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

* IA = ikke aktuelt

6.1 SPORBARHET

6.1.1
Er dyra forskriftsmessig merket med ett merke i hvert øre og er det rutiner for bestilling av  
erstatningsmerker?

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

Storfenæringen innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk - ha RFID- 
brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering,  
feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting. Les mer om RFID-merking på  
animalia.no.

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

6.1.2
Blir det kontinuerlig ført driftsenhetsregister (dyreholdjournal) for alle dyr i besetningen, enten via 
husdyrkontrollen eller dyreholdsjournal på papir (skjema godkjent av Mattilsynet)?

Småfe: 
Regelverket for sporbarhet av småfe stiller krav om at dyrehold med småfe skal føre en dyreholdjournal 
(driftsenhetsregister) Dyreholdjournalen skal være en fortløpende registrering over hendelser i dyreholdet, 
og brukes blant annet for sporing i forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer. Hendelser 
må derfor bli registrert når de finner sted. Også værer og bukker skal føres i dyreholdjournalen. Oversikten 
skal føres på et format som er godkjent av Mattilsynet, og kan lagres i papirformat eller elektronisk. 
Skjema for føring av driftsenhetsregister finner du på mattilsynet.no.

Opplysningen i driftsenhetsregisteret skal lagres i 10 år, og være tilgjengelige for Mattilsynet ved  
inspeksjon av småfeholdet.

Dersom værer og bukker benyttes i avl sammen med flere dyrehold (avlsgruppe), skal dyreholder utstede et 
identitetskort som skal følge med dyret resten av livet. Identitetskortet skal være godkjent av Mattilsynet. 
Det er forbudt å føre vær eller bukk uten identitetskort inn i et dyrehold. Den dyreholderen som væren eller 
bukken til enhver tid oppholder seg hos, skal sørge for at identitetskortet ajourføres. Identitetskort for 
hanndyr i avl skal oppbevares i 10 år.

Storfe: 
Regelverket for sporbarhet av storfe stiller krav om at dyrehold med storfe skal føre en dyreholdjournal 
(driftsenhetsregister). Dyreholdjournalen skal være en fortløpende registrering over hendelser i  
dyreholdet, og skal kunne brukes blant annet for å spore forflytninger av dyr i forbindelse med utbrudd av 
smittsomme dyresykdommer. Alle rapporteringspliktige hendelser må derfor registreres løpende.  
Oversikten skal føres på et format som er godkjent av Mattilsynet, og kan lagres i papirformat eller  
elektronisk. Skjema for føring av driftsenhetsregister finner du under følgende lenke: Dyreholdjournal for 
storfe.

I Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen er det laget egne styringslister som tilfredsstiller kravene til dyre-
holdjournal. I Kukontrollen er denne under Resultater og rapporter, Dyreholdjournal, i Storfekjøtt- 
kontrollen under Rapporter-Dyreholdsjournal. I kontrollene må registreringen gjøres den datoen hendelsen 
(fødsel, livdyrsalg, etc.) skjer. Dersom hendelsene ikke rapporteres til kontrollene samme dag som de skjer, 
må man føre hendelsene manuelt inntil de rapporteres til kontrollene.

Sjekklistespørsmål med veiledning 

   Ja    Nei    IA*
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   Ja    Nei    IA

Opplysningen i dyreholdjournalen skal lagres i 10 år, og være tilgjengelige for Mattilsynet ved inspeksjon av 
storfeholdet.

6.1.3
Er det etablert rutiner som gjør at rapporteringspliktige hendelser meldes til husdyrkontrollen eller 
direkte til Husdyrregisteret (for de som ikke er medlem i husdyrkontroll) innen fristen?

Storfe: Rapportering skal skje innen 7 dager, enten til husdyrkontrollen eller direkte til husdyrregisteret 
for de som ikke er medlem i kontroll.

Småfe: Rapportering til Husdyrregisteret skal skje innen 30 dager etter frist for dyretelling for de som 
ikke søker produksjonstilskudd.

Storfe: 
Rapportering til Husdyrregisteret gjøres via medlemskap i en av husdyrkontrollene. De som ikke er medlem 
i husdyrkontroll skal rapportere i Mattilsynets skjematjeneste via pålogging i Altinn eller på papirskjema til 
Mattilsynet. Rapporteringene skal være på individnivå og skal skje senest sju dager etter at en  
rapportpliktig hendelse har funnet sted. Dyreholder er ansvarlig for å rapportere når nyfødte storfe merkes 
første gang og ved overføringer inn og ut av dyreholdet (ved kjøp, salg, levering til slakt, import, eksport eller 
andre årsaker).
 
