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Status for Dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling
–bevisbyrden er vårDette er tema når Marlene Furnes Bagley, fra Animalia skriver artikkel i tidsskriftet Fjørfe
5/2014. Hun oppsummerer:
I fjor sommer trådte nytt regelverk for hold av slaktekylling i kraft, og det har vært gjort et
stort arbeid innad i bransjen for å få alle detaljer på plass. 99,5 % av alle kyllingprodusenter
har nå fått tegnet helseovervåkningsavtale og fått den registrert i HelseFjørfe –
fjørfenæringas journalsystem for fjørfepraktiserende veterinærer.
Nå er det viktig at alle kyllingprodusenter også sørger for å få gjort avtale med sin
helseovervåkningsveterinær slik at det ikke går mer enn 12 måneder mellom hvert
besøk, det er ett av kravene i det nye regelverket.
I tillegg må alle KSL-avvik lukkes innen fristen, og man må delta i produksjonskontroll!!
Alt dette må være på plass om man ønsker å produsere med en tetthet over 25
kg/m2.
Det er i tillegg kommet strengere krav til dokumentasjon, særlig om man ønsker å
produsere over 33 kg, se vedlegg 2 i Forskrift om hold av høns og kalkun. (Denne forskriften
finner du ved å gå inn på www.lovdata.no og søke på «høns og kalkun».)
Forutsetningene for å produsere med en tetthet inntil 36 kg/m2 er nedfelt i en
bransjeretningslinje med et eget Dyrevelferdsprogram, anerkjent av Mattilsynet. Når alle
disse kravene som er nevnt over her er oppfylt, er det tråputepoengene igjen som avgjør
hvor høy tetthet man kan ha i kyllinghuset. Ved for dårlige tråputepoeng, må dyretettheten
reduseres i påfølgende innsett.
Selv om mye av det praktiske rundt denne opp- og nedtrappingen av dyretetthet håndteres
av slakteriene, er det kyllingprodusenten selv som er ansvarlig. Når Mattilsynet
kommer på tilsyn, må produsenten til enhver tid kunne dokumentere og gjøre rede for den
aktuelle tettheten.

De første tre månedene av 2014 ble det gjennomført 39 eksterne KSL-revisjoner (besøk av
KSL-revisor fra Matmerk), der det totalt ble funnet 47 avvik. Gledelig nok var det ingen avvik
på områdene dyretetthet, strø og tråputepoeng – som jo er helt sentralt i
Dyrevelferdsprogrammet. Det kan vi være stolte av! Vi har jo ikke holdt på lenger enn siden
sommeren i fjor!
Flest avvik ble gitt på sjekkpunktet «vannforsyning og vannkvalitet», som regel fordi
produsenten ikke kunne dokumentere minst en årlig vannprøve om man ikke har vann fra
offentlig vannverk. Alarmsystemer, skadedyr/vegetasjonsfri sone og generell dokumentasjon
er også punkter vi kan bli bedre på. Uansett type avvik er det viktig at det lukkes innen
fristen, siden dette er et sentralt krav i Dyrevelferdsprogrammet
Mattilsynet melder for øvrig om en uønsket mengde med dispensasjonssøknader. I
§35c heter det at «Hvis forhold som ligger utenfor produsentens kontroll medfører høy
klassifisering for ett innsett, kan Mattilsynet etter søknad, fatte vedtak om at oppnådd nivå ikke skal
medføre nedsatt tetthet i påfølgende innsett.» Mattilsynet presiserer at denne bestemmelsen er
tiltenkt kun helt spesielle forhold. Høye tråputeskår som følge av fôrkvalitet er f.eks å
regne som et forhold mellom produsent og fôrleverandør. Vannlekkasje i eldre drikkeanlegg
faller heller ikke innunder dette, det vil kunne møtes med motargumenter om utilstrekkelig
vedlikehold. For å unngå uthuling av regelverket henstiller både bransjen og Mattilsynet til at
man kun søker om anvendelse av denne dispensasjonsmuligheten ved helt spesielle forhold.
Om det viser seg at næringa ikke makter å sørge for at kravene i Dyrevelferdsprogrammet
oppfylles, har Mattilsynet anledning til å trekke sin anerkjennelse av bransjeretningslinjen, slik
at punktene i programmet ikke lenger er gyldige..
Næringa står da kun igjen med forskriftens maksimale dyretetthet på 25 kg/m2. Økonomisk
vil det være en katastrofe for hele kyllingnæringen!
Vi må derfor ta inn over oss at bevisbyrden er vår. Alle deler av bransjen – Animalia,
slakteriene, produsentene – må derfor bidra til å innfri kravene og dokumentere at vi følger
regelverket.
Til gjengjeld vil vi på med dette programmet ha gode verktøy når vi streber etter å være aller
best, og samtidig kunne dokumentere at vi er det!
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