalt vernetiltak mot dette produktet fra det
konkrete landet. Vernetiltaket benyttes i særskilte situasjoner og setter spesialvilkår for
importer av visse varer fra enkelte land. Det kan for eksempel bety at det på helsesertifikatet
fra offentlig kompetent myndighet i tredjeland må legges ved analysebevis på en parameter på
hver forsendelse i tillegg til at varepartiet må testes ved ankomst på grensekontrollstasjonen i
Norge/EU (Johnsen, R., J., 2019).
Isolasjon
Endring av EØS-avtalen der Norge fikk felles importregelverk med resten av EU ble vurdert å
medføre en reell trussel mot den gode norske dyrehelsen. Av den grunn ble det igangsatt en
rekke tiltak for å ivareta norsk dyrehelse og hensyn til forbrukeren, deriblant nasjonale
overvåkings- og kartleggingsprogrammer (OK-programmer). Gjennom mulighet for EØSland til å søke om å få fristatus eller tilleggsgarantier for enkelte sykdommer, har Norge
gjennom OK-programmene fristatus for brucellose, tuberkulose og leukose (EBL) og fått
innvilget tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR), Aujeszkys disease og
skrapesjuke. Dette gir landet rett til å stille tilleggskrav ved innførsel. De fleste dyr som
innføres, er ikke omfattet av tilsvarende overvåkingsprogrammer som dyr i Norge, noe som
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innebærer at de innførte dyra skal settes i isolat når de kommer til Norge. Isolasjonsperioden
er fra 2 måneder til 2 år avhengig av dyreart og sykdom (Mattilsynet, 2018f).
Innførsel av grovfôr som følge av tørken 2018
Sommeren 2018 var preget av sterk tørke, noe som førte til behov for å importere grovfôr,
som høy og halm, fra andre land. Etter at Veterinæravtalen ble godkjent i 1998 ble samhandel
med mat, dyr og andre smitteførende gjenstander, inkludert fôr, tillatt uten grensekontroll.
Selv om handel med fôr fra enkelte land innebærer en vesentlig smitterisiko, har norske
myndigheter kun mulighet til å informere importør og foreta stikkprøvekontroller av fôret
som kommer inn ved grensestasjonene som er godkjent for fôrimport (se figur 3.4). Det er
importør som har ansvaret for at produktet som importeres, er trygt og ikke medfører
helsefare for mennesker eller dyr, og at det samsvarer med regelverket. Ved import av fôr
plikter importøren å forsikre seg om at dyrehelsesituasjonen i området hvor varen kommer
fra, ikke utgjør noen risiko i Norge. I praksis er dermed ansvaret for å ikke innføre
sykdommer overlatt til private importører (Hellesnes I., 2019).
I et forsøk på å begrense smitterisikoen foretok Veterinærinstituttet, på oppdrag fra
Mattilsynet, en risikovurdering av innførsel av grovfôr fra EU og tredjeland.
Veterinærinstituttet konkluderte med at risikoen for innføring av smitte av enkelte sykdommer
var moderat og høy ved innførsel av grovfôr fra EU og tredjeland, unntatt Sverige og Finland,
og frarådet innførsel av grovfôr fra land og områder med afrikansk svinepest. Som følge av at
vi er fullharmonisert på regelverk for import, er Norges gode dyrehelsestatus avhengig av at
alle importører følger regelverket og i tillegg selv foretar en vurdering av risikoen ved
innførselen (Veterinærinstituttet, 2018b).

På grunn av tørken ble det i 2018 samlet inn og fôret med halm. Foto: Norges Bondelag
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3.2.7 KOORIMP
En av hovedgrunnene til at vi har opprettholdt en god dyrehelse i Norge etter innføringen av
Veterinæravtalen og med det felles veterinære regelverket med EU, er etableringen av
KOORIMP. KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved
import. I landbrukssektoren ble det igangsatt et omfattende arbeid for å søke å motvirke den
økte trusselen mot norsk dyre- og folkehelse som oppsto ved bortfallet av veterinær
grensekontroll ved innføringen av veterinæravtalen. Arbeidet resulterte i næringens initiativ til
å etablere KOORIMP.
KOORIMP er en frivillig, ikke lovregulert, ordning og overstyrer således ikke
veterinæravtalen i EØS, men tilleggskravene fra KOORIMP er en del av KSL-kravene.
KOORIMP er et samarbeidsorgan tuftet på en felles forståelse blant aktørene i landbruket om
at det er av felles interesse for både norsk landbruk og det norske samfunnet generelt å
forebygge introduksjon og spredning av dyresykdommer mest mulig effektivt. KOORIMP
utarbeider tilleggskrav om dokumentasjon på frihet for sykdommer og andre forhold som ikke
er dekket av de offentlige regelverkene ved import av levende dyr og avlsmateriale.
Manglende oppfølging av KOORIMP-krav fører derfor til trekk i KSL-tillegget til
produsenten, og dyr vil ikke kunne forsikres i Gjensidige.
På fjørfe foregår ikke avlsarbeidet i Norge. Som følge av dette må avlsmaterialet tas inn i
Norge fra andre land. Kontrollutvalg Import Fjørfe (KIF) stiller derfor tilleggskrav ved import
av dyremateriale for norsk fjørfenæring. KIF er formelt underlagt KOORIMP. Formålet med
den frivillige importkontrollen er å oppnå et forpliktende samarbeid mellom aktørene i
fjørfenæringen for å forebygge at uønskede smittestoff og sykdommer kommer til Norge ved
import av levende fjørfe (Thuen, A.E & Tufte, T., 2018; Animalia, 2017a).

3.3 Ytre sirkel: Lovgivning og importregelverk
3.3.1 Storting
Alle i Norge må forholde seg til lover og forskrifter. Lovene vedtas i Stortinget som er Norges
folkevalgte nasjonalforsamling. Stortinget består av 169 folkevalgte representanter, valgt for
fire år av gangen, som representerer ulike politiske partier.
Stortinget har lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Det vil si at Stortingets
oppgaver er å vedta, endre og oppheve lover, vedta statsbudsjettet og sørge for at Regjeringen
gjør som stortingsflertallet har bestemt. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.
Ved dyre- og landbruksrelaterte lovforslag er det i hovedsak Landbruks- og
matdepartementet som utreder saken. Utredning kan innebære at saken sendes ut på høring
slik at berørte parter og aktuelle faginstanser kan gi sine innspill. Er loven omfattende, kan det
settes ned et utvalg av fagfolk med spesialkompetanse på lovområdet som kommer med en
anbefaling til departementet. Lovforslaget blir lagt fram for Stortinget og så for en fagkomité
som drøfter lovforslaget og avgir sin innstilling med forslag til vedtak.
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Lovforslag skal behandles i to omganger og må ha flertall begge ganger før loven blir vedtatt
(Stortinget, 2019c; 2017).

3.3.2 Regjering
Regjeringen er Norges utøvende myndighet og utgår fra Stortinget. Skifte av regjering skjer
når sittende regjering ikke lenger har støtte i Stortinget, for eksempel etter et stortingsvalg
med endret flertall. Det er Stortingets sammensetning og partienes størrelse som avgjør
hvilken regjering som dannes. Stortingsrepresentantene velger den nye regjeringen, og
stortingsrepresentantene stemmer over forslag til statsministerkandidat.
Regjeringen har ansvar for å iverksette og følge opp vedtak som blir gjort i Stortinget.
Regjeringen foreslår også statsbudsjettet og har ansvaret for statens underliggende
virksomheter som for eksempel Forsvaret.
Regjeringen kan fremme forslag til nye lover eller lovendringer og benytter seg ofte av
fagfolk i departementene til å gjøre forarbeidet til lovforslagene. Stortinget stemmer over og
vedtar forslagene, mens regjeringen lager retningslinjer og forskrifter til de vedtatte lovene.
I en periode med flertallsregjering ligger mye av makten hos regjeringen. En
flertallsregjering trenger bare stemmene til egne partifeller i Stortinget for å få vedtatt sine
forslag, mens Stortinget ofte bare får justert litt på forslagene.
En mindretallsregjering er i større grad enn flertallsregjeringer avhengige av å forhandle
seg fram til et flertall fra sak til sak. Under slike regjeringer har Stortinget noe større makt enn
under en flertallsregjering (Regjeringen, 2019b; Stortinget, 2019a,b).

3.4 EU
EU samler 28 av Europas land i felles forvaltning av blant annet det indre markedet med fri
flyt av varer, der jordbruket er en sentral del av det indre markedet gjennom CAP.
Forkortelsen står for Common Agricultural Policy, som kan oversettes til «Felles
Landbrukspolitikk».
Siden EUs felles landbrukspolitikk ble innført i 1962, har den gjennomgått en rekke reformer
og endringer, og den har vært et sentralt politikkområde i unionen i over 50 år. I 2013 gikk
knappe 40 prosent av EU-budsjettet til landbruk, ned fra 70 prosent i 1985. Dette gjør CAP til
den største enkeltposten i budsjettet, men også et av de områdene der EU har størst innflytelse
på medlemslandene. Årsaken til det er at skal det være fri konkurranse mellom land på samme
varer som melk, kjøtt og korn, og da må støtteordningene være sammenliknbare og mest
mulig like mellom land for å unngå urettferdig konkurranse. Derfor er landbruket ganske
sentralisert i EU. Med fri flyt av varer er også dyre- og plantehelse helt avgjørende for å sikre
friske dyr, godt dyrehold og trygg mat. Gjennom veterinæravtalen reguleres da flyten av dyr
og produkter over landegrensene, og kontrollopplegget defineres.
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Ifølge EU-kommisjonen er CAP rettet mot «å hjelpe europeiske bønder med å møte behovet
for å produsere mat til mer enn 500 millioner europeere. Dens viktigste mål er å gi en stabil,
bærekraftig produsert tilførsel av trygg mat til rimelige priser for forbrukerne, samtidig som
en sikrer en anstendig levestandard for 22 millioner bønder og landarbeidere». EU har rundt
11 millioner bønder, og inkluderer man landarbeidere, er det rundt 22 millioner. Tallet er 44
millioner dersom en inkluderer jobbene i næringsmiddelindustrien, dagligvarehandelen og
serveringssektoren. Matsektoren står for ca. 6 prosent av EUs BNP (tallene er fra 2016).
Gjennom EØS-avtalen som trådte i kraft 1. januar 1994, er Norge en del av det indre
markedet i EU. Gjennom dette forpliktet Norge seg til veterinæravtalen i 1998, som en del av
deltakelsen i det indre marked. Da ble også grensekontroll av varer og kjæledyr opphevet, og
det er eksportlandet som står for kontroll av produktene inn til Norge. Gjennom EØS-avtalen
har vi ikke stemmerett i EU, men kan delta i innledende faser i arbeid knyttet til lovgivning og
regelverk, gjennom arbeidsgrupper, konsultasjoner og diplomatisk aktivitet. Selv om vi står
utenfor, er vi likevel ikke helt uten innflytelse på viktige prosesser for oss, som der forholdet
Norge og EU utgjør en vesentlig del av et nytt regelverk, f.eks. knyttet til fisk (Smedshaug, C.
H., 2019).

Verpehønsbesetning i Norge. Avlsmateriale importeres. Foto: Norsk Fjørfelag
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4 Overordnet og praktisk regelverk

4.1 Hierarki av lover, forskrifter og veiledere
Det er et omfattende regelverk som er med på å sikre god dyrevelferd og god dyrehelse.
Regelverket er hierarkisk basert og spenner fra offentlig lover til egne krav satt av enkelte
aktører i næringen. Rettsregler kan rangeres i nivå etter et prinsipp kalt «lex superior» eller
trinnhøydeprinsippet. Prinsippet betyr at i norsk rett går Grunnloven foran formell lov som
igjen går foran forskrift. Det vil si at rettsregelen med høyest rang går foran rettsregelen med
lavere rang hvis det er motstridende regler eller ved tvil, uansett tilfelle (Store norske
leksikon, 2019). Nedenfor følger en hierarkisk oversikt med liste over oppbygningen av
aktuelt regelverk gjeldende for dyrehold, dyrevelferd og dyrehelse.

4.1.1 Lover
Lover er en samlebetegnelse på rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter. Lover er
skrevne rettsregler vedtatt av Stortinget, den lovgivende makt. Brudd på lov fører til en
strafferettslig reaksjon. I Norge er det disse lovene, med tilhørende forskrifter, som er med på
å sikre godt dyrehold:
Matloven

– fremme god plante- og dyrehelse, sikre helsemessige trygge
næringsmidler m.m.
Dyrevelferdsloven
– fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
Dyrehelsepersonelloven – bidrar til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet
Forvaltningsloven
– skape en betryggende saksbehandling og sikre riktige og rimelige
avgjørelser utført av forvaltningen
Offentleglova
– skal sikre allmennhetens innsyn og publikums tillit til
forvaltningen
Legemiddelloven
– sikrer kontroll av legemidler med hensyn til klinisk utprøving,
kvalitet og rekvirering

4.1.2 Forskrifter
Forskrifter er generelle regler som forklarer lovens bestemmelser mer detaljert og er bindende
for både borgere og myndigheter. Forskriftene utarbeides ofte av regjeringen etter at
Stortinget har vedtatt en lov. Forskrifter er alltid gitt med hjemmel i formell lov, det vil si at
forskriftene har rettsgrunnlag i lovene. Det er mange forskrifter som ivaretar dyra og sikrer
godt dyrehold. Eksempler på det er holdforskriftene for de ulike dyreartene og forskrifter som
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skal beskytte dyra mot sykdom og smitteførende gjenstander, som for eksempel
dyrehelseforskriften og forskrift om forbud mot innførsel av dyr.

4.1.3 EU-regler
Fordi Norge er med i EØS-avtalen er vi pålagt å innføre rettsakter, eller regler, fra EU som
inngår i de saksområdene som EØS-avtalen omfatter. Rettsakter er rettslige bestemmelser
som er vedtatt av EUs organer og omfatter direktiver, forordninger og beslutninger. Et EUdirektiv fastsetter et mål som medlemslandet skal oppnå og er bindende ved at landet vedtar
nasjonale regler for det bestemte innholdet i hvert enkelt direktiv. En forordning er bindende i
alle ledd og har direkte anvendelse i medlemslandene. Forordningene gjelder akkurat slik som
de er og kan ikke omskrives, men de kan suppleres med nasjonale regler hvis det er
nødvendig for at forordningen skal bli effektivt etterfulgt (Nesje, M., 2013).

4.1.4 Veileder
En veileder er en beskrivelse av hvordan man skal forstå en forskrift på generelt og
overordnet nivå. Veiledere er ofte rettet mot tilsynsobjektet eller personen som skal følge
forskriften. Veilederen er ikke rettslig bindende, men skal fungere som et hjelpemiddel til
tolkning av regelverket slik at dette blir mer entydig. Veilederen må derfor alltid ses i
sammenheng med forskriften og loven den hører til. Veiledere knyttet til dyr og/eller
næringsmidler er ofte utviklet og fastsatt av Mattilsynet (Nylenna, M., 2018; Mattilsynet,
2018d).

4.1.5 Retningslinjer
En retningslinje har som regel et smalere og mer handlingsrettet innhold enn en veileder. De
er ofte rettet mot tilsynet. De kan sies å være systematisk utarbeidede råd og anbefalinger for
å få en mer og harmonisert vurdering av visse bestemmelser, for eksempel i en forskrift.
Retningslinjene er veiledende for det skjønn som må utvises i hvert enkelt tilfelle. Mattilsynet
har utviklet en rekke retningslinjer til ulike forskrifter som de legger til grunn for å bidra til
harmoniserte vurderinger i sitt tilsynsarbeid (Nylenna, M., 2018; Mattilsynet, 2013).

4.1.6 Bransjeretningslinjer
En næring eller bransje (en sammenslutning av virksomheter med lik egenart) kan utarbeide
egne forslag til hvordan aktuelt regelverk skal forstås og hvordan virksomheten kan oppfylle
kravene i regelverket. Slike retningslinjer bidrar til en mer helhetlig forståelse av
regelverkskrav og kalles ofte bransjeretningslinjer, bransjestandarder eller bransjekoder. For
husdyrnæringen er mange av disse kravene samlet i KSL, slik at KSL i seg selv er godkjent av
Mattilsynet som en bransjestandard.
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Forslag vurderes av Mattilsynet, og hvis Mattilsynet godkjenner at retningslinjen oppfyller
regelverket, får den betegnelsen «nasjonal retningslinje». Mattilsynet holder oversikt og
publiserer anerkjente retningslinjer slik at disse er kjent.
En virksomhet kan selv velge om den vil følge en nasjonal retningslinje eller ikke. Hvis
virksomheten har bestemt seg for å følge en nasjonal retningslinje, vil Mattilsynet legge det til
grunn når de fører tilsyn. Hvis det oppstår tvil om hva som er gjeldende retningslinje, er det
alltid det bakenforliggende regelverket som gjelder. Virksomheter som ikke følger nasjonale
retningslinjer, må dokumentere at de følger regelverket på andre måter (Mattilsynet, 2018c).

4.1.7 Instruks
En instruks er en skriftlig ordre som binder den underordnede instansen eller personen til å
handle på en bestemt måte. Formålet med en instruks er å få presisert utførelsen av oppgavene
slik at de gjøres på en enhetlig måte. Instrukser utstedt av norske myndigheter eller
underliggende offentlig enhet må ha hjemmel i lov eller forskrift. Det vil si at de på det
grunnlaget er juridisk bindende.

4.1.8 Egne krav og ordninger
I tillegg til regelverket og bransjeretningslinjer kan husdyrnæringen eller varemottaker selv
sette egne krav i ordninger bønder har valgt å gå inn i. Slike ordninger er for eksempel
dyrevelferdsprogrammer eller mottakskrav den enkelte varemottaker har for levering til sin
bedrift. Slike kravene er ikke juridisk bindende, men husdyrnæringen eller varemottaker har
mulighet til å gi egne sanksjoner hvis kravene ikke etterfølges.

Det er krav om miljøberikelse i dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling. Den norske kjøtt- og
eggbransjen har laget retningslinje for dyrevelferdsprogrammet som er anerkjent av Mattilsynet.
Foto: Norsk Fjørfelag
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5 Opprettholdelse og forbedring av den gode
dyrehelsen – forebygging, overvåking og
bekjempelse

5.1 Innledning
I Norge har vi hatt lang tradisjon for forebygging, kartlegging og bekjempelse av
dyresykdommer. Dette danner bakgrunnen for den gode dyrehelsa vi har i dag. Men det har
vært en lang vei som har krevd samhold og samarbeid.
Forbedring i landbruket med formål å øke norsk matproduksjon ble tidlig et nasjonalt mål,
og viktig for nasjonsbygginga. Landbruket begynte tidlig å arrangere utstillinger for å kåre de
beste dyra. Utstillinger skulle vise fram det beste for folk flest. Å vinne premie på
husdyrutstillingene for de beste dyra ga prestisje, og var en metode for å motivere til stadig
bedre husdyravl.
En skjønte tidlig at arbeidet måtte organiseres og foregå etter plan og metode dersom det
skulle gi resultater. Samvirketanken, tanken om at alle skulle bidra og være felles eiere og
beslutningstakere, fikk særlig innen melkesektoren tidlig fotfeste, og fra 1920 og utover ble
flere av samvirkene vi kjenner i dag organisert. Kontrollassistenter reiste bygda rundt, på
sykkel eller moped, og overnattet på kjøkkendivaner rundt om for å ta prøver av mjølka. Dette
var en tidlig form for bruk av «big data», og var et viktig grunnlag for avlsmessig framgang,
bedre melkekvalitet og større kjøttproduksjon. Et nødvendig grunnlag for å utvikle det som
samvirkeselskapet Tine kaller «.. kanskje verdens beste mjølk».
Samvirkeorganisering med mange eiere, som kollektivt tok ansvaret for å nå strategiske
mål, har hatt mye å si. Dette ga mulighet for å kunne nå ut til bøndene med ny kunnskap om
mange tema som avl, dyrehelse, fôring, ny teknologi osv. Et nært samarbeid mellom
grunnforskning, anvendt forskning, utvikling og privatpraktiserende veterinærer har gjort
dette effektivt. Å være godt organisert har gitt bedre muligheter for å få alle med. Nær kontakt
mellom organisasjonene, myndigheter og forvaltning har bidratt til målrettet arbeid for bedre
dyrehelse (Velsand, H., 2019).
I Norge har vi en konsesjonsordning for husdyr som skal legge til rette for å spre svine- og
fjørfeproduksjonen på flere enheter. Det vil si at myndighetene har utarbeidet øvre grenser
som regulerer hvor stor produksjon det er tillatt å ha. Konsesjonsordningen bidrar til lavere
smittepress og redusert smittefare som følge av mindre besetninger og lenger avstand mellom
hver produksjon, som er en viktig forutsetning for god dyrehelse.
Norsk husdyrnæring og norske myndigheter har gjennom mange tiår jobbet aktivt for
stadig bedre dyrehelse. I dette ligger fokus på overvåking og kartlegging, smittevern og
biosikkerhet, forebyggende helsearbeid, organisert sykdomsbekjempelse og forsvarlig og
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riktig behandling av syke dyr. Et nært samarbeid og en akseptabel byrdefordeling mellom
næring og myndigheter har vært viktig for dagens tilstand. Den videre teksten forklarer dette
samspillet og rollene til både myndigheter og de private aktørene i næringen.

