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Høring – forslag til nye regler om medisinfôr
Den norske veterinærforening har mottatt ovennevnte høring til uttalelse
og har følgende kommentarer:
Generelt

Veterinærforeningen vil aller først peke på at en høringsfrist på 3 uker
utgjør en stor utfordring og et demokratisk problem når det gjelder
innføring av nytt og til dels komplekst lovverk som berører og endrer flere
eksisterende lover forvaltet av flere departementer. Det er uheldig når
forsinkelser i myndighetenes arbeid med implementering av EU-lovverk
hindrer høringsinstansene i å kunne gjøre gode og reflekterte vurderinger
av konsekvensene dette kan få for berørte aktører.
Hjemmelsgrunnlaget i den nye medisinfôrforskriften

Veterinærforeningen har tidligere tatt til orde for at
veterinærmedisinforordningen EU 2019/6 burde ledet til et skille mellom
eksisterende lov om legemidler og en ny lov om veterinære legemidler,
slik at veterinære legemidler med tilhørende forskrifter hjemles i en helt
ny lov. Dette ville vært ryddigere og gjort tilgjengelighet og informasjon,
samt regelverksetterlevelse vesentlig enklere for tilgang, bruk av og tilsyn
med veterinære legemidler. Implementering av medisinfôrforordningen
ville etter vårt syn da vært vesentlig enklere og mer logisk. Forordningen
om medisinfôr og forordning om legemidler til dyr har forskjellig formål
og retter seg mot forskjellige målgrupper enn eksisterende legemiddellov.
I høringsbrevet omtales bruk av matloven og dyrehelsepersonelloven § 17
som hjemmel for forskrivning av medisinfôr. Vi mener at dette er svært
uheldig og uryddig. Man kan gjerne ha bestemmelser som hovedsakelig
har karakter av informasjon om regulering i annen lov eller forskrift, men
håndtering av legemidlet i fôret må reguleres i legemiddelregelverket. Vi
gjentar derfor at vi etter mønsteret innen humanmedisin og etter mønster i
de fleste europeiske land bør sørge for at man også i Norge får en egen
lov om legemidler til dyr med utgangspunkt i
Veterinærmedisinforordningen EU2019/6.
Nærmere om rekvirering i medisinfôrforordningen

Veterinærforeningen registrerer igjen at myndighetene vurderer ordlyden i
artikkel 16, pkt 5 (likelydende med artikkel 105 pkt. 4 i
veterinærmedisinfordningen EU2019/6), slik at fiskehelsebiologer kan
defineres innenfor veterinærbegrepet når det gjelder forskrivning av
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antibiotika med henvisning til bestemmelser i EUs dyrehelseforordning
(EU) 2016/429.
Veterinærforeningen tar myndighetenes vurdering til etterretning men
mener det ville ha vært fornuftig å få avklart dette med ESA før man
konkluderer på dette punktet, da det ikke er åpenbart at en slik fortolkning
er korrekt.
Økonomiske og administrative konsekvenser.

Høringsbrevet fastslår at det nye regelverket vil innebære nye oppgaver
og økt ressursbehov for Mattilsynet både når det gjelder økt
kompetansebehov, opplæring og arbeid med godkjenning og tilsyn med
virksomhetene som produserer medisinfôr.
Med utgangspunkt i Mattilsynets allerede pressede situasjon med hensyn
til bemanning og ressurser, forutsetter Veterinærforeningen at de
ansvarlige myndigheter er beredt på å tilføre nødvendige friske midler slik
at Mattilsynet vil kunne gjennomføre sine oppgaver på dette området til
beste for produsenter, dyr og samfunnet som helhet.

Med hilsen

Ellef Blakstad
fagsjef, Den norske veterinærforening
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