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Sjekklistespørsmål hvor det kreves skriftlig dokumentasjon er markert med grønn bakgrunnsfarge.

(* IA = ikke aktuelt)

Helsegris i regi av Animalia er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle 
typer norske svinebesetninger.

Har du en fullstendig utfylt helseplan og besetningsplan i Helsegris, og har besetningen din godkjent 
Helsegrisstatus (”mottar helsegristillegg”), har du også oppfylt og dokumentert kravene i sjekkliste 8 Svin. 

Helsegris og KSL-standarden legges til grunn ved eksterne KSL-revisjoner.

Les mer om Helsegris på animalia.no.

8.1 SPORBARHET

8.1.1
Er dyra forskriftsmessig merket?

Korrekt merking av dyra sammen med dokumentasjon av kjøp og salg, er en forutsetning for å kunne spore 
eventuell smitte. Dyra må være merket i henhold til forskriften for å kunne leveres til slakteri.

Les mer om merking og registrering av produksjonsdyr på mattilsynet.no. 

8.1.2
Blir flytting  av svin rapportert til Mattilsynet innen 7 dager? (gjelder ikke hvis dette skjer via 
slakteriet)

Når svin flyttes mellom to besetninger, skal dyreholder i mottagerbesetningen registrere opplysninger 
om forflytningen i Husdyrregisteret innen 7 dager etter ankomst. Når svin kjøpes og selges via slakteri, vil 
kravet til rapportering om forflytning bli ivaretatt av disse.

8.1.3
Blir det kontinuerlig ført driftsenhetsregister (dyreholdjournal) for alle dyr i besetningen, enten via 
husdyrkontrollen eller dyreholdjournal på papir (skjema godkjent av Mattilsynet)? 

Det skal føres driftsenhetsregister (dyreholdjournal) for å kunne ha en oppdatert oversikt over hendelser i 
dyreholdet. Journalen skal være et verktøy for sporing blant annet i forbindelse med 
utbrudd av smittsomme dyresykdommer.

Dyreholder skal registrere/notere følgende:
• driftsenhetens identifikasjonskode
• antall avvente svin
• flytting av svin til og fra driftsenheten
• ommerking av innkjøpt svin

Opplysningene skal ajourføres innen1 døgn etter at hendelsen skjer. Dersom opplysninger om forflytninger 
blir registrert i Husdyrregisteret innen ett døgn etter at flyttingen har skjedd, er det ikke krav om å føre de 
samme opplysningene i driftsenhetsregisteret.

Driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen) skal foreligge på driftsenheten og arkiveres i minst 3 år.

Sjekklistespørsmål med veiledning 
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Lover og forskrifter:
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Forskrift om sporbarhet av svin

8.2 SMITTEFOREBYGGING

8.2.1
Er du kjent med kravet om å varsle Mattilsynet ved mistanke om utbrudd av alvorlige smittsomme  
sykdommer, og er det rutiner i drifta som sikrer at Mattilsynet, veterinær og varemottaker varsles dersom 
det er mistanke om smittsomme dyresykdommer?

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyr-
esykdommer. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer hos landdyr skal varsles umiddelbart 
til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Som hovedregel skal derfor virksomheten umiddelbart varsle Mattilsynet, veterinær og varemottaker ved 
mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. munn- og 
klauvsyke, svinepest og afrikansk svinepest). I samråd med Mattilsynet og aktuelle varemottakere skal det 
umiddelbart iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle  
skadevirkninger.

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel og melding 
om sjukdom hos dyr.

For mer informasjon se mattilsynet.no.

8.2.2
Er det smittesluse hvor alle skifter til besetningens klær og sko, samt vasker eller desinfiserer hender når 
de går inn i grisehuset?

Smittesluse er rom i inngangspartier til husdyrrom hvor det er mulig for veterinær og andre besøkende å 
skifte klær og fottøy, vaske hender mm. for å forhindre smitteoverføring og sikre god hygiene. Alle personer, 
både røkter og besøkende, som skal inn i grisehuset skal bruke smitteslusa. Dette for å forhindre at  
smittestoffer fra miljøet rundt, eller fra andre besetninger, kommer inn i huset. Smitteslusa skal ha markert 
skille mellom uren sone og ren sone.