Småfe: 
Rapporteringene gjøres direkte til Husdyrregisteret hos Mattilsynet og skal være på buskapsnivå. 
Dyreholder plikter å rapportere generelle opplysninger om dyreholdet (eier, kontaktperson, adresse, 
driftsform) og antall dyr i besetningen på telledato 1. januar hvert år. Antall dyr og dato for telling skal 
rapporteres innen 30 dager etter fristen for telling. For produsenter som søker om produksjonstilskudd for 
småfe, dekkes rapporteringen av dyretall via denne søknaden. Les mer hos Mattilsynet.

Les mer om Husdyrregisteret på mattilsynet.no.

Lover og forskrifter:
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe
 - Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

6.2 HOLD AV SAU OG STORFE SOM GÅR UTE HELE ÅRET (UTEGANGERDYR)

Gå til punkt 6.3 dersom det ikke er hold av utegangerdyr på gården.  

Denne driftsformen har egne oppfølgingspunkter i tråd med dyrevelferd og krav i lovverk.

Informasjon om hva du må passe på dersom dyrene går ute når det er kaldt finner du på mattilsynet.no.

6.2.1
Har dyra som går ute hele året tilfredsstillende tilgang til oppholdsrom? (For småfe på utegang etter 
dispensasjon, er naturlig le/ly i form av terreng og vegetasjon tilfredsstillende.)

Storfe og småfe skal ha tilgang til liggeplass som gir tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør.  
Minimumskravet for liggeområde er tre tette vegger og tak, og med mulighet for å tette den fjerde veggen 
hvis været eller andre forhold tilsier det. Det skal avsettes særskilt plass for dyr som trenger spesielt tilsyn. 
På vinteren skal egnet rom med tilstrekkelig lys og som kan varmes opp være tilgjengelig for slike dyr, i 
rimelig nærhet til de andre dyra.

For småfe på utegang etter dispensasjon, skal terreng og vegetasjon gi tilstrekkelig ly og dyrene skal ha 
beskyttende ullfell i den kalde årstiden. 

6.2.2
Er det søkt om dispensasjon fra påbudet om at dyr i dyrehold skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom, 
og er vilkårene for dispensasjonen oppfylte?

Påbudet om at dyr i dyrehold skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom gjelder ikke for tamrein. For øvrig 
kan Mattilsynet etter søknad gi dispensasjon fra påbudet for nærmere angitte dyreslag, områder og årstider.
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6.2.3
Har dyra god ullfell til den kalde årstiden?

Småfe på utegang skal ha beskyttende ullfell i den kalde årstiden.

I Veileder til forskrift for hold av storfe står det at dyrenes hårlag skal være tilpasset klima, oppstallings-
forhold og årstid.

6.2.4
Er det etablert opplegg for tilleggsfôring dersom værforhold og beiteverdi tilsier dette?

For småfe på utegang skal det raskt kunne skaffes tilstrekkelig og egnet fôr i tilfelle der beitet 
ikke gir tilstrekkelig næring. Det skal etableres fôringsplass som gjør det mulig å fôre dyrene på en god 
måte.

I Veileder til forskrift for hold av storfe står det at det ved dyr på utegang skal tas hensyn til ekstra behov 
for energi til å opprettholde kroppsvarmen.

6.2.5
Er beitearealenes /utearealenes arrondering og omfang slik at det ikke blir bløte / klinete forhold for dyra 
i nedbørsrike perioder?

Storfe på utegang skal ha liggeplasser som er godt drenert, og de skal ikke ligge slik til at vann kan renne inn 
fra områdene rundt. Liggeplassen skal være dekket av halm eller lignende materiale som har liten varme-
ledningsevne og holder underlaget tørt. Grunnen under fôringsplasser og andre sterkt belastede områder 
skal ha fast dekke.

Utearealer som både storfe og småfe bruker, skal være egnet til formålet og skal kontrolleres jevnlig med 
henblikk på forhold som kan påføre dyra fare for skader og lidelser. Dyra skal gis godt og regelmessig stell, 
herunder holdes rene. Dyrene må ikke stå på gjørmete underlag, i overvann eller i avføring og urin av 
betydning for dyrevelferden.

