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Dyrevelferdsprogram slaktekylling: To helseovervåkingsbesøk 

per år 
I regelverket for Dyrevelferdprogram slaktekylling om helseovervåkingsbesøk heter det nå: "Den enkelte 

driftsenheten skal inngå skriftlig avtale med veterinær om helse- og velferdsovervåking av besetningen. Avtalen 

skal omfatte at det skal tas kontakt med veterinæren ved tegn på sjukdom, klare produksjonsavvik, 

atferdsproblemer eller økt dødelighet og at veterinær utfører helseovervåkningsbesøk minst to ganger per år." 

 

Vi går altså fra at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hvert helseovervåkingsbesøk til at det skal skje 

minst to helseovervåkingsbesøk per kalenderår. Selv om dette ble bestemt i slutten av 2014, forelå 

bransjeretningslinjene med de nye bestemmelsene anerkjent av Mattilsynet først ultimo oktober 2015. