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Eggskandale i Europa
Samtlige har nok fått med seg eggskandalen der det har funnet fipronil i nederlandske og
belgiske egg.

Fipronil er et godkjent middel i EU/EØS mot insekter, midd og leddyr. Det er strenge regler
for bruken av fipronil, og det skal aldeles ikke brukes på matproduserende dyr da det har flere
negative konsekvenser. Her i Norge har vi en sterkt mattygghet og strenge regleverk. Takket
vare dere eggprodusenter er vi i Norge selvforsynte med egg og ingen egg med fipronil skal
ha blitt importert til Norge, mens Mattilsynet undersøker om importerte ferdigvarer kan
inneholde fipronil. Forutsatt at alle skadedyrfirma i Norge som er godkjent av
Folkehelseinstituttet følger de lover og forskrifter som gjelder, brukes det i hovedsak to typer
behandling mot hønsemidd i hønehus:

1. Silisiumoksid: Silisiumoksid er i pulverform og spørytes ut over hus/innredning. Selv
om stoffet ikke er giftig skal egg hentes inn før silisumoksidiet påføres.
2. Byemite: Kan sprøytes på innredning/hus mens det er høner i huset, men da må egg
hentes inn før sprøyting.

Dersom man benytter seg av disse behandlingene er det ingen sannsynlighet for at norske egg
skal inneholde fipronil.

Forekomsten av rød hønsemidd i Norge er på omtrent 23 % noe som er relativt lavt i forhold
til andre land i Europa. Jeg oppfordrer dere alle til å delta i Animalia sitt middprogram ved
hvert innsett uavhengig av tidligere resultater. Ta kontakt med eggpakkeriet ditt eller Magne
Hansen (magne.hansen@animalia.no) dersom dere mangler middfeller.

Dersom du som eggprodusent skal sanere mot midd, sørg for at du benytter deg av en seriøs
bedrift som bruker lovlige produkter. Selv om det kan det være vanskelig å bli kvitt
middproblemet og alternative metoder kan friste, anbefales det ikke. Sørg for at du har

dokumentasjon på at de midlene som brukes mot midd er godkjente og ikke får negative
konsekvenser for mattryggheten i Norge.

Trygge norske egg
Selv om det herjer en eggskandale, burde vi fokusere på å fremsnakke de norske eggene: For
det første er egget et fantastisk næringsmiddel! Deretter så kan dere produsenter være stolte
av at dere produserer Salmonellafrie egg, det er ikke mange land i Europa som gjør det! I
tillegg så har Norge en av verdens strengeste dyreverferdslover, og meget kompetente bønder
som sørger for en trygg og rettferdig eggproduksjon. Eggpakkeriene har også gode
kvalitetssystemer som sikrer matsikkerheten til de fantastiske eggene dere produserer for
Norge. Ingen norsk forbruker må føle seg usikker på om man skal kjøpe norske egg eller
ikke! Norske egg er trygge, og smaker fantanstisk.

Husk at en god dokumentasjon av produksjonene din er viktig. Skriv ned i verpelista i
kommentarfeltet om alle besøk, tilsetninger eller observasjoner i flokken. Enda bedre er det
om du logger deg inn på E-kontrollen på https://fjorfe.kjottbransjen.no og skriver det inn i den
elektroniske verpelista, så er du garantert at det lagres i en database du kan lettere kan hente
opp enn å bla i gamle verpelister.

Aktuelle linker:
- https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/helse-og-velferd-hos-verpehons/rodhonsemidd/pavisning-av-fipronil-i-egg-i-europa/
-

https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/slik-bekjemper-vi-rod-honsemidd/

-

https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/helse-og-velferd-hos-verpehons/rodhonsemidd/pavisning-av-fipronil-i-egg-i-europa/

-

https://fjorfe.kjottbransjen.no

Som bransjeorganisasjon og servicekontor for sine medlemsbedrifter tilbyr KLF tilgang til
både veterinær og fagkompetanse. Det er mulig å tegne Helseovervåkningsavtale og få
veterinærbesøk via KLF. Ta gjerne kontakt med Karl Kristian for en uforpliktende prat.
Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og eggprodusenten», som løfter
frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele landet.
Artiklene legges på nettsiden produsenten.kjottbransjen.no, og
på Facebook: www.facebook.com/BladetProdusenten.
Les, følg, lik og del!
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