6.2.6
Føres det regelmessig tilsyn med dyra?

Storfe holdt utendørs skal ha tilsyn minst én gang daglig. Dyr som er nyfødte, syke, skadet eller opptrer 
unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig. Kravet om hyppigere tilsyn gjelder også for høyt drektige dyr, og 
særskilt i tiden omkring fødsel.

Småfe som holdes på utegang skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko. Ved 
mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde 
og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som råd er.

Lover og forskrifter:
 - Forskrift om velferd for småfe
 - Forskrift om hold av storfe
 - Veileder til forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr

6.3 SMITTEFOREBYGGING

6.3.1 
Blir en hensiktsmessig smittesluse benyttet daglig av alle besøkende i fjøset, hvor man skifter til  
besetningens klær og sko (smittesikker bekledning) og vasker eller desinfiserer hender før de går inn i 
fjøset? 

Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å hindre overføring av smittestoffer til eller fra besetningen. 
Smitterisiko knyttet til besøkende i husdyrholdet skal vurderes. Ved utgang fra husdyrrom skal det være 
muligheter til å foreta håndvask og rengjøring av støvler, overtrekkstøy og utstyr. Utstyr som brukes i flere 
besetninger (klippeutstyr, vekt, scanner, klauvboks) skal rengjøres og desinfiseres før det flyttes til nytt 
husdyrhold.

   Ja    Nei    IA
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Storfe: 
Inngangspartiet til husdyrrom skal være utstyrt med smittesluse for å motvirke smitteoverføring og sikre 
god hygiene. Med smittesluse for persontrafikk til og fra husdyrrom menes organisering av persontrafikk 
slik at smittestoffer så langt det er praktisk mulig ikke føres inn eller ut av besetningen. Det skal ved inngang 
til husdyrrom være et tydelig skille mellom ren og uren sone. Det optimale er at smitteslusen utgjør et eget 
rom der det er klart skille mellom sonene (tydelig fysisk smittesluse). Praktiske forhold tilsier likevel at 
slusen også kan være et avgrenset og merket areal uten at den utgjør et eget rom i bygningen. Slusen skal 
være i umiddelbar tilknytning til inngangen til husdyrrommet/husdyrsonen. Det skal være skifte mellom  
yttertøy og fottøy som brukes i uren sone og besetningens overtrekkstøy og fottøy som brukes innenfor i 
ren sone. Her skal det også være mulighet for vask med varmt og kaldt vann.

Les om smittesluse i Veileder til forskrift om hold av storfe (side 5 og 6). Denne finner du på mattilsynet.no.

Småfe: 
Det skal etableres hensiktsmessig smittebeskyttelse. Det anbefales at en følger veiledningen i
Friskere geiter-prosjektet og NSGs Standard for smittevern i saueholdet. Med hensiktsmessig  
smittebeskyttelse menes systematiske tiltak i dyreholdet for å hindre innslepp og spredning av smittestoff 
for smittsomme dyresykdommer. Personell som har direkte kontakt med dyra skal ha tilgang til egnet sted 
med mulighet for å skifte klær, vaske seg og rengjøre utstyr.

6.3.2
Foregår inn- og utlasting av dyr på en dyrevern- og smittemessig sikker måte?

Livdyrhandel er den største risikofaktor for spredning av smitte. Smitteforebyggende tiltak ved innkjøp av 
dyr i besetningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd med veterinær. Helsestatus for dyrene i den 
besetningen som det kjøpes dyr fra bør være kjent. Det skal være egnet plass som sikrer at inn- og utlasting 
av dyr kan foregå på en dyrevernmessig og smittemessig sikker måte.

Storfe: 
Les mer om inn- og utlastningsplass i Veileder til forskrift om hold av storfe (side 6 og 7). Denne finner du på 
mattilsynet.no.

Småfe: 
Det skal etableres hensiktsmessig smittebeskyttelse. Det anbefales at en følger veiledningen i
Friskere geiter-prosjektet og NSGs Standard for smittevern i saueholdet. Med hensiktsmessig 
smittebeskyttelse menes systematiske tiltak i dyreholdet for å hindre innslepp og spredning av smittestoff 
for smittsomme dyresykdommer. Dyr som tas inn i besetningen bør ha en helsestatus minst på samme nivå 
som de opprinnelige dyra i besetningen.