8.2.3
Føres det besøksjournal som gir oversikt over alle som har vært på besøk i grisehuset?

Besøksjournal gir oversikt over besøkende som har vært i grisehuset til hvilke tidspunkter. Det gir større 
muligheter til å spore smitten ved sykdomsutbrudd. Besøksjournal skal føres over besøkende som passerer 
smitteslusa. Dette kan ivaretas med egen notisbok plassert ved smitteslusa.

Spesielt krav knyttet til MRSA:

8.2.4
Er alle som jobber i besetningen, og som har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet eller av andre  
grunner har økt risiko for å være bærer av MRSA, testet for MRSA, og brukes nødvendig  
beskyttelsesutstyr inntil prøvesvar er kjent?

Det er flere risikofaktorer for å bli smittet av MRSA. Myndighetene tilråder testing av alle personer som skal 
arbeide i svin-, storfe- eller småfebesetning og som i løpet av siste 12 måneder:

• har hatt fast bosted i utlandet
• pendler mellom utlandet og arbeidssted i Norge
• har vært i kontakt med en bekreftet smittet husdyrbesetning 
• har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i andre land
• har vært innlagt på helseinstitusjoner eller fått omfattende undersøkelse i helsetjenesten i land utenfor 

Norden (gjelder også tannbehandling)

Med “alle” menes eier og andre som jobber i besetningen.

MRSA er gule stafylokokkbakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika. LA-MRSA er  
MRSA-stammer som spres lett mellom husdyr.
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Når du skal teste deg for MRSA:
• ta kontakt med din fastlege eller kommunelege (testing skal gjennomføres i samarbeid med offentlig 

helsevesen og med godkjent metode)
• det er enkelt og smertefritt å ta prøven 
• du får svar på prøven etter en ukes tid

Hva skjer hvis det blir funnet MRSA-smitte hos personer?
• alle som blir smittet av MRSA vil få tilbud om behandling
• behandlingen varer i 1 uke. Det vil bli tatt kontrollprøver 1, 2 og 3 uker etter avsluttet behandling. Alle 

3 kontrollprøver må være negative før behandlingen blir regnet som vellykket, det anbefales også å ta 
kontrollprøver etter tre, seks og 12 måneder

• personer som blir smittet med MRSA kan ha normal kontakt med andre og gå på arbeid som vanlig, barn 
kan gå i barnehage og på skole som før

Personer som har fått påvist MRSA, eller faller innenfor en av risikogruppene (se over) og ikke kan  
dokumenteres fri for MRSA, skal ta følgende forholdsregler hvis de skal ha kontakt med husdyrbesetninger:

• det skal brukes beskyttelsesutstyr som hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten 
ventil, for å unngå å smitte grisene i besetningen

• der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset
• det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag
• arbeidstøy skal vaskes ved minst 60 °C

Det finnes detaljerte anbefalinger om smittebeskyttelse i svinebesetninger på mattilsynet.no.

Dersom smittebeskyttelse i praksis ikke lar seg gjennomføre, tilrådes det at personen holder seg borte fra 
husdyr til vedkommende er dokumentert fri for MRSA.

På mattilsynet.no kan du finne mer informasjon om testing og behandling.

Spesielt krav knyttet til MRSA:

8.2.5
Er det rutiner som sikrer at alle besøkende som har økt risiko for å være smittet av MRSA, og som har 
ukjent smittestatus, bruker nødvendig utstyr for smittebeskyttelse?

For å unngå at norske husdyrbesetninger blir en kilde for MRSA ønsker Mattilsynet at alle som skal jobbe 
med husdyr skal være fri for MRSA-smitte.

Alle som ikke kan dokumenteres fri for MRSA må behandles som om de er smittet. I første rekke betyr det at 
personer som ikke har nødvendig ærend inn i grisehuset ikke skal slippes inn.

Hvis det er nødvendig å bevege seg inn i grisehuset skal følgende forsiktighetsregler legges til grunn:
• bruk besetningens smittesluse
• der forholdene ligger til rette for det bør en dusje før en går inn i grisehuset
• heng urene klær i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette
• vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir
• skift til overtrekkstøy og skotøy som brukes i besetningen
• bruk hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten ventil
• det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag, og arbeidstøyet skal vaskes ved minst 60 °C

Flere råd om smittebeskyttelse finner du på mattilsynet.no.