5.2 Den norske modellen for samarbeid
Figur 5.1

Den norske modellen for husdyrhold er basert på samarbeid og tillit mellom
myndigheter, næringa og støtte fra kunnskap og forskning.

Figur 5.1 forklarer samspillet i norsk dyrehold med fokus på dyrehelse. Fundamentet for det
norske systemet er tillit og samarbeid på tvers av aktørene vist i figuren. Samspill og tillit er
helt avgjørende for å fremme og sikre en god dyrehelse også i fremtiden.
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5.3 Overvåkings- og kartleggingsprogrammer
For viktige sykdommer og smittestoff er det etablert offentlige overvåkings- og
kartleggingsprogrammer. Dette innebærer at det jevnlig, i de fleste tilfeller årlig, undersøkes
et representativt og tilstrekkelig stort utvalg av besetninger eller individ for å kunne
dokumentere frihet for den aktuelle sykdommen eller smittestoffet. For noen smittestoff eller
sykdommer, som vi har på et lavt nivå, er målet å fange opp eventuelle tilfeller og håndtere
disse slik at smittestoffet ikke får bre seg i populasjonen.
Overvåkings- og kartleggingsprogrammene (OK-programmene) er etablert på ulikt
grunnlag:
-

Programmet for TSE, overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier, som
blant annet omfatter kugalskap, skrantesjuke hos rein og skrapesjuke hos sau, er det
dyreste og mest omfattende programmet og bygger på forpliktelsene som følger av
EU-regelverket på området.

-

Mye av kartleggingen av resistente bakterier som inngår i NORM-VET (Norsk
overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober fra fôr, dyr og
næringsmidler) er også basert på internasjonale forpliktelser.

-

De fleste av OK-programmene er etablert på nasjonalt grunnlag for å ivareta norsk
dyrehelse etter innføringen av EØS-avtalen på dyrehelseområdet. Programmene sikrer
løpende overvåking og dokumentasjon av den nasjonale dyrehelsestatusen og bidrar til
å kunne stille legitime krav til dokumentasjon av helsestatus ved import av dyr.

-

De offentlige OK-programmene for BVD (bovin virusdiaré), CAE (caprin artrittencefalitt), paratuberkulose og fotråte har en viktig funksjon i å følge opp og sikre
resultatet av de gjennomførte nasjonale saneringsprogrammene. Noe av testingen
gjennomføres fortsatt i regi av Tine. Det offentlige OK-programmet for MRSA hos
svin er en viktig forutsetning for den offentlige norske strategien om å holde
svinepopulasjonen fri for MRSA. Se kapittel 5.5.3.

-

Husdyrnæringen har også tilsvarende programmer for smittsom grisehoste og
byllesjuke hos geit (Hofshagen, M. et al., 2018, Nafstad, O., 2019).
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5.4 Bekjempelse av smittsomme sykdommer
Smittsomme husdyrsykdommer er i dag kategorisert i A-, B- og C-sykdommer. Hvilken
kategori en sykdom plasseres i er for noen sykdommer definert som følge av internasjonale
forpliktelser, men for de fleste sykdommer avspeiler kategoriseringen den nasjonale
ambisjonen for husdyrhelsa. Det vil si at plasseringen i kategori er basert på hvor alvorlige
sykdommene er eller hvilken betydning de har for samfunnet eller husdyrnæringen.

5.4.1 A-sykdommer
A-sykdommer er alvorlige smittsomme sykdommer der myndighetene, ved Mattilsynet, tar
ansvaret for bekjempelse med formål om å gjenopprette status som fri for sykdommen så
raskt som mulig. Det gjøres gjennom nedslakting, smittesporing, ulike isolasjons- og
smittebeskyttelsestiltak, observasjon og kartlegging. Ved omfattende utbrudd av enkelte
sykdommer kan midlertidig ringvaksinering være et mulig tiltak. Ringvaksinering innebærer å
vaksinere besetninger i tilgrensende områder rundt utbruddsområdet for å begrense
smittespredningen. For de sentrale A-sykdommene vil bekjempelsestiltakene i stor grad være
styrt av internasjonale forpliktelser. Besetninger som pålegges nedslakting, har krav på
offentlig erstatning.
Eksempler på A-sykdommer er afrikansk svinepest og brucellose.

5.4.2 B-sykdommer
B-sykdommer er smittsomme sykdommer som er mindre alvorlige enn A-sykdommer, men
som det likevel er av stor offentlig betydning å opprettholde frihet fra eller svært lav
forekomst av. Det store omfanget av sykdommer i denne kategorien er et vesentlig element
for å opprettholde dagens gode dyrehelsestatus og en helsesituasjon som er vesentlig bedre
enn i de fleste andre land. Ved påvisning av en B-sykdom pålegges besetningen offentlige
restriksjoner som skal forhindre spredning til andre besetninger. Mattilsynet vil normalt
iverksette smittesporing for å avdekke hvordan sykdommen har kommet inn i besetningen og
eventuelt spredt seg til andre smittede besetninger. Avhengig av sykdom kan Mattilsynet
pålegge andre sanerings- eller oppfølgingstiltak til besetningen er dokumentert fri for
sykdommen. Førstegangspåvisning av en B-sykdom kan Mattilsynet velge å håndtere som en
A-sykdom, altså legge opp bekjempelsen med sikte på rask gjenoppretting av nasjonal frihet
for sykdommen. Dersom pålagte saneringstiltak ved en B-sykdom omfatter nedslakting av ett
eller flere dyr, har besetningseier krav på offentlig erstatning. Dersom saneringstiltakene
utelukkende omfatter andre saneringstiltak som eksempelvis vask, desinfeksjon og
vaksinering, må eier selv dekke kostnadene ved dette. Tap som følge av restriksjoner på salg
av dyr o.l. må også besetningseier dekke. Det kan medføre store tap for den enkelte dyreeier,
men er i mange tilfeller nødvendig for dyrehelsestatusen. I noen tilfeller, som for MRSA,
gjennomføres tiltakene for å skåne hver og en borgers helse ved å unngå smitte tilbake til folk.
Eksempler på B-sykdommer er bovin virusdiaré (BVD) og paratuberkulose.
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Storfe i løsdriftsfjøs. Foto: Norges Bondelag.

