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Mattilsynet arbeider for å

Sikre helsemessig 
trygg mat

Sikre trygt 
drikkevann

Fremme god helse 
hos planter, fisk og 

landdyr

Fremme god 
dyrevelferd og 

respekt for landdyr 
og fisk

Ivareta miljøvennlig 
produksjon

Fremme helse, 
kvalitet og 

forbrukerhensyn 

Innenfor rammene av disse målene skal Mattilsynet ivareta hensynet til 
aktørene i hele matkjeden, herunder markedsadgang i utlandet.



Norges største arbeidsgiver for veterinærer
En posisjon vi ønsker å bygge enda sterkere i fremtiden

Hvordan skape mobilitet/erfaringsutveksling? 



Behov for samarbeid, Mattilsynet - privatpraktiserende 

Mattilsynet

Forebygging/ 
dyrevelferds-
programmer

Ante mortem
- nødslakt

Hygiene i 
melke-

besetninger?

Privat praksis, 
individ og 
besetning

Overvåkning, 
prøvetaking 

Beredskap -
helse og 
velferd

Ingen regelverkskrav om 
tilleggskompetanse

Næringen krever 
tilleggskompetanse

Regelverket krever 
tilleggskompetanse



Overvåking 

Mattilsynet kjøper tjenester

Eks. 

Utvidet overvåking som del av bekjempelse 
av mædi i Trøndelag høsten 2021:

41 veterinærer 

tok 12 600 blodprøver 

i 250 besetninger



Beredskap
Varsling, dårlig dyrevelferd og smittsom sykdom

Dyrevelferdsloven §5: Enhver som har grunn til å tro at 
dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt 
vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig 
varsle Mattilsynet eller politiet. 

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr, §4:
Veterinærer og laboratorier skal umiddelbart varsle 
Mattilsynet muntlig dersom de påviser eller får grunn til 
mistanke om A- eller B-sjukdom hos dyr.
Dyresykdommer | Mattilsynet

Ring!

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/


Forebygging inkl. dyrevelferdsprogrammer
Helsetjenestene blir et krav, i forskrifter eller fra næringen selv

Illustrasjon: Animalia



Kurs og godkjent test for 
å skrive nødslakteattest
Ante mortem / nødslakt

Nytt krav kommer – offentlig veterinær: 

Forventer at kravet blir fastsatt i EØS-
komiteen mars eller april

Kurset er under utarbeiding i 
samarbeid med NMBU

Det blir en overgangsordning før 
kravet blir operativt,

Mattilsynet godkjenner og fører liste 
over «offentlige veterinærer» som kan 
utstede nødslakteattest.



Nytt krav om hygienetilsyn i melkebesetninger

Forskrift om offentlig kontroll – animalsk 
produksjon, forordning EU 2019/627 

Artikkel 49
Kontroll av driftsenheter for melke- og råmelksproduksjon

• Den offentlige veterinæren skal verifisere hygienekravene til 
produksjon av rå melk og råmelk i samsvar med avsnitt IX …. 

• Særlig skal den offentlige veterinæren verifisere: 

a)dyrenes helsetilstand,

b)at det ikke er brukt forbudte eller ikke-tillatte stoffer, og 

c) at mulig forekomst av restmengder av tillatte formakologisk
virksomme stoffer, pestecider eller forurensende stoffer ikke 
overstiger grenseverdiene

Ikke avklart hvordan dette løses

Denne offentlige kontrollen kan omfatte 

inspeksjon og tilsyn med den kontrollen som 

bransjeorganisasjoner foretar.



Krav om tilleggskompetanse 
Både for praktiserende veterinærer og for veterinærer ansatt i 
Mattilsynet kommer det nye kompetansekrav for visse oppgaver

Mattilsynet

• Kjøttkontroll 
(forskriftskrav)

• Grensekontroll 
(forskriftskrav)

Produksjonsdyrveterinær

Utstede nødslakteattest 
(forskriftskrav)

• Dyrevelferdsprogrammer 
(bransjekrav)



Vi har samme mål, med forskjellige roller
Maten i Norge skal være trygg, og dyra skal ha det godt


