
I henhold til KSL skal alle konsumegg- og fjørfekjøtt-
produsenter ha helseovervåkingsavtale med veterinær1. 
Helsetjenesten for fjørfe har en egen mal som veteri-
næren kan bruke. Denne ligger inne i webtjenesten 
HelseFjørfe2. 

Når du skal tegne helseovervåkingsavtale, be ønsket veter-
inær om å gjøre det i HelseFjørfe. Her kan helseovervåking-
savtale settes opp med de betingelser som dere blir enige 
om. Denne kan så skrives ut og signeres av begge parter. Det 
er den signerte avtalen som er den gyldige. 

Hvis din besetningsveterinær i tillegg bruker HelseFjørfe som 
sitt journalsystem, så vil du til en hver tid kunne logge deg 
på og se hvilke helseopplysninger som står oppført for ditt 
dyrehold. For mer informasjon om HelseFjørfe – gå inn på 
nettsiden.    

1. Logge seg på i HelseFjørfe – www.helsefjorfe.no 

Veterinæren bruker det samme brukernavnet og passordet 
som han eller hun bruker på www.dyrehelseportalen.no. Hvis 
ikke veterinæren har brukernavn og passord fra før, så kan 
de fås via Dyrehelseportalen. 

2. Tegning av helseovervåkingsavtale

Fra menyen øverst velges HO-avtaler og “Ny HO-avtale”. 
Da kommer skjermbildet som vist øverst til høyre. Her kan 
betingelsene for avtalen legges inn. 

Legg merke til “Vedlegget – Plikter og anbefalinger”. Det er 
disse som i utgangspunktet gjelder for avtalen. Partene kan 
så enes om tilleggsvilkår.  

 
Tegning av helseovervåkingsavtale

3. Utprint av avtalen

Avtalen kan så skrives ut og signeres av begge parter. 

Spørsmål? Ta kontakt med Helsetjenesten på ht.fjorfe@
animalia.no 

1 KSL-standard 9 Fjørfe (punkt 9.10.13) – www.matmerk.no/ksl , 2 HelseFjørfe ble igangsatt i september 2012. Helsetjenesten ønsker nå at så mange helse-
overvåkingsavtaler som mulig skal tegnes i HelseFjørfe. Derfor er malen som før lå på vår hjemmeside ikke lenger tilgjengelig. Fra sommeren 2013 vil alle 
veterinærer som skal ha helseovervåkingsavtale med slaktekyllingprodusenter plikte å tegne helseovervåkingsavtale i HelseFjørfe. Obligatorisk årlig beset-
ningsbesøk skal journalføres i HelseFjørfe. Dette er i henhold til det nye Dyrevelferdsprogrammet. 
 