6.3.3
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 veterinær, Mattilsynet og varemottaker varsles dersom 
det er mistanke om smittsomme dyresykdommer?

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og publikum er en viktig del av overvåkningen av alvorlige smittsomme 
dyresykdommer. 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 og miltbrann). 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.

Mer informasjon om ansvar ved dyresykdommer og råd for å unngå spredning finner du på mattilsynet.no. 

6.3.4
Er det rutiner som sikrer at personer som har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet ikke får adgang til 
husdyrrom før det har gått minst 48 timer, og at personer som har vært i land med forekomst av eller 
 mistanke om alvorlig smittsom husdyrsykdom ikke får adgang til husdyrrom før det har gått minst 72 
timer?

   Ja    Nei    IA
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Personer som har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet skal ikke ha adgang til husdyrrom før det har 
gått 48 timer. Ved utbrudd av husdyrsykdommer i utlandet må en forholde seg til de regelendringer dette 
medfører.

I mange land er det husdyrsykdommer som vi ikke ønsker å få inn i Norge. Særlig aktsomhet skal derfor  
utvises når det gjelder personer som nylig har vært i utlandet. Dette gjelder turister og utenlandsk  
sesonghjelp så vel som gårdens egne folk.

Les mer om forebygging av smittespredning etter reise på animalia.no. 

6.3.5
Er det rutiner som sikrer oversikt over kontaktbesetninger ved:

• felles røkter
• felles beiteområder og samlekveer
• felles transport
• omplassering av dyr eller leie av husddyrrom hvor andre besetninger er oppstallet
• bruk av felles avlsdyr
• bruk av felles utstyr som kommer i kontakt med dyra

Ved eventuelt smitteutbrudd og behov for sporing av smitte er det viktig å ha oversikt over dyras kontakt 
med andre besetninger, bruk av felles utstyr som kan føre med seg smitte og om røktere jobber i flere  
besetninger.

6.3.6
Er helsestatus for innkjøpte dyr kjent, og foreligger det dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg og leie 
av dyr?

Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å hindre overføring av smittestoffer til eller fra besetningen. 
Smitteforebyggende tiltak ved innkjøp av dyr i besetningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd 
med veterinær.

Det skal noteres navn på selger og dyretransportør og dato for forflytning.

For storfe dokumenteres kjøp og salg gjennom Husdyrregisteret, og helsetilstanden dokumenteres med 
bruk av Attest ved omsetning av storfe fra Helsetjenesten for storfe.

For småfe skal dokumentasjon være i henhold til regelverket for kjøp, salg og leie av sau og geit.
Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten for geit og Mattilsynet har informasjon om regelverket.

6.3.7
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 svine-, 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.

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

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

tre kontrollprøver må være negative før behandlingen blir regnet som vellykket. Det anbefales også å ta 
kontrollprøver etter 3, 6 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 standard FFP-3 uten 

ventil, for å unngå å smitte dyra i besetningen
• der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i husdyrrommet
• det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag
• arbeidstøy skal vaskes ved minst 60 °C

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

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

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

6.3.8
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 fjøset ikke skal slippes inn. 

Hvis det er nødvendig å bevege seg inn i fjøset så skal følgende forsiktighetsregler legges til grunn:
• bruk besetningens smittesluse
• der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i fjøset 
• 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 i storfe- og småfebesetninger finner du på mattilsynet.no.

6.3.9 
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 rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
 - Forskrift om velferd for småfe
 - Forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe
 - Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt
 - Veileder til forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

   Ja    Nei    IA
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6.4 IMPORT AV DYR, SÆD ELLER EMBRYO

Gå til punkt 6.5 dersom det ikke har vært eller planlegges import av dyr, sæd eller embryo. 

6.4.1
Varsles Mattilsynet og KOORIMP før import og ved videresalg/overtakelse av dyr, embryo og sæd fra 
utlandet?

6.4.2
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 of-
fentlige 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 dyrehelse for dyr, sæd og embryo som skal importeres og besetningene 
disse kommer fra. KOORIMP-kravene 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.

6.4.3
Kan det dokumenteres at KOORIMPs tilleggskrav ved videresalg/overtagelse av storfe eller småfe innført 
fra utlandet er oppfylt?

