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Ny dyrehelseforskrift
1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flest nye krav for storfe, småfe og
svin, men det er noen punkter i det nye regelverket som er nytt også for fjørfe. Dette Columbiegget
oppsummerer de mest relevante punktene.

Journalføring av helseopplysninger (§ 9)
Dyreeier skal føre journal med individuelle og kollektive helseopplysninger for dyrene i dyreholdet.
Kravene til hvilke helseopplysninger som skal føres er mer detaljert enn det som er KSL-krav i dag og
skal inneholde:
-

Sykdom og skade på dyrene + mulige årsaker
Eventuell behandling av sykdom og skade
Forebyggende helsearbeid
Døde dyr + mulige dødsårsaker
Avliving av dyr og årsak til avliving

Mattilsynet mener at KSL-veilederen for dagliste/verpeliste må oppdateres med tanke på de tre første
punktene. Vi spiller dette inn til KSL. Dagens E-kontroll for slaktekylling muliggjør mye under
«tilleggsregistreringer på helse».
Føring av disse opplysningene blir altså nå et forskriftskrav, ikke bare et KSL-krav. For verpehøns er
dette helt nytt.

Hvis dyr flyttes til et annet dyrehold, skal helseopplysningene følge dyrene.

Føring av journal ved flytting av fjørfe og rugeegg (§ 26)
En dyreholder som kjøper, selger, mottar eller gir bort fjørfe eller rugeegg, skal føre en journal som
viser
a)

navn og adresser til avsendere og mottakere

b)

når og hvor mange dyr eller rugeegg som ble flytta

Opplysningene skal oppbevares i minst 2 år og legges fram når Mattilsynet ber om det.

Journalen kan også være elektronisk og dagens praksis med deklarasjon og annen dokumentasjon bør
allerede oppfylle dette kravet. Men nå er altså dette er forskriftskrav. Det er mulig i E-kontrollen
Komsumegg å legge inn disse opplysningene under «innsett». For slaktekylling registreres innsettet
under «daggammel» med opplysninger fra rugeriet. Så oppsummert; Ingen unnskyldning til å ikke
bruke E-kontrollen!

Rent fot- og overtrekkstøy for dyrebilsjåfør (§ 6)
Hvis en transportør må inn i husdyrrommet for å hente dyr, skal han bruke rent fottøy og
overtrekkstøy, om nødvendig desinfisert. Dersom man må bruke besetningens fottøy og
overtrekkstøy, har bonden ansvar for å vaske, evt. desinfisere dette etter bruk.
Det er uklart om også plukkere er omfattet av begrepet «dyretransportør».

Krav til bygg (§ 6)
Inngangen til bygg med dyr skal være merket med oppslag om at det kun er adgang hvis dyreholder
tillater det. I driftsbygg eller anlegg som er bygget etter 1. januar 2020, eller som har blitt vesentlig
ombygget etter 1. januar 2020 skal det være en særskilt dør eller port som kan brukes til å laste dyr inn
eller ut.

Kunnskap om dyrehelse (§ 7)
Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om
a)

sjukdommer hos dyr

b)

sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker

c)

forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling

d)

sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse.

Dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Nye dyreholdere skal ha
gjennomført kurset i løpet av det første året som dyreholder. Kurset skal være godkjent av Mattilsynet.
Kravet om kurs gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på
agronomnivå eller høyere.
Dette vil være gjeldende fra 1. juli 2020. KLF skal undersøke om kompetanseskole for slaktekyllingog eggprodusenter vil dekke dette punktet. Hvis ikke vil det arrangeres kurs for å dekke kravet

Hygiene (§ 5)
Varmt og kaldt vann skal være tilgjengelig i dyreholdet. Det skal være mulig å rengjøre hender,
støvler, overtrekkstøy og utstyr.
Utstyr, innredning og andre gjenstander som kan spre smitte, skal være tilstrekkelig rengjort og om
nødvendig desinfisert før de blir tatt inn i dyreholdet.
Personer som har besøkt dyrehold med klauvdyr eller fjørfe i utlandet, kan ikke besøke dyrehold med
klauvdyr eller fjørfe før det har gått 48 timer etter besøket i dyreholdet.

Hele forskriften er her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-26-752. Den vil komme i en
oppdatert og mer leselig form 1. juli.

Ta kontakt hvis vi kan hjelpe til med noe!

Mvh
Cecilia Larsson
Produsentrådgiver – Fjørfe
cecilia@kjottbransjen.no
tlf: 926 98 943

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 på Facebook: www.facebook.com/BladetProdusenten.
Les, følg, lik og del!