5.4.3 C-sykdommer
C-sykdommer er det som hovedregel opp til den enkelte dyreeier både å beskytte seg mot og
bekjempe hvis sykdommen påvises i besetningen. For noen utvalgte viktige C-sykdommer er
det eller blir det gjennomført nasjonale kontroll- og bekjempelses-/saneringsprogrammer, da
som regel i regi av husdyrnæringen. Eksempler på C-sykdommer er smittsom grisehoste og
svinedysenteri (Nafstad, O., 2019).
En vesentlig forklaring på den svært gunstige dyrehelsesituasjonen vi har her i landet, er at en
rekke smittsomme dyresykdommer aldri er innført til Norge og ikke minst en lang tradisjon
for effektive nasjonale bekjempelsesprogrammer. Norge har en lang liste over sykdommer
som er bekjempet! Utgangspunktet for gjennomføring av bekjempelsesprogrammer har
hovedsakelig vært sykdommer som har hatt stor utbredelse i populasjonen, men også nyintroduksjon, og som myndigheter og husdyrnæringen har stor gevinst av å fjerne av hensyn
til økonomi, folkehelse, produksjon, dyrevelferd og medisinforbruk. Hva som har vært
viktigste begrunnelse, har variert fra sykdom til sykdom og over tid. Felles for alle nasjonale
bekjempelsesprogrammer er at de krever langsiktighet, god organisering, motiverte bønder
med utsikt til gevinst i egen produksjon, tilstrekkelig gode diagnostiske verktøy og relevant
og gjennomførbar metodikk for sanering i den enkelte besetning. De første nasjonale
saneringsprogrammene ble gjennomført av myndighetene tilnærmet alene (saueskabb,
tuberkulose og smittsom kalvekasting). I nyere tid har det vært et nært samarbeid mellom
husdyrnæring og myndigheter i sentrale programmer. Noen programmer for C-sykdommer er
gjennomført av husdyrnæringen alene.
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Liste over sykdommer det er gjennomført nasjonale saneringsprogrammer for:
Saueskabb
Brucellose
Tuberkulose
Mædi
BVD
Smittsom grisehoste
CAE
Paratuberkulose
Byllesjuke
Fotråte
Miltbrann
Infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR)
Infeksiøs pustulær vulvovaginitt (IPV)
Ringorm
Skrapesjuke
Smitttsom abort og leukose
Svineskabb
Svinedysenteri
Newcastle Disease
God samhandling og arbeidsdeling mellom myndigheter, forvaltningsstøtte og husdyrnæring
har vært en nøkkelfaktor for å lykkes både i håndteringen av beredskapssituasjoner og av
nasjonale saneringsprogrammer i nyere tid. Arbeidsdeling og finansiering har variert noe over
tid og fra program til program. I planlagte situasjoner der det er nødvendig tid til avklaringer,
lar dette seg godt håndtere, men i akutte situasjoner ved introduksjon av sykdommer der det er
avgjørende å handle raskt for å kunne bekjempe dem, men der det kan være tvil om hvor langt
myndighetene vil gå i bekjempelsen, utgjør denne manglende forutsigbarheten et sårbart
punkt (Vatn S., et. al., 2017; Nafstad, O., 2019).

5.5 Handlingsplan mot antibiotikaresistens
For å behandle infeksjoner og forebygge infeksjoner ved operasjoner både hos mennesker og
dyr er det svært viktig med antibiotika som fungerer effektivt. Både i Europa og resten av
verden er det økende antibiotikaresistens. I mai 2015 vedtok derfor Verdens helseorganisasjon
(WHO) en global tiltaksplan mot antibiotikaresistens, «Global Action Plan on Antimicrobial
Resistance». I WHOs plan stilles det krav til at alle land skal ha en nasjonal handlingsplan
mot antibiotikaresistens. I 2015 kom regjeringen med en strategi mot antibiotikaresistens i
Norge, og i april 2016 kom LMD med en egen handlingsplan for områdene husdyr og
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kjæledyr. Dette er en oppfølging av den globale planen fra WHO. Tilsvarende er gjort på
humansiden.
Næringen har utarbeidet en felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, som
gir en samlet oversikt over prioriteringer og tiltak i regi av husdyrnæringen. Handlingsplanen
har som hovedmål «å forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos norske
husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sykdomsbekjempelse og
forsvarlig og riktig behandling av syke dyr». Handlingsplanen inneholder delmål og tiltak
knyttet til import, smittebeskyttelse mellom besetninger, reduksjon av sykdomsforekomst
gjennom forebygging, kontroll, bekjempelse og avl, riktig bruk av antibiotika, overvåking og
tiltak mot antibiotikaresistens og kunnskapsoppbygging gjennom forskning samt økt
samhandling mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre interessenter.
Handlingsplanen gjennomgås årlig av de artsvise helsetjenestene og KOORIMP/KIF
(Kontrollutvalget for import av fjørfe), og justeres ut fra ny kunnskap, erfaring og endringer i
situasjonsbildet (Vatn S., et al., 2017).

5.5.1 Status for antibiotikaforbruk i Norge
Hvert år kommer EFSA (European Foood Safety Authority) og ECDC (European Centre for
Disease Prevention) ut med en rapport om antibiotikaresistens. I 2017 fokuserte rapporten på
antibiotikaresistens hos blant annet slaktegris. Norge gjennomfører overvåking og rapporterer
i tråd med EUs krav når det gjelder indikatorbakterier, det vil si vanlige kolibakterier (E. coli)
som finnes i tarmen og som kan si noe om utbredelsen. Forekomsten av antibiotikaresistens i
Norge, sett i et internasjonalt perspektiv, er svært lav. I følge EFSA-rapporten fra 2017 var 3,3
prosent av isolatene av E. coli (tarmbakterier) resistente (figur 4.2) (Vatn S., et al., 2017;
EFSA, 2019).
Selv om forekomsten av resistente bakterier er lav i Norge, er det viktig at det ikke blir en
sovepute for det videre arbeidet. Det er av avgjørende betydning at det fokuseres på reduksjon
i bruken av antibiotika og på forekomsten av resistens også i Norge for å fortsatt kunne ha
effektiv behandling mot infeksjoner.
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Figur 5.2

Utbredelse av følsomhet og resistens av indikator-bakterien Escherichia coli (E.
coli) hos slaktegris, 2017 (EFSA, 2019a).