Resten av kravene gjelder generelt, og er ikke spesielt knyttet til MRSA:

8.2.6
Sikres det at personer som har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet, ikke får adgang til husdyrrom før 
det har gått minst 48 timer.

Personer som har oppholdt seg i utlandet skal ikke inn i husdyrrom før de har dusjet og skiftet klær og sko. 
For personer som har vært i kontakt med husdyrmiljø i andre land, inklusiv husdyrkongresser, skal det gå 
minst 48 timer, hvorav minst 24 timer i Norge, før man går inn i norsk svinebesetning. Ved utbrudd av  
husdyrsykdommer i utlandet må en forholde seg til de regelendringer dette medfører.
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8.2.7
Blir det gjennomført smitteforebyggende tiltak som bruk av helseattest og egenerklæring ved innkjøp av 
dyr til besetningen?

Livdyrhandel er den største risikofaktor for spredning av smitte. Smitteforebyggende tiltak ved innkjøp av 
dyr til besetningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd med veterinær. Kjøper skal kreve  
helseattest for avlsdyr og egenerklæring for smågris fra selger. Det skal være egnet plass som sikrer at inn- 
og utlasting av dyr kan foregå på en smittemessig og dyrevernmessig sikker måte.

8.2.8
Foreligger det dokumentasjon i forbindelse med omsetning og leie av dyr?

Det skal noteres navn på selger eller leier, dyretransportør og dato for forflytning. Mattilsynet har 
informasjon om regelverket.

8.2.9
Kjøpes avlsdyr kun fra godkjente avlsbesetninger?

8.2.10 
For purkebesetninger som kjøper smågris i tillegg til de egenproduserte: Kjøpes smågris kun fra andre 
godkjente avlsbesetninger?

Livdyrflyt på tvers av helsepyramiden bidrar til å undergrave dagens helsepyramide, som har vært og er et 
samarbeid mellom myndighetene og næringa og som ble etablert for å hindre ukontrollert smittespredning.

8.2.11
Blir det utført tiltak slik at fugler og smågnagere holdes borte fra fôret?

Det skal finnes rutiner for å sikre at det ikke blir overført smitte til fôret. For eksempel kan fugler, mus og 
rotter være bærere av salmonella.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om hold av svin
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om sporbarhet av svin

8.3 IMPORT AV SVIN, SÆD ELLER EMBRYO

8.3.1
Varsles Mattilsynet og KOORIMP før import og ved videresalg/overtakelse av svin eller rånesæd fra 
utlandet?

8.3.2
Kan det ved import dokumenteres at offentlige krav er oppfylt, at dyr og avlsmateriale er undersøkt og at 
tiltak er utført i samsvar med krav utarbeidet av KOORIMP?

Ved import av levende dyr, sæd og embryo skal offentlige krav og KOORIMPs* tilleggskrav oppfylles. Den 
som er ansvarlig for import skal kontakte KOORIMP for å varsle om import, og for å få informasjon om krav 
til undersøkelser, tiltak og dokumentasjon (koorimp@animalia.no). Manglende dokumentasjon på at 
offentlige krav og KOORIMPs tilleggskrav er oppfylt kan medføre KSL-trekk fra varemottaker på produkter 
fra gården, uavhengig av dyreart. Hensikten med tilleggskrav fra KOORIMP er å redusere risikoen for å 
innføre smitte ved å dokumentere status for helse for dyr, sæd og embryo som skal importeres og 
besetningene disse kommer fra. Tilleggskravene gjelder forhold som ikke er tilstrekkelig dekket av de
 offentlige kravene og hvor det er kjent forekomst av smittestoff i husdyrpopulasjonen i eksportlandet eller 
hvor utbredelse og forekomst er usikker.

* KOORIMP er den norske husdyrnæringas eget organ for smittebeskyttelse ved import. Husdyrnæringa har op-
prettet KOORIMP for å sikre den norske husdyrhelsa etter at myndighetenes mulighet for å stille helsekrav ved 
import ble begrenset av EØS-avtalen. For mer informasjon: animalia.no
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8.3.3 
Kan det dokumenteres at KOORIMPs tilleggskrav ved videresalg/overtagelse av svin innført fra utlandet 
er oppfylt?