Ved overtakelse eller kjøp i Norge av dyr, sæd eller embryo 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)

6.5 HOLD AV KAMELIDER (LAMA, ALPAKKA) 

Gå til punkt 6.6 dersom det ikke er hold av kamelider på gården.

6.5.1
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 (bakterier, virus og parasitter) som 
kan smitte til mennesker (zoonoser). Mange av lamaene og alpakkaene som befinner seg i Norge nå er 
importert. 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.

6.5.2
For kamelider (lama og alpakka) som er importert, foreligger det da dokumentasjon på at offentlige krav 
og anbefalinger og KOORIMPs tilleggskrav er oppfylt?

Ved hold av eksotiske drøvtyggere som lama og alpakka på gårdsbruk der det også holdes matproduserende 
dyr gjelder følgende:
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• ved import skal alle offentlige krav og anbefalinger fra Mattilsynet følges, 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 en  
dyreholdjournal (driftsenhetsregister) som skal finnes i dyreholdet

Les mer om krav til dyreholdjournal på mattilsynet.no.

6.5.3
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 bekjempelse av dyresjukdommer 
 - Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort

6.6 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 
anbefalte avlivingsmetoder skal benyttes.

Les mer om avliving av sau og geit på animalia.no.

6.6.1
Følges «KSL-medisinstandard»?

KSL-medisinstandard, gyldig fra 2010, er en del av KSL-standarden for husdyrproduksjonene. Medisin-
standarden 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.

6.6.2
Er det rutiner som sikrer at:
• fôr er uten skadelige fremmedstoffer (eksempel medisinrester i melk til kalv, innhold av mykotoksiner 

ved bruk av eget korn og fremmedlegemer i grovfôr)?
• produktene som leveres til foredling er uten skadelige fremmedstoffer?

Bruk av reseptpliktige legemidler skal kun baseres på diagnose stilt av veterinær. Merking av medisin- 
behandlede 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 for melk og/eller kjøtt fra disse. 
Melkekyr og geiter må merkes også etter at frist for levering av melk er passert dersom det fortsatt er 
tilbakeholdelsesfrist for slaktet. Blankettene Tilbakeholdelse av mjølk og kjøtt fra veterinær oppbevares i 
husdyrpermen i ett år.

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 melk med antibiotika vil kunne knekke vomfloraen, og særlig er kalven sårbar i fire til fem ukers 
alderen da denne floraen etablerer seg.

Fôring med mastittmelk (bakterieholdig melk) kan føre til at kalver blir smittebærere, kanskje særlig i  
bingeoppdrett hvor kalvene ofte suger på hverandres juranlegg etter fôring.
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Arealer som ligger inntil hovedveier er ofte utsatt for forsøpling fra bilister. Dette kan være en utfordring 
ved beiting og høsting av grovfôr.

6.6.3
Krever du at veterinær rapporterer alle behandlinger, og har du rutiner om rapportering av alle  
egenbehandlinger av dyrene slik at slakteriet har tilgang til matkjedeinformasjon fra din besetning 24 
timer før slakting?

Animaliahygieneforskriften 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 produsenten 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 for eksempel parasittbehandling, 
rapporteres fortløpende gjennom den aktuelle husdyrkontrollen eller direkte i Dyrehelseportalen av 
dyreeier

• andre helsetilstander som kan ha betydning for slakting og transport, som brokk, halthet, speneskade 
mm, rapporteres gjennom husdyrkontroll eller Dyrehelseportalen i rimelig tid før slakting

6.6.4
Føres det helsekort/helsejournal i besetningen, og rapporteres opplysningene inn til den aktuelle  
husdyrkontrollen?

Diagnose, dato, type og mengde av medisin/preparat/parasittmiddel skal føres på helsekort/helsejournal og 
arkiveres i minst ti år. Dette gjelder også ved egenbehandling.

Det må oppbevares en papirkopi med helsekortopplysningene på gården. Dette skal blant annet sikre at nye 
veterinærer har tilgang til historikk om tidligere behandlinger dersom den elektroniske løsningen ikke er 
tilgjengelig.

Helsekort for storfe og Helsekort for småfe finnes på henholdsvis tine.no og animalia.no.

