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Mot lysere tider!
Et stort godt nyttår til alle i fjørfeverdenen. Tiden kommer fort og det går raskt mot lysere
tider, i alle fall for oss firbeinte som har døgnrytmen mer etter solens bevegelser. Her på
KLFs kontor blir det helt sikkert høy aktivitet i 2018.

KLFs Effektivitetskontroll er i bruk på mange plasser nå, og det jobbes til stadighet med å finpusse
løsningen. Målet med programmet er at det skal være et effektivt styringsredskap som gjør det
enklere å overvåke sin produksjon og gjøre nødvendige tiltak. I tillegg til at programmet skal
tilfredsstille gjeldende lovverk, der det er et direkte krav til dere om å registre produksjonsdata i en
produksjonskontroll godkjent av slakterivirksomhet tilknyttet KLF, om en produserer under
dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling.
For verpehøns og andre fjørfeproduksjoner ser vi krav til effektivitetskontroll komme, og KLFs
Effektivitetskontroll er fullt på vei til å kunne tilfredsstille krav som må komme.

KLFs tilbud om helseovervåkingsavtale (HOA) for verpehøns har blitt godt mottatt hos flere
produsenter. Som for KLFs Effektivitetskontroll er det ambisjonen rundt tilbudet med
Helseovervåking for verpehøns, at tilbudet skal dekke mer enn gjeldende KLS krav og komme
produsenten til nytte.
For produsenter med HO-avtale skal det sendes ut avtaler til ny godkjenning siden det pr 2. januar er
trått i kraft en ny godkjenningsordning for helseovervåking i fagsystemet HelseFjørfe.

Som saken over viser har både Cecilia og Karl Kristian har gjennomført avlivingskurs og KLF kan derfor
tilby assistanse med kompetent personell der en har planer om avliving ved gassing i hus.

Kompetanseskole for eggprodusenter: Del 1: 9.-10. jan. Del 2: 30.-31. jan - Scandic Hell i Trøndelag
Kompetanseskole for slaktekyllingprodusenter: Del 1: vår 2018 Del 2: vår 2018 – Trøndelag
Kompetanseskole for slaktekyllingprodusenter: Del 1: høst 2018 Del 2: høst 2018 - Rogaland

Som bransjeorganisasjon og servicekontor for sine
medlemsbedrifter tilbyr KLF tilgang til både veterinær
og fagkompetanse. Cecilia jobber i tillegg med
utvikling av KLFs Effektivitetskontroll med direkte
besetningsbesøk og produksjonsoppfølging.
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 på
Facebook: www.facebook.com/BladetProdusenten.
Les, følg, lik og del!

