Helsegris
– et nytt elektronisk rådgivnings- og dokumentasjonsverktøy for gris
Helsegris er et nettbasert datasystem som skal stimulere til økt systematisk rådgivning
i norske svinebesetninger. En kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse
og velferd, skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst
for den enkelte svineprodusent, samtidig som det skal sikre slakteriorganisasjonene
kvalitet på dyrene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne. Dette er
viktig for å ivareta tillitten i markedet. En forutsetning for å klare dette er at det
foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene. Helsegris er initiert og utviklet
av bransjen og Animalia.

Helsegris for alle
Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at
det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye
ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger og er frivillig.
Svineprodusentene skal legge inn informasjon om sin egen produksjon i en Helseplan.
Hver besetning skal knytte seg til en fast veterinær som skal fungere som en rådgiver
for besetningen. Ved hjelp av en Besetningsjournal vil den rådgivende veterinæren gå
systematisk gjennom besetningen en til tre ganger i året med fokus på områder som
blant annet helse, velferd og hygiene. Besetningsjournalen vil danne grunnlaget for om
svinebesetningen oppfyller svinenæringen sine kriterier for å selge og levere gris
gjennom deres slakterier som Helsegris.
I første omgang vil dette gjelde dagens ordning vedrørende omsetning av smågris som
Helsegris (helsegristillegget). Å delta i Helsegris vil være frivillig, men for å få
slakterienes helsegristillegg må en være med.
Helsegris erstatter dagens Helseweb
Helsegris-systemet skal også ta over for dagens Helseweb som dokumentasjonsverktøy
for avlsbesetningene i Norge. Systemet vil også kunne fungere som et
dokumentasjonsverktøy for svineprodusenter overfor blant annet slakteri,
forsikringsselskap og offentlige myndigheter. Mer informasjon finner du på Animalia
sin hjemmeside www.animalia.no.

Ta Helsegris i bruk
Alle veterinærer og produsenter oppfordres fra 1. november om å logge seg inn og
registrere seg på https://helsegris.animalia.no/
Veterinærene må på forhånd være registrert i Helsegris for at produsentene kan sende
en avtaleforespørsel om å være besetningens rådgivende veterinær. For produsentene
er det en veileder som hele tiden sier hva en skal gjøre, og hva som er neste steg for å
få en Besetningsjournal og Helsegris-status. Det gis melding til både produsent og
tilhørende veterinær når en handling har hendt eller er snart forestående, eksempelvis
at det trengs ny Besetningsjournal. Se http://animalia.no/Dyrevelferd-ogdyrehelse/Helsetjenesten-for-svin/Helsegris/ for mer veiledning og informasjon.