6.6.5 
Arkiveres analyseresultater og obduksjonsrapporter?

Følgende skal arkiveres:

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

Lover og forskrifter:
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
 - Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella hos levende storfe og svin
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe
 - 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 og merking av storfe og storfekjøtt
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6.7 KADAVERHÅNDTERING

6.7.1
Er det rutiner som sikrer at Mattilsynet varsles når storfe over 4 år og/eller småfe over 18 måneder dør, 
eller blir avlivet grunnet sykdom? (tlf 22 40 00 00 eller via Mattilsynets nettside)

Varsling skal skje til Mattilsynet – tlf. 22 40 00 00 eller via Mattilsynets nettside for innmelding av døde 
produksjonsdyr.

Aldersgrensene (4 år/18 mnd) gjelder ikke når dyret har endring i adferd eller har mistet evnen til å bevege 
seg naturlig. Er årsaken ukjent, skal Mattilsynet ta prøve uansett alder. Meld derfor til Mattilsynet som vil 
vurdere om det er aktuelt å ta prøve med tanke på overvåking av skrapesjuke og kugalskap.

6.7.2
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 kadaver blir hentet skal foregå slik at det ikke 
fører til forurensning eller at åtseldyr kommer til kadavrene.

6.7.3
Blir kadaver levert til godkjent mottak?

I følge forskrift om animalske biprodukter 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 – 
Mattilsynet.

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 forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) 
 - Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 - Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer

6.8 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.

Det et forbudt å fôre drøvtyggere med fiskemel og kjøttbeinmel. Forbudet gjelder ikke fiskemel i  
melkeerstatning til unge, ikke avvente drøvtyggere. Gårdsbruk med både drøvtyggere og enmagede dyr (svin 
og fjørfe) kan oppbevare og bruke fiskemel (til andre dyr enn drøvtyggere) på gården dersom det er godkjent 
av Mattilsynet. Tiltak må sikre at dyr som ikke skal ha fiskemel, ikke har tilgang til lagerrom med fiskemel 
eller blandinger med fiskemel.

Gras, høy, halm og lucerne kan importeres fra land i EØS. Dersom varen er beregnet til dyrefôr, strø eller på 
annen måte kan komme i kontakt med dyr skal det følge med en bekreftelse fra produsenten om at den er 
høstet på arealer som ikke har vært gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste 2 år, samt en attest fra 
offentlig veterinær i avsenderlandet om at den kommer fra et område hvor det ikke er restriksjoner på grunn 
av smittsom dyresykdom.

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.
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6.8.1
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 urea) 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.

Fullfôr til drøvtyggere er oftest en blanding av grovfôr, kraftfôr og eventuelt tilskuddsfôr. De som lager 
denne type blandinger omfattes ikke av kravet om registrering hos Mattilsynet.

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

6.8.2
Kontrolleres drikkekar, nipler, annet drikkeutstyr og vanntilgang på innmarksbeite 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 det fungerer og gir nok vann til dyras behov. Det 
samme gjelder dyras tilgang til vann på innmarksbeite.

Drikkevannsinnretningene skal være rene og vedlikeholdte. Vær særlig oppmerksom på at sau ikke vil ta til 
seg drikke fra drikkekar som er forurenset med avføring.

Drikkekar hvor bare et enkelt dyr kan drikke om gangen, kan forsyne maksimalt 8 voksne dyr. Ved bruk av 
store drikkekar der flere dyr kan drikke samtidig, bør det regnes ca 8-10 cm lengde per ku. Dette innebærer 
at 1 meter drikkekar kan forsyne ca 10-12 kyr.

Vannkapasiteten (liter/minutt) skal være tilstrekkelig og alle binger bør ha minst to vannpunkter. Dette vil 
gi større mulighet for at alle dyrene i gruppen kan drikke uforstyrret, og fungerer også som en sikkerhet 
dersom ett av vannpunktene blir satt ut av funksjon. Drikkenippel skal ikke brukes til voksne kyr fordi 
vannkapasiteten er for lav. Se også tabell side 23 i Veileder til forskrift om hold av storfe med normer for 
vannforsyningskapasiteten i drikkekar. Med hensyn til vannmengder og kapasitet så bør drikkekar gi 
minimum 20 liter pr. minutt til storfe i laktasjon. I løsdriftsfjøs anbefales å plassere drikkekar i tverrganger 
slik at det er friplass rundt karet.