Det er kjent at økt bruk av antibiotika er en driver for økt resistens. Den gode situasjonen med
tanke på antibiotika i Norge er resultatet av et langsiktig arbeid gjennom mange år med fokus
på forebyggende helsearbeid som smitteforebyggende tiltak, bekjempelse og bruk av
vaksiner. Norge har hatt lang tradisjon for å overvåke og bekjempe alvorlige, smittsomme
sykdommer i tillegg til målrettet avl for friske dyr. En del av bekjempelsen innebærer ofte
sanering som betyr å kvitte seg med smittestoffet og dermed sykdommen. Sanering kan gjøres
ved å fjerne dyra som er smittet, rengjøre og desinfisere lokalene og sette inn nye, friske dyr
som ikke er smittet, eller ved at dyra behandles medisinsk i de tilfellene det er aktuelt.
Samtidig opprettes smitteforebyggende tiltak og kontroll av dyra for å hindre at smitte
kommer tilbake.
En annen viktig årsak til lavt forbruk og dermed lav resistens er at norsk regelverk forbyr
veterinærer å tjene penger på salg av antibiotika og andre legemidler. Dette i seg selv er en
viktig årsak til at det kun brukes antibiotika når det virkelig trengs da veterinærer ikke tjener
noe på å selge antibiotika slik de gjør i mange andre land. I Norge brukes ikke antibiotika til
rutinemessig forebygging for friske dyr i noen av husdyrproduksjonene, slik det blir gjort i
mange andre land.
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I mange andre land står landbruket for den klart største bruken av antibiotika. I Norge brukes
kun 10 prosent av all antibiotika i landet til dyr, mens hele 90 prosent brukes til mennesker.
Og en femtedel av de 10 prosentene er faktisk medisinpasta til hest.
Godt samarbeid og tillit mellom husdyrnæringen og myndigheter med målrettet fokus på
forebyggende helsearbeid danner grunnlaget for at bruken av antibiotika og forekomsten av
antibiotikaresistens i Norge er blant de laveste i Europa (Vatn S., et al., 2017; EMA, 2018). Se
figur 5.3.
Figur 5.3

Salg av antibiotika til matproduserende dyr i mg/PCU (mg/kg levende vekt av
dyrepopulasjonen ved behandling) i 30 europeiske land (EMA, 2018).

Hvert år publiserer Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og
næringsmidler (NORM-VET) en felles årsrapport. Rapporten presenterer data over forekomst
av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. Data fra NORM-VET
danner grunnlaget for å beskrive sammenheng mellom bruk av antimikrobielle midler og
forekomst av resistens. NORM-VET kan også danne grunnlag for ulike risikovurderinger og
fungere som basis for spesifikke forskningsprosjekter. NORM og NORM-VET er deler av
Regjeringens strategi mot antibiotikaresistens (Universitetssykehuset i Nord-Norge, 2019;
Veterinærinstituttet, 2018a).
.
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5.5.2 ESBL
Cefalosporin-resistente bakterier, såkalte ESBL (Ekstendert Spektrum BetaLaktamase)produserende bakterier, ble for første gang påvist hos fjørfe i 2006 og ble trolig introdusert til
Norge som følge av import. Fjørfenæringen har lenge jobbet med å redusere forekomsten av
ESBL-bakterier og har siden 2014 hatt en egen handlingsplan mot resistente bakterier.
Tiltakene har medført at forekomsten av ESBL-produserende bakterier har gått ned og nå er
tilnærmet null i hele verdikjeden, samt at kunnskapsgrunnlaget for å holde forekomsten svært
lav er langt bedre (Veterinærinstituttet, 2019b).

5.5.3 MRSA
Det finnes en rekke stammer eller typer av MRSA, methicillinresistente gule stafylokokker,
hvorav noen få har spesialtilpasset seg husdyr og særlig svin. Disse kalles LA-MRSA,
livestock-associated (dyreassosiert) MRSA. MRSA er bakterier som er resistente mot visse
typer antibiotika, og de langt fleste stammer og tilfeller av MRSA er humanassosierte,
tilpasset mennesker. I mange land har enkelte stammer av MRSA blitt utbredt i
svinepopulasjonen og i noen grad også i andre husdyrpopulasjoner. Husdyrpopulasjonene
utgjør da en viss smittekilde tilbake til mennesker, men i alle land er smitte mellom
mennesker av langt større betydning enn smitte fra dyr til mennesker. Likevel er det et sterkt
ønske om å ha kontroll på MRSA i svinebesetninger for å hindre smitte til mennesker. Griser
blir ikke syke av MRSA, men mennesker med sterkt nedsatt immunforsvar kan få alvorlige
infeksjoner. MRSA er resistent mot en type antibiotika, og infeksjoner med MRSA krever
spesiell antibiotikabehandling (Folkehelseinstituttet, 2014).
Det første sikre tilfellet av LA-MRSA i en norsk svinebesetning ble diagnostisert i 2013. I
både dette tilfellet og nesten alle senere primærtilfeller har introduksjonen av LA-MRSA vært
knyttet til at en person som steller i besetningen har vært bærer av bakterien. I løpet av 2014
og 2015 avklarte norske myndigheter at forvaltningen av MRSA skulle ha som mål å holde
svinepopulasjonen fri for smitte, slik at den aldri blir noen kilde til MRSA-smitte tilbake til
mennesker. Dermed har det fra 2015 vært et offentlig overvåkingsprogram for MRSA i
svinepopulasjonen, og enkelte år har også andre husdyrpopulasjoner blitt undersøkt som en
del av NORM-VET. Det viktigste tiltaket har likevel vært å bedre smittebeskyttelsen i
svinebesetningene, særlig med fokus på å teste mennesker som skal inn i besetningen og som
har befunnet seg i situasjoner som gjør at det er økt risiko for at de har med seg MRSA.
Besetninger som får påvist MRSA i overvåkingsprogrammet eller på annet grunnlag, pålegges
å sanere gjennom nedslakting og desinfeksjon. Overvåkingsprogrammet for MRSA er
offentlig finansiert, det vil si at kostnader ved sanering og det vesentligste av tap som følge av
driftsstans i forbindelse med sanering, dekkes av det offentlige. Mange av svinebøndene som
har fått påvist MRSA, har likevel hatt et betydelig økonomisk tap som følge av mangelfull
dekning av reelle kostnader ved driftstap og reetablering av besetningene (Nafstad, O., 2019).
LA-MRSA er svært vanlig hos gris i enkelte land i Europa. I 2008 ble det i en «baseline»studie påvist LA-MRSA hos griser i 17 av 24 land. I EU var i gjennomsnitt hele 26,9 prosent
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av alle bruksbesetninger MRSA-positive, og det er sterke indikasjoner på at utbredelsen har
økt betydelig i flere land etter dette (Mattilsynet, 2014). I januar 2019 ga EFSA (European
Food Safety Authority) og ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) ut en
rapport som tok for seg utbredelsen av antibiotikaresistens i 2017. I rapporten framkom det at
utbredelsen av MRSA hos griser var så høy som 90 prosent i Spania, 77 i Finland og 44
prosent i Sveits. Utenom Norge med 0,4 prosent var Nederland lavest med 1,4 prosent (EFSA,
2019b).
Siden 2013/2014 har det i Norge pågått et omfattende arbeid med sanering og andre tiltak.
Ingen andre land har iverksatt lignende tiltak for å forsøke å hindre at MRSA etablerer seg i
svinebesetninger. Strategien anses som vellykket, men kostbar, med en svært lav forekomst av
LA-MRSA de siste årene. I 2018 var det ingen nye tilfeller i svinebesetninger, men påvisning
av ett tilfelle per 8. mars 2019 viser at det er viktig å opprettholde overvåkingsprogrammet og
tiltakene, og være obs på at ny introduksjon av smitte kan inntreffe (Veterinærinstituttet,
2019c).