Ved overtakelse eller kjøp i Norge av dyr og sæd som er innført fra utlandet, skal det kunne fremlegges 
dokumentasjon for at KOORIMPs tilleggskrav er oppfylt i forbindelse med innførselen. Krav til 
dokumentasjon er skriftlig bekreftelse fra KOORIMP om at tilleggskravene er oppfylt i forbindelse med 
innførselen. Kontakt KOORIMP (koorimp@animalia.no) dersom det er spørsmål. Manglende dokumentasjon 
kan medføre KSL-trekk fra varemottaker på produkter fra gården, uavhengig av dyreart.

Lover og forskrifter:
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo  
(forskrift om handel av dyr)

8.4 HOLD AV KAMELIDER (LAMA OG ALPAKKA)

På grunn av faren for smittespredning er det viktig å ha oversikt over alle dyreslag, og spesielt for de som 
har sin opprinnelse utenfor Norge.

8.4.1
Er kamelidene (lama og alpakka) øremerket?

Det er krav i regelverket om å øremerke lama og alpakka, og registrering av opplysninger om dyrene i en 
dyreholdjournal skal finnes i dyreholdet. Eksotiske drøvtyggere som lama og alpakka kan utgjøre en  
smitterisiko for andre husdyr. De kan også være bærere av smittestoffer som kan smitte til mennesker 
(zoonoser). Mange av lamaene og alpakkaene som befinner seg i Norge nå er importert fra andre land. Det 
skjer jevnlig importer av kamelider (lama og alpakka) til Norge, og mange av disse holdes sammen med, eller i 
nærheten av matproduserende dyr.

Les mer om merking, registrering og øremerking på mattilsynet.no.

8.4.2
For kamelider (lama, alpakka) som er importert fra andre land, foreligger det dokumentasjon på at  
offentlige krav og anbefalinger og KOORIMP tilleggskrav er oppfylt?

Ved hold av eksotiske drøvtyggere som lama og alpakka (kamelider) på gårdsbruk der det også holdes 
matproduserende dyr gjelder følgende:

• Ved import skal alle offentlige krav og anbefalinger fra Mattilsynet følges opp, inkludert forsvarlig 
gjennomføring av isolat etter ankomst Norge. Ved import skal også KOORIMPs tilleggskrav vedrørende 
kamelider følges opp og dokumenteres.

• Ved anskaffelse av importerte kamelider fra norske dyrehold, skal det foreligge dokumentasjon på at 
alle offentlige krav og anbefalinger, og KOORIMPs tilleggskrav ble oppfylt ved import.

• Kamelider skal være utstyrt med øremerker og det skal registreres opplysninger om dyrene i et  
driftsenhetsregister (dyreholdjournal) som skal finnes i dyreholdet.

Les mer om krav til driftsenhetsregister på mattilsynet.no.

8.4.3
Blir alvorlig sykdom og funn av selvdøde kamelider meldt til Mattilsynet? Blir døde kamelider undersøkt av 
veterinær og obdusert?

Alvorlig sykdom og funn av selvdøde kamelider skal varsles Mattilsynet. Døde kamelider skal undersøkes av 
veterinær, og obduseres av kyndig veterinær, eller ved Veterinærinstituttet.

Lover og forskrifter:
 - Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort
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8.5 HELSE OG MEDISINBRUK

Det skal legges vekt på forebyggende tiltak, slik at risiko for sykdom blir minst mulig. Syke dyr skal gis 
nødvendig stell, behandles eller avlives. Det skal være etablert faste rutiner for hvordan dyr avlives og 
anbefalt avlivingsmetode skal benyttes.

Les mer om avliving av svin på gården på animalia.no.

8.5.1
Følges «KSL-medisinstandard»?

8KSL-medisinstandard, gyldig fra 2010, er en del av KSL-standarden for husdyrproduksjonene. 
Medisinstandarden definerer de kravene kvalitetssystemet (KSL) stiller til husdyrprodusentene når det 
gjelder bruk av medisiner i besetningen. Veterinær har ansvar for at det gis tilstrekkelig opplæring ved 
inngåelse av medisineringsavtale. Opplæringen skal dokumenteres.

Når den nye forskriften forskrift om bruk av legemidler til dyr trer i kraft, vil den erstatte 
KSL-medisinstandard.

8.5.2
Er det rutiner som sikrer at:

• fôr er uten skadelige fremmedstoffer (eksempel innhold av mykotoksiner ved bruk av eget korn og 
fremmedlegemer i grovfôr)

• produktene som leveres til foredling er uten skadelige fremmedstoffer (medisinrester)?