6.8.3
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.

6.8.4
Har du rutiner for å kontrollere at innkjøpt grovfôr blir produsert i henhold til KSL-standarden?

Alle ledd i produksjonen skal ha et kvalitetssystem. De som kjøper grovfôr skal kreve at selger kan 
dokumentere at produksjonen er i henhold til KSL-standarden.

6.8.5
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 
før fôring. Alle som leverer restprodukter til fôr f.eks. bakerier, bryggerier og meierier skal være registrert 
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eller godkjent som fôrvirksomhet hos Mattilsynet. Leverandøren skal kunne legge fram kvittering for 
registrering hos Mattilsynet. Det kan også sjekkes på mattilsynet.no.

6.8.6
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 velferd for småfe
 - Forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om fôrvarer
 - Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften)
 - Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer
 - Veileder til forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

6.9 OPPSTALLING, STELL OG RENHOLD AV DYR

Det skal sikres god dyrevelferd med godt stell og korrekt oppstalling.

6.9.1
Er oppstallingen av dyra i henhold til forskrift om hold av storfe/forskrift om velferd for småfe?

Forskrift om hold av storfe og forskrift om velferd for småfe inneholder ett kapittel om oppstalling. Noen 
punkter gjengis her:

Storfe: 
Kyr skal ha tilgang på liggeplass med mykt underlag og tett gulv. Dette gjelder også kviger som har mindre 
enn 2 måneder igjen til kalving. Kalver under seks måneder skal ikke holdes bundet. Kalver skal ha tørr og 
trekkfri oppholdsplass, og myk liggeplass med tett og varmeisolerende gulv. Storfe skal sikres mulighet for 
fri bevegelse og mosjon på beite eller egnet luftegård i minimum åtte uker i løpet av året. Bestemmelsen 
gjelder ikke ukastrerte hanndyr over seks måneder. 

Småfe: 
Småfe skal ha adgang til bekvem, tørr og trekkfri liggeplass. Små lam og kje skal ha tilgang til tett  
liggeunderlag med tilfredsstillende varmetekniske egenskaper.

6.9.2 
Blir syke og skadde dyr, samt dyr som skal kalve/lamme, skjermet fra andre dyr?

Dyr som er syke eller skadde skal om nødvendig isoleres på egnet sted med tørr og myk liggeplass. Kyr som 
går i løsdrift skal skjermes fra andre dyr ved kalving.

I løsdriftsfjøs skal det for hvert påbegynte antall av 25 kyr være minst én binge som skal benyttes ved 
behandling av syke dyr, og hvor dyr kan holdes fiksert eller bundet i kortere tid i forbindelse med prøve-
taking, behandling og tilsvarende.

Det skal være minst én kalvingsbinge for hvert påbegynte antall av 25 kyr. Kravet om kalvingsbinge trer i 
kraft 1. januar 2024 for båsfjøs som var i bruk 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden.

Les mer om oppstalling i § 22 i forskrift om hald av storfe.
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6.9.3
Blir dyra oppstallet og stelt slik at de holder seg rene?

Rene dyr er en grunnleggende forutsetning for god dyrevelferd og for å kunne gjennomføre en hygienisk 
slakteprosess. Rene dyr er et samspill mellom fjøsmiljø, fôring, stell og røkter. Dersom dyra er skitne er det 
viktig å finne hva som er årsakene og deretter sette iverk tiltak som bedrer forholdene. Brosjyrene Reine 
dyr (storfe) og Reint dyr – rein skrott (sau) fra Animalia inneholder råd og illustrasjoner. Animalias veiledn-
ing knyttet til rene dyr er retningsgivende for standarden KSL stiller til renhold av dyr, også mens de står i 
produksjon. Brosjyren kan bestilles fra Animalia (animalia@animalia.no) eller lastes ned fra animalia.no. 

6.9.4
Blir dyras klauver undersøkt regelmessig og beskåret ved behov? 
For voksne storfe: Blir alle dyr eldre enn 24 måneder inspisert i klauvboks av kyndig person minst én gang i 
året, og blir klauvene beskårne til korrekt form? 

God klauvpleie og klauvhelse er viktig for dyrenes velferd og produksjon.

Les mer om klausykdommer og klauvstell hos sau på animalia.no. 