Grisebesetning. Foto: Norges Bondelag.
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5.6 Eksempler på pågående programmer og vellykkede
sykdomsbekjempelser
Norge har tradisjon for å bekjempe alvorlig smittsomme dyresykdommer. Organisering og
finansiering av bekjempelsen for sykdommene varierer. Se informasjon for noen utvalgte
sykdommer i kapittel 5.6.1 til 5.6.4 for flere detaljer. Faktorer som påvirker kostnytten i den
enkelte bekjempelse, er vist i figur 5.4. Hvorvidt kostnadene dekkes av det offentlige eller
næringen har hatt sammenheng med om sykdommen er listeført som A, B eller C, hvorvidt
den er påvist tidligere etc (Vatn, S., 2019).
Figur 5.4

Modell for kost-nyttevurdering ved et utbrudd av smittsom husdyrsykdom
utarbeidet av Animalia.

Med «stamping-out» menes sykdomsbekjempelse som innebærer nedslakting av smittede dyr og andre relevante
smitteforebyggende tiltak.

5.6.1 Smittsom grisehoste
Smittsom grisehoste forårsaket av Mykoplasma hyopneumonia er vanlig hos svin over hele
verden. Sykdommen medfører økt fôrforbruk, nedsatt tilvekst, dårlig dyrevelferd og økt bruk
av antibiotika. Norge gjennomførte som første land i verden en nasjonal sanering for denne
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sykdommen og er i dag fri. Kontroll- og saneringsprogrammet pågikk fra 1996 til det var
sluttført i 2008. Kostnadene til organisering av programmet, kartlegging og analyse av prøver
fra alle besetninger ble dekket kollektivt av svinenæringen gjennom omsetningsavgift, mens
utgiftene til sanering ble dekket av den enkelte bonde. Etter 2008 gjennomføres en årlig
overvåking av smittsom grisehoste finansiert av svinenæringen. Sykdommen er fortsatt en Csykdom, men svinenæringen har gjentatte ganger anmodet Mattilsynet om å omkategorisere
den til en B-sykdom. Det er av avgjørende betydning både økonomisk og strategisk for norsk
svinenæring å forbli fri for smittsom grisehoste (Nafstad, O., 2019).

5.6.2 Friske føtter/fotråte
Ondarta fotråte er en B-sykdom som ble påvist i 2008, for første gang siden 1948. Import av
levende sau fra Danmark var sannsynligvis kilden til smitten. Alvorlige utbrudd med halthet,
redusert tilvekst og velferd i flere besetninger i Rogaland var grunnlaget for at sauenæringen
selv initierte en omfattende kartlegging – «Snu sauen». Kartleggingen ble videreført i det
nasjonale bekjempelsesprogrammet «Friske føtter», der næring og myndigheter samarbeidet
tett. Totalt er sykdommen påvist i 136 sauebesetninger (per 2018), og sanering er gjennomført
i samtlige. Smitte er kun påvist i fylkene Rogaland og Aust-Agder. Utredning av kliniske
mistanker, båndlegging og sanering av smitta besetninger, sammen med overvåking på
slakteri, gir et godt grunnlag for å utrydde sykdommen.
En kost/nytte-analyse av prosjektet viser at bekjempelsen er lønnsom allerede etter ca. 12
år (positiv netto-nåverdi). Utgiftene til prosjektledelse, kartlegging, diagnostikk, utvikling
med mer ble dekket gjennom omsetningsavgift, totalt ca. 30 mill. NOK. Kompensasjon til
bøndene ble dekket gjennom jordbruksavtalemidler – ca. 17 mill. NOK og
forsikringsutbetalinger. I tillegg kommer egeninnsats hos bøndene, Mattilsynet og
husdyrnæringen. Totalt er utgiftene beregnet til ca. 90 mill. NOK over en 25-års periode.
Årlige utgifter dersom man hadde latt smitten spre seg er beregnet til 40–45 mill. NOK pga.
kostnader og reduserte inntekter (Vatn, S., 2019).

5.6.3 Friskere geiter
I 2001 ble saneringsprogrammet «Friskere geiter» startet opp. Årsaken var at en stor del av
geitebestanden slet med sykdomsproblemer og redusert melkeytelse. Saneringsprogrammet
omfattet de tre infeksjonssykdommene caprin arteritt-encephalitt (CAE), byllesjuke og
paratuberkulose. Saneringsarbeidet inkluderte omfattende utbedringstiltak på alle gårdene i
kombinasjon med at alle de syke geitene ble skiftet ut med «snappede» killinger som var
oppdrettet i isolat. Det vil si at killingene ble tatt rett etter fødsel uten å komme i kontakt med
opprinnelig fjøsmiljø. Prosjektet var ledet av husdyrnæringen ved Tine, men mottok mye
offentlig støtte gjennom 10 år, fremforhandlet i de årlige jordbruksavtalene, noe som var helt
avgjørende for gjennomføringen. Den enkelte dyreeier investerte likevel flere ganger beløpet
som kom i støtte, samt utviste heroisk arbeidsinnsats over lang tid.
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Etter gjennomføringen av programmet var geitene i Norge «verdens friskeste», og grunnlaget
for videre satsing på både geiter og geiteprodukter var lagt. Kost/nytte-studier (del av en
doktoravhandling) har vist at arbeidet, utfra rent økonomiske betraktninger, var lønnsomt i et
10-års perspektiv. Den omdømmemessige gevinsten, som trolig er minst like viktig, er det
vanskelig å regne i kroner og øre.
Saneringsprogrammet er trolig det mest ambisiøse bekjempelsesprogrammet som
noengang er gjennomført på norsk jord. Det tok 13 år å gjennomføre prosjektet fra den spede
begynnelsen, og programmet lyktes forbausende godt. Det ble avsluttet i 2014, men det har i
ettertid vært et kontrollprogram i regi av næringen for å sikre de oppnådde resultatene.
De tre sykdommene det ble sanert for var:
1. Virussykdommen CAE (caprin arteritt-encephalitt).
Gruppe C-sykdom fram til desember 2011, senere gruppe B-sykdom, som forårsaker
leddbetennelse, hjernebetennelse og kraftig angrepet jurvev over tid – og med det
nedsatt melkeproduksjon og redusert melkekvalitet.
2. Bakterieinfeksjonen byllesjuke (gruppe C-sykdom), forårsaket av bakterien
Corynebacterium pseudotuberculosis som forårsaker byller i lymfeknuter og organer.
Bakterien medfører sterkt nedsatt dyrevelferd og gir sykdom også hos andre dyrearter,
som sau.
3. Bakteriesykdommen paratuberkulose (gruppe B-sykdom), forårsaket av bakterien
Mycobacterium avium sp. Paratuberculosis. Bakterien er rangert på topp 3 over de
mest tapsbringende husdyrsykdommene i verden og kan gi sykdom hos en rekke
dyrearter. Sykdommen gir blant annet kronisk avmagring og generelt nedsatt
allmenntilstand når sykdommen bryter ut. I Norge var geitene et smittereservoar med
risiko for annet dyrehold. Det at sykdommen nå anses utryddet i geitepopulasjonen
kan være grunnlaget for at Norge, sammen med Sverige, kan oppnå fristatus for
paratuberkulose, noe som vil være enestående i internasjonal sammenheng (Lindheim,
D., 2019).
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Geiter på beite. Foto: Norges Bondelag