Ved bruk av egetprodusert korn til fôr, er det viktig å vurdere om kornet kan inneholde mykotoksiner. Ved 
mistanke om dette skal det gjennomføres analyser. Ferdige fôrblandinger skal ikke inneholde mykotoksiner 
utover Mattilsynets anbefalte grenseverdier.

Bruk av reseptpliktige legemidler skal kun baseres på diagnose stilt av veterinær. Merking av  
medisinbehandlede dyr (individ eller binge) skal være slik at alle som steller dyra har god kjennskap til hvilke 
individer som er behandlet og hvilke tilbakeholdelsesfrister som gjelder.

8.5.3
Krever du at veterinær rapporterer alle behandlinger, og har du rutiner om rapportering av alle egenbe-
handlinger av dyra slik at slakteriet har tilgang til matkjedeinformasjon fra din besetning 24 timer før 
slakting?

Animaliehygieneforskriften setter krav om at slakteriet skal ha tilgang på matkjedeinformasjon fra 
besetning 24 timer før slakting for å kunne planlegge slakting og kjøttkontroll. Opplysninger om besetningen 
og de aktuelle dyras helsetilstand er sentral matkjedeinformasjon. Det er formelt dyreeiers ansvar å skaffe 
denne informasjonen, men dataflyten i husdyrnæringa er bygd opp slik at slakteriet har tilgang på relevant 
informasjon også fra andre kilder.

Kravet er imøtekommet dersom:
• Mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom alltid meldes til Mattilsynet.
• Praktiserende veterinær rapporter alle behandlinger i besetningen gjennom Dyrehelseportalen. Dersom 

dette ikke er tilfelle, må veterinæren endre sine rapporteringsrutiner eller du som produsent må sørge 
for å rapportere alle helsehendelser som innebærer veterinærbehandling løpende gjennom den aktuelle 
husdyrkontrollen eller selv gjøre dette i Dyrehelseportalen.

• Alle behandlinger utført av dyreeier med reseptpliktige preparater, f.eks. parasittbehandling,  
rapporteres fortløpende gjennom den aktuelle husdyrkontrollen eller direkte Dyrehelseportalen av 
dyreeier.

• Andre helsetilstander som kan ha betydning for slakting og transport, som brokk, halthet, skader etter 
halebiting, speneskade m.m., rapporteres gjennom husdyrkontroll eller Dyrehelseportalen i rimelig tid 
før slakting.

8.5.4
Føres det helsekort i besetningen, og rapporteres opplysningene inn til den aktuelle husdyrkontrollen?

Diagnose, dato, type og mengde av medisin/preparat/ parasittmiddel og slaktefrist skal føres på 
helsekortet. Dette gjelder også ved egenbehandling. Helsekortopplysningene skal rapporteres inn til den 
aktuelle husdyrkontrollen. Helsekort skal oppbevares av dyreholder i minimum 3 år etter at dyr som er 
omtalt på kortet er slaktet eller dødt.
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Helsekort for svin finner du på animalia.no.

8.5.5
Arkiveres analyseresultater og obduksjonsrapporter?

Følgende skal arkiveres:

• analyseresultater fra laboratorier 
• rapporter fra Mattilsynet
• eventuelle obduksjonsrapporter fra veterinær 
• sykdomsregistreringer fra slakteriet

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Lov om dyrevelferd 
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
 - Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav  
(forskrift om utførelse av arbeid)

 - Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse  
(animaliehygieneforskriften)

 - Forskrift om sporbarhet av svin
 - Forskrift om avliving av dyr

8.6 KADAVERHÅNDTERING

8.6.1
Foregår midlertidig oppbevaring av kadaver på en tilfredsstillende måte med tanke på smitte, lukt og 
synlighet?

Døde dyr representerer en fare for smittespredning og forurensning. Dette gjelder både til andre dyr, 
mennesker, mat og vann. Midlertidig oppbevaring fram til henting skal foregå slik at det ikke fører til 
forurensning eller at åtseldyr kommer til kadavrene.

8.6.2 
Blir kadaver levert til godkjent mottak?

I følge animaliebiproduktforskriften er det generelt ikke tillatt å grave ned kadaver, men i § 7 åpnes det 
for unntak for ”fjerntliggende områder”. Her er nedgraving tillatt etter melding til – og anvisning fra – Mat-
tilsynet.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 - Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

8.7 FÔR OG VANN

Fôr og vann skal ikke medføre fare for helseskade hos dyr eller mennesker eller skade på miljøet.