Storfe: 
Dårlig klauvhelse og halthet er internasjonalt en av de aller største helsemessige utfordringene i melke-
produksjonen. Regelmessig klauvskjæring er en av de viktigste forebyggende tiltak mot dårlige klauver. 

Medlemmer i husdyrkontroll skal innrapportere klauvlidelser og unormale klauver for alle kyr og kviger som 
blir klauvskåret.

6.9.5
Er det tilstrekkelig ventilasjon som gir et tilfredsstillende klima i husdyrrommet gjennom hele året? 

Temperatur og luftfuktighet skal reguleres etter dyrenes behov. Gasser i uheldige konsentrasjoner skal ikke 
komme inn i eller oppstå i rom hvor det er dyr. Fôr og dårlig fjøsmiljø kan gi smaksfeil på melka. Ventilasjons-
systemet må sikre god luftkvalitet. Ved omrøring og utkjøring av gjødsel skal det være rutiner som sikrer at 
det ikke oppstår fare for gjødselgassforgiftning av dyr eller mennesker.

Lover og forskrifter:
 - Forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Forskrift om velferd for småfe
 - Lov om dyrevelferd
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 - Veileder til forskrift om hold av storfe

6.10 RENHOLD OG HYGIENE I FJØS, FÔR- OG LAGERROM

6.10.1
Rengjøres husdyr-, fôr- og lagerrom regelmessig slik at husdyr- og arbeidsmiljø blir godt, 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. Fôrrester kan tiltrekke seg skadedyr. Dersom det er uryddig gjør dette 
renholdet vanskeligere.

6.10.2
Ved bruk av desinfeksjonsmiddel, noteres dato og hvilket middel som er brukt?

Det skal dokumenters dato og type desinfeksjonsmiddel som er brukt.

Lover og forskrifter:  
 - Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften) 
 - Forskrift om hold av storfe 
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr 
 - Forskrift om velferd for småfe 
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 - Lov om dyrevelferd 
 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
 - Veileder til forskrift om hold av storfe

6.11 DYR PÅ BEITE

6.11.1
Får alle storfe, unntatt hanndyr over 6 måneder, mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 
uker i løpet av sommerhalvåret?

Driftsmåter skal legge til rette slik at de gir storfe gode muligheter for fri bevegelse, mosjon og naturlig 
atferd.

Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs bygd før denne bestemmelsen trådte i kraft (2004 for 
båsfjøs og 2014 for løsdriftsfjøs), skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegård eller annet utendørs 
område der dyrene sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon.

For dyr som er født på en slik tid på året at det ikke er forsvarlig å holde dem utendørs i løpet av den første 
sommeren, er det tilstrekkelig at mosjonskravet oppfylles neste vår/sommer. Når kalver holdes ute, må det 
tas særlige hensyn for å tilfredsstille de spesielle behovene kalv har, herunder ly og tørt liggeunderlag, 
hyppig nok tilsyn, egnet behandling ved sykdom, og nok fôr og drikke. Tiltak og rutiner for å sikre kalven nok 
fôr og drikke er spesielt viktig når den ikke går sammen med mora.

6.11.2
Gjennomføres det forskriftsmessig tilsyn med dyr på beite?

Storfe: 
Det er et krav i forskriften at storfe som går ute skal ha daglig tilsyn. Storfe som holdes på utmarksbeite 
skal ha tilsyn minimum 2 ganger per uke. 

Småfe: 
Det er et krav i forskriften at småfe skal ha ukentlig tilsyn på utmarksbeite. Dette er minimumskrav og 
gjelder når det ikke er spesielle forhold som tilsier oftere tilsyn. Eier, eller annen med ansvar for dyrene, skal 
sikre at dyra får tilsyn etter behov.

6.11.3
Noteres dato for slipp på beite, og dato for når dyra tas hjem/settes inn?

Ved søknad om Tilskudd til dyr på beite skal en kunne sannsynliggjøre at dyra har gått på beite de antall uker 
som er ført opp i søknaden.

Lover og forskrifter:
 - Lov om dyrevelferd
 - Forskrift om velferd for småfe
 - Forskrift om hold av storfe
 - Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
 - Forskrift om velferd for produksjonsdyr
 - Veileder til forskrift om hold av storfe

6.12 KRAV FRA VAREMOTTAKER

6.12.1
Følges eventuelle tilleggskrav fra varemottaker?

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