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2 ulike forskriftsutkast 

• Ny forskrift om drikkevann 

• Ny forskrift om hold av storfe, svin, sau og geit 

• Ulike områder 

• Ulike hjemmelslover 

• Ulik historisk bakgrunn 

• Ulike utgangspunkt 

• Lettere å jobbe med språket og bare språket. 

• Lettere å finne unødvendige språkforskjeller 

• Variasjon 

• Morsom blanding 



3 ulike fag 

• Naturfag 

• Jus 

• Språk 

• Naturfaglig essens 

• Juridisk presisjon 

• Språklig klarhet 



10 møter 

• Minst 1 paragraf fra hver forskrift hver gang  

• Sendt ut til alle før hvert møte 

• Språkkonsulenten vurderte paragrafene på 

forhånd og foreslo endringer på møtet. 

• Åpen diskusjon av paragraftekstene og 

endringsforslagene 

• Referat og omforent paragraftekst sendt til alle 

etter hvert møte 

 

 

 



EKSEMPLER 



Redusere antallet ord  

 
Vannverkseieren skal sikre at farene som må 

forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt 

nivå for at vannforsyningssystemet skal kunne levere 

tilstrekkelige mengder trygt drikkevann av god kvalitet, 

identifiseres for hele vannforsyningssystemet. 

 

Vannverkseieren skal sikre at farene som kan true 

tryggheten, kvaliteten eller mengden av drikkevannet, 

identifiseres for hele vannforsyningssystemet. 



Øke antallet ord og setninger 

I løsdriftsfjøs skal det for hvert påbegynte antall av 25 kyr 

være minst én binge som skal brukes ved behandling av 

syke dyr. 

I tilholdsrom med kyr skal det være minst én sykebinge. 

Hvis det er flere enn 25 kyr i tilholdsrommet, skal det være 

minst 2 sykebinger. Antallet sykebinger skal deretter økes 

med minst 1 for hver 25. ku. 

 

Med aktiviteter menes også utøvelse av allemannsretter. 

Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av 

allemannsretter. 

 

 

 

 

 



Starte med en enkel hovedregel 

Det er forbudt å forurense vannforsyningssystemet og 

det interne fordelingsnettet dersom dette kan medføre 

fare for forurensning av drikkevannet. Forbudet 

inkluderer alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til 

tappepunktet, som kan innebære en fare for 

forurensning av drikkevannet. 

 

Det er forbudt å forurense drikkevannet. Forbudet 

inkluderer i tillegg alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet 

til tappepunktet, som kan innebære en fare for 

forurensning av drikkevannet. 



Unngå nakne substantiver mest mulig 

Dyreholder skal forebygge sykdom og skade hos dyr. 

Dyreholderen skal forebygge sykdom og skade hos 

dyrene. 

 

Eier av enkeltvannforsyning skal sikre at drikkevannet 

ikke er helsefarlig. 

Eieren av en enkeltvannforsyning skal sikre at 

drikkevannet ikke er helsefarlig. 

 

 



Bruke verb i stedet for substantiver 

Kravet om mørke gjelder ikke når fødsel eller andre 

forhold gjør bruk av lys nødvendig.  

Kravet om mørke gjelder ikke når fødsler eller andre 

forhold gjør det nødvendig å bruke lys. 

 

Vannverkenes rapportering til Mattilsynet skal gjøres 

elektronisk. 

Vannverkene skal rapportere elektronisk til Mattilsynet. 



Bruke normativ form 

Det er ikke tillatt å fiksere svin.  

Svin skal ikke bindes eller fikseres på annen måte. 

 

Vannverkseieren er ansvarlig for at alle som bidrar til å 

levere drikkevannet arbeider i samsvar med 

internkontrollen. 

Vannverkseieren skal sikre at alle som bidrar til å levere 

drikkevannet arbeider i samsvar med internkontrollen. 

 



Unngå «Det skal» mest mulig 

Det skal ikke brukes munnkurv eller annet utstyr som 

hindrer kalvene i å suge eller utøve annen naturlig 

adferd. 

 

Munnkurv eller annet utstyr som hindrer kalvene i å 

suge eller utøve annen naturlig adferd, skal ikke brukes. 

 



Bruke punktlister riktig 

Alarmsystemet skal: 

a) fungere også ved svikt i strømforsyningen,  

b) være slik at alarmen oppfattes av personer som vet hvilke tiltak 

som skal iverksettes, og 

c) testes jevnlig slik at feil oppdages og rettes så raskt som mulig 

 

Alarmsystemet skal 

a) fungere også uten strømforsyning 

b) varsle personer som kan reparere ventilasjonsanlegget 

c) testes så ofte at feil ved alarmsystemet oppdages og rettes så 

raskt som mulig. 

 



Korte ned paragrafoverskriftene 

§ 4 Bestemmelser om forbud mot forurensning av 

vannforsyningssystem 

 

§ 4 Forurensning 



Konklusjon 

• Språket i forskriftene kan og bør forenkles. 

• Hvem er leseren? 

• Hva er enkelt nok? 

• Kan det bli for enkelt? 

• Tverrfaglig språkverksted er nyttig og 

inspirerende. 

• Mattilsynet fortsetter med slike skriveverksteder. 