Det er et krav at det ikke skal benyttes fôr som inneholder genmodifiserte organismer (GMO). 
Fôrleverandører er ansvarlig for at dette kravet blir fulgt. Kravet bygger på en omforent holdning i norsk 
landbruk om ikke å benytte genmodifiserte organismer.

Ved bruk av egetprodusert korn til fôr, er det viktig å vurdere om kornet kan inneholde mykotoksiner. Ved 
mistanke om dette skal det gjennomføres analyser. Ferdige fôrblandinger skal ikke inneholde mykotoksiner 

   Ja    Nei    IA



8 - Svin  9

utover Mattilsynets anbefalte grenseverdier.

Dersom en også har drøvtyggere på gården skal eventuell bruk av fiskemel godkjennes av Mattilsynet. Tiltak 
må sikre at dyr som ikke skal ha fiskemel, ikke har tilgang til lagerrom med fiskemel eller blandinger med 
fiskemel. Det er ikke tillatt å fôre med kjøttbeinmel.

8.7.1
Ved bruk av rene tilsetningsstoffer og/eller premikser i hjemmeblanding av fôr: Er du registrert hos 
Mattilsynet som fôrprodusent?

Dersom det blir brukt premiks*) og/eller rene tilsetningsstoffer (for eksempel sink og maursyre) ved 
hjemmeblanding av fôr, er en å regne som fôrprodusent. Gårdsblanderiet skal da blant annet registrere seg 
særskilt hos Mattilsynet og foreta en fareanalyse (HACCP) knyttet til produksjonen.

Hjemmeblandere kan også benytte en kraftfôrblanding eller vitamin- og mineralfôrblandinger tilpasset de 
andre ingrediensene. Denne blandingen skal være merket tilskuddsfôr og er ikke en premiks.

Bruk av tilsetningstoffer og premiks må ikke overskride de grenseverdiene som gjelder for fôrblandingen. 
Ved blanding av fôr er det ikke tillat å bruke sink i mengder som gir medisinsk virkning. Hjemmeblandere som 
benytter fiskemel trenger ikke særskilt godkjenning dersom: 1) de er registrert av Mattilsynet, 2) de ikke 
holder drøvtyggere, 3) de kun bruker fôret i egen virksomhet og 4) fôret med fiskemel ikke overstiger 50 % 
råprotein.

*) Premiks er en blanding med høy konsentrasjon av tilsetningsstoffer, og skal være merket premiks.

8.7.2
Kontrolleres drikkekar, nipler og annet drikkeutstyr daglig slik at dyra har god tilgang på vann?

Fôr og vann skal bidra til god helse og velferd for dyra. Mengden skal være tilpasset dyras alder, vekt og 
fysiologiske og atferdsmessige behov.

Dyra skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder vann av tilfredsstillende kvalitet. Vannautomater, drikkekar, 
nipler og lignende skal kontrolleres daglig for å sikre at de fungerer og gir nok vann til dyras behov.

8.7.3
Har purker, ungpurker og råner tilgang på tilstrekkelig mengde fôr med høyt fiberinnhold?

Svin som ikke har fri tilgang til fôr, skal ha tilgang på fôr med høyt fiberinnhold som kan gi metthetsfølelse 
og tilfredsstille behovet for tygging.

8.7.4
Har dyra tilstrekkelig mengde rotemateriale?

Svin skal til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og 
sysselsette seg med.

8.7.5
Tas det vare på fôrprøver og varedeklarasjon/fôrseddel for innkjøpt kraftfôr?

Fôrprøvene lagres så lenge de kan ha betydning for produksjonsresultat og produktkvalitet. Prøvene kan 
være av betydning ved en eventuell reklamasjonssak. Dersom en velger å la fôrleverandør oppbevare 
fôrprøvene, er det ikke krav om at en samtidig skal oppbevare fôrprøver på gården. Dokumentasjonen skal 
inneholde: Dato for leveranse og transportør (når dette ikke er bonden) og varedeklarasjon/fôrseddel. 
Regnskapsbilag er tilstrekkelig dokumentasjon av dato for leveranse og transportør. Varedeklarasjon/
fôrseddel arkiveres så lenge fôrprøven lagres.

