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Nytt dyrehelseregelverk 2022: Oversikt over forordninger som gjelder for akvakultur 
 

Norge fikk et nytt dyrehelseregelverk 29. april 2022. Det baserer seg på EUs dyrehelseforordning, Animal Health Law. Det nye dyrehelseregelverket er 
felles for landdyr, fisk og andre dyr som lever i vann. 

Under finner du oversikt over forordningene som gjelder for akvakultur, lenke til den norske versjonen av forordningen og lenke til de nye forskriftene 
som nå gjelder.  

Du finner mer informasjon om det nye dyrehelseregelverket på Mattilsynets nettsider.  

Nr. Navn Kortnavn / hovedinnhold Lenke til forordningene Norsk forskrift  
 

2016/429 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 
(EU) 2016/429  
av 9. mars 2016 om smittsomme 
dyresykdommer og om endring og oppheving 
av visse rettsakter på dyrehelseområdet  
 

Dyrehelse-forordningen Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseforskriften 
 

2018/1629 Om endring av listen over sykdommer i vedlegg 
II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2016/429 om smittsomme dyresykdommer og 
om endring og oppheving av visse rettsakter på 
dyrehelseområdet 
 

Vedlegg II listen over 
sykdommer som er listeført  

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseforskriften 

2018/1882 Om anvendelsen av visse regler for forebygging 
og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for 
kategorier av listeførte sykdommer og om 
opprettelse av en liste over arter og grupper av 
arter som utgjør en betydelig risiko for 
spredning av disse listeførte sykdommene  

Prinsipp for listeførte 
sykdommer.  Mottakelige 
arter og vektorarter  

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseforskriften  

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nytt_dyrehelseregelverk_2021/
https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0429.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-631
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-631
https://lovdata.no/static/NLX3/32018r1882.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-631
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Nr. Navn Kortnavn / hovedinnhold Lenke til forordningene Norsk forskrift  
 

2020/687 Om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 
regler for forebygging og bekjempelse av visse 
listeførte sykdommer  
 

Forebygging og 
bekjempelse av listeførte 
sykdommer 

Norsk versjon på Lovdata Dyresykdoms-
bekjempelsesforskriften  

2020/689 Om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 
overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og 
sykdomsfri status for visse listeførte og nye 
sykdommer  
 

Overvåking, utryddelses-
program diagnostikk og 
sykdomsfri status for 
listeførte sykdommer  

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseovervåkings 
forskriften 

2020/691 Om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 
regler for akvakulturanlegg og transportører av 
akvatiske dyr  

Godkjenning, register, 
journalføring, krav til 
biosikkerhetsplan og 
lokaler for ulike typer 
anlegg. 
 

Norsk versjon på Lovdata Akvabiosikkerhets-
forskriften 

2020/692 Om u�ylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn �l 
regler for innførsel �l Unionen og forflytning og 
håndtering eter innførsel av forsendelser av 
visse dyr, avlsmateriale og produkter av 
animalsk opprinnelse 

Del V gjelder krav ved 
import fra 3 land ved 
import av akva�ske dyr og 
produkt av disse.  

 

Norsk versjon på Lovdata Dyreimportforskriften  

  

https://lovdata.no/static/NLX3/32020r0687.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-634
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-634
https://lovdata.no/static/NLX3/32020r0689.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-634
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-634
https://lovdata.no/static/NLX3/32020r0691.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-05-624
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-05-624
https://lovdata.no/static/NLX3/32020r0692.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-633
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Nr. Navn Kortnavn / hovedinnhold Lenke til forordningene Norsk forskrift  
 

2020/990 Om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 
krav til dyrehelse og utstedelse av 
helsesertifikater ved forflytning av akvatiske 
dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra 
akvatiske dyr innenfor Unionen  
 

Krav ved transport og 
flytting.  
 
Helsesertifikat ved flytting 
av levende akvakulturdyr 
eller produkter av disse.  

Norsk versjon på Lovdata Akvabiosikkerhets-
forskriften 

2020/2002 Om fastsettelse av regler for anvendelsen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2016/429 med hensyn til melding om og 
rapportering av listeførte sykdommer i 
Unionen, med hensyn til formater og 
framgangsmåter for framlegging og 
rapportering av Unionens 
overvåkingsprogrammer og 
utryddelsesprogrammer og for søknad om 
anerkjennelse av sykdomsfri status og med 
hensyn til det databaserte 
informasjonssystemet  
 

Krav til myndighet om 
melding og rapportering av 
sykdom  

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseovervåkings 
forskriften 
 

2020/2236 Ikke offisielt oversatt  Dansk versjon fra EUR-Lex 
 
Engelsk versjon fra EUR-Lex 
 

Helsesertifikater 

  

https://lovdata.no/static/NLX3/32020r0990.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-05-624
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-05-624
https://lovdata.no/static/NLX3/32020r2002.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&qid=1647379109859&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&qid=1647379109859&from=EN
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Nr. Navn Kortnavn / hovedinnhold Lenke til forordningene Norsk forskrift  
 

2021/260 Om godkjenning av nasjonale tiltak som har 
som formål å begrense virkningene av visse 
sykdommer hos akvatiske dyr i samsvar med 
artikkel 226 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429, og om 
oppheving av kommisjonsbeslutning 
2010/221/EU  
 

Nasjonale 
beskyttelsestiltak for 
enkelte sykdommer i 
medlemsland. 

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseovervåkings 
forskriften 
 

2021/404 Ikke offisielt oversatt   Dansk versjon fra EUR-Lex 
 
Engelsk versjon fra EUR-Lex 
 

Dyreimportforskriften 

2021/620 Om fastsettelse av regler for anvendelsen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2016/429 med hensyn til godkjenning av 
sykdomsfri status og ikke-vaksinert status for 
visse medlemsstater eller for soner eller 
segmenter i medlemsstater med hensyn til 
visse listeførte sykdommer og godkjenning av 
utryddelsesprogrammer for disse listeførte 
sykdommene  
 

Sykdomsfri status for EUs 
listeførte sykdommer 

Norsk versjon på Lovdata Dyrehelseovervåkings 
forskriften 
 

 

https://lovdata.no/static/NLX3/32021d0260.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&from=EN
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-633
https://lovdata.no/static/NLX3/32021r0620.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-632
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