5.6.4 BVD
BVD (bovin virusdiaré) er i verden en vidtomspennende storfesykdom. Kontroll- og
bekjempelsesprogrammet startet som et stort spleiselag i 1993, med langsiktig målsetting om
å utrydde sykdommen, som medførte store økonomiske tap for storfeeiere i Norge, og som
fortsatt er rangert på topp 5 over de mest kostbare husdyrsykdommene i verden. Norge ble det
første landet i verden som lyktes med utryddelsen, selv om det var et nært og koordinert
samarbeid mellom de nordiske landene. Siden 2007 har Norge vært erklært fritt.
Sykdommen er forårsaket av et pestivirus, BVDv, som forårsaker bl.a.
reproduksjonsproblemer og senformen Mucosal Disease hos kalver som vokser opp. Smitten
spres i hovedsak med såkalte «kronikere», fødte dyr som ble smittet i første trimester av
fosterlivet og som skiller ut virus livet ut, da de ikke er i stand til å danne antistoffer.
Programmet var et glimrende eksempel på godt, bredt og langvarig samarbeid mellom
næringsaktører, de veterinære forskningsmiljøene og veterinærmyndighetene, både nasjonalt
og internasjonalt. Samarbeid er avgjørende både strikt faglig vurdert, for organisering av
arbeidet og ikke minst kommunikasjonsmessig mellom alle berørte.
Per i dag er det beregnet at norsk storfehold har spart over 1 milliard kroner netto på BVDbekjempelsen. Sykdommen er fortsatt omfattet av kontrollprogram i regi av det offentlige,
som et ledd i sikringen av at vi ikke får spredd sykdommen igjen ved eventuell innførsel av
smitte fra utlandet (Lindheim, D., 2019).
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5.7 Forskning og utvikling (FoU)
Figur 5.5

Oversikt forskning og utvikling.

For at sikre at husdyrholdet er basert på et faglig og vitenskapelig grunnlag er samarbeid om
forskning og utvikling viktige premisser. I den forbindelse har Veterinærinstituttet (VI),
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og andre forskningsinstitusjoner en
sentral rolle. De samarbeider med husdyrnæringen om hvilke områder det er viktig å forske på
til enhver tid. Søknad om forskningsmidler sendes til for eksempel Bionær eller
Matfondavtalen, to programmer i regi av Forskningsrådet. I januar hvert år legges det ut
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informasjon om hvilke emner prosjektsøknaden må være innenfor basert på innspill fra
relevante institusjoner. Hvis prosjektsøknaden godkjennes, starter forskningen opp, basert på
rammene i søknaden.
Utover dette kan forskningsinstitusjonene søke midler til grunnforskning fra andre program
i Forskningsrådet eller internasjonale utlysninger uten samarbeid med næringen. I
søknadsbeskrivelsen skal det være definert hvordan forskningsresultatene skal formidles og
hvordan implementering av forskningen skal foregå. Dette kan innebære foredrag for
besetningsrådgivere og bønder samt innlegg i ulike medlemsblad. Denne formidlingen baserer
seg på vitenskapelige artikler publisert i fagtidsskrifter. Dette gjør at veien er kort fra ny
forskning foreligger til den blir plukket opp og iverksatt av næringen.
For å opprettholde beredskap mot aktuelle sykdommer er det viktig å ha oppdatert
kunnskap og målrettet forskning på området. Dette avhenger av at det settes av midler til
forskningen. Spesielt i 2018 var det lite midler og få temaer der forskning på dyrevelferd og
dyrehelse kunne inngå. Dette kan på sikt gjøre at dyrevelferd i mindre grad baseres på
forskning og svekke beredskapen på dyrehelse ved underutviklede metoder for
sykdomspåvisning og lavere kunnskap om smitteveier ved en eventuell bekjempelse.
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over
jordbruksavtalen (JA-midler) er nasjonale midler for finansiering av forskning direkte knyttet
til landbruk og mat.
Styrene for FFL- og JA-midlene har ansvaret for «Forskningsmidlene for jordbruk og
matindustri», som til sammen utgjør ca. 230 millioner kroner per år i 2019. I styrene sitter
blant annet bøndenes faglag, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
næringslivet og en arbeidstakerorganisasjon. Forskningsrådet vurderer og karaktersetter
forskningssøknader før styrebehandling. Landbruksdirektoratet er sekretariat for begge
styrene.
For 2018/2019 utgjorde JA-midlene 65 millioner kroner av de 230 millionene til forskning.
For JA-midlene kan partene i jordbruksforhandlingene legge føringer for hvilke typer
prosjekter som skal prioriteres. Føringene for 2019 tilsa at det skulle legges mindre vekt på
internasjonal relevans, og det skulle vurderes fullfinansiering for prosjekter innen miljø, klima
og dyrevelferd. Dette gir nye muligheter til å forske på dyrevelferd og dyrehelse. Det er viktig
for å dokumentere dyrevelferd på et vitenskapelig grunnlag og for å utvikle kunnskap om
sykdommer slik at beredskap opprettholdes og vi ivaretar den gode dyrehelsen.
Forskning av nasjonal interesse er derfor viktig, men kan ofte komme i skvis med det mer
generelle. Sterke investeringer i utdanningsinstitusjoner og moderne anlegg med høyt nivå bør
følges opp med forskningsmidler for å kunne utøve forskningsbasert undervisning, slik at man
hele tiden har oppdatert kunnskap på områder som stadig er under utvikling (Johnsen, J., F.,
2019, Lillehaug, A., 2019).
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