8.7.6
Fins det dokumentasjon knyttet til bruk av alternative fôrmidler?

Det skal dokumenteres hvem alternative fôrmidler kommer fra, hva som er kjøpt og når de er brukt. 
Alternative fôrmidler kan være brød, sjokolade, myse, mask og lignende. Alt fôr skal være uten emballasje. 
Alle som leverer restprodukter til fôr, f.eks. bakerier, bryggerier og meierier, skal være registrert eller 
godkjent som fôrvirksomhet hos Mattilsynet. Leverandøren skal kunne legge frem kvittering for registrering 
hos Mattilsynet. Det kan også sjekkes på mattilsynet.no.
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8.7.7
Er det rutiner for å sjekke beholdning av kraftfôr slik at en unngår å gå tom?

Fortløpende oversikt over kraftfôrbeholdning og forbruk er viktig slik at man bestiller nytt fôr i tide for å 
unngå å gå tom, og ikke minst unngå hastetillegg på leveransen. Bestilling i tide gir også den beste 
logistikken for leverandør og det kan også spare miljøet i form av en mer effektiv transport.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
 - Forskrift om hold av svin
 - Forskrift om fôrvarer
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften)
 - Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer 
 - Retningslinjer for hold av svin

8.8 OPPSTALLING, STELL OG RENHOLD AV DYR

Alle dyr skal sikres god dyrevelferd med godt stell og korrekt oppstalling.

8.8.1
Er oppstallingen av dyra i henhold til forskrift om hold av svin?

Forskrift om hold av svin inneholder flere krav til oppstalling. Noen punkter gjengis her:

• Svin skal ha adgang til bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass med passe temperatur.
• Svin skal ha separat liggeplass og gjødselplass. Det skal være tett gulv, djupstrø eller talle på  

liggeplassen.
• Svin skal normalt ikke fikseres. Eventuell fiksering i forbindelse med grising skal avgrenses til  

grisingstidspunktet og inntil 1 uke etter dette.

8.8.2
Blir syke og skadde dyr, samt purker som skal grise, skjermet fra andre dyr?

Syke eller skadde dyr, samt purker som skal grise skal isoleres på egnet sted med tørr og myk liggeplass.

8.8.3
Er det tilstrekkelig ventilasjon som gir et tilfredsstillende klima i husdyrrommet gjennom hele året? 

Temperatur og luftkvalitet skal være tilpasset dyras behov. Alle dyrerom skal ha ventilasjonssystemer som 
sikrer tilstrekkelig luftskifte. Gasser i uheldige konsentrasjoner skal ikke komme inn i eller oppstå i rom hvor 
det er dyr. Ved omrøring og utkjøring av gjødsel skal det være rutiner som sikrer at det ikke oppstår fare for 
gjødselgassforgiftning av dyr eller mennesker. Støv og annen luftforurensning skal holdes på et akseptabelt 
nivå. Ventilasjonsanlegget skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser. Mekanisk ventilasjons-
anlegg skal være tilkoblet alarm som varsler om ventilasjonssvikt. Alarmsystemet skal testes jevnlig.

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om hold av svin
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Retningslinjer for hold av svin
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8.9 RENHOLD OG HYGIENE I FJØS, FÔR- OG LAGERROM

8.9.1
Rengjøres husdyrrom regelmessig slik at husdyra gis et godt miljø og smittepresset reduseres?

Husdyrrom skal rengjøres regelmessig. Det skal være godt renhold i alle husdyrrom, slik at dyra gis et godt 
miljø og smittepresset reduseres.

8.9.2
Blir fôrrom, lagerrrom og fôringsutstyr rengjort regelmessig, og holdes rommene ryddige?

Fôrrester kan tiltrekke seg skadedyr. Dersom det er uryddig gjør dette renholdet vanskeligere.

8.9.3
Noteres dato for desinfeksjon og hvilket middel som er brukt?

Det skal dokumenters dato og type desinfeksjonsmiddel som er brukt.

Lover og forskrifter:
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om hold av svin
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften)
 - Retningslinjer for hold av svin

8.10 KRAV FRA VAREMOTTAKER

8.10.1
Følges eventuelle tilleggskrav fra varemottaker?

Dersom en har spesielle krav fra sine varemottakere, skal disse følges. Dette kan være krav som gjelder 
spesifikke kvaliteter eller produkttyper.
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