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Isolasjonsbestemmelser bønder med stell av dyr 

Viser til epost av 20.3.2020 kl. 11:w32 fra FHI ved Karin Kaupang om dette emnet. 
 
Mattilsynet ber om FHI (og Hdir() in vurdering etter samordningsmøte 20.3.2020. 
 
FHI og Hdir sin vurdering er at:  
 

Bønder som er underlagt isolasjons eller karantene reglene kan stelle sine dyr i fjøset 
såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen, 
altså for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter el 
annet personell,  holder 2 meters avstand til den som henter melk,  vask av 
kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering 
av varer til gården etc  slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre 
videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften. Vår anbefaling bygger på siste 
oppdaterte kunnskap som bla er gjengitt i ekspertvurderingen til ANSES hvor det bla sies 
dette: 
 
“The genetic structure of the SARS-CoV-2 virus does indeed suggest that an animal was 
its initial source. It probably comes from a species of bat, and an intermediate host may 
or may not have been involved. However, as things stand today and in light of the 
published information available, the passage of SARS-CoV-2 from humans to another 
animal species currently seems unlikely.” 
 
FHI vurderer det slik at det ikke er nødvendig med et slikt inngripende vedtak når en slik 
smitte er ansett som høyst usannsynlig mellom mennesker og dyr og at eventuell 
spredning av smitte fra Covid-19 positiv bonde kan forebygges ved å etterleve de øvrige 
bestemmelsene i isolat- og karantene reglene; altså ved å sørge for sosial distansering 
og overholde de hygieniske retningslinjene som gjelder for alle i denne situasjonen. 
 

Dette vil nå bli lagt ut på hjemmesiden til Hdir og Mattilsynet kan så formidle det til de som har 
dyrehold. 
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Vi minner om Mattilsynet har også vurdert (i forbindelse med Frostad) at det er trygt å spise 
kjøtt og grønnsaker fra infiserte områder, og at det også kanskje bør gjentas i informasjonen ut. 
 
Viser også til at det er "No evidence of COVID-19 transmission through food, says EFSA": 
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/no-evidence-of-covid-19-transmission-through-
food-says-efsa/ 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Høegh Henrichsen e.f. 
seniorrådgiver 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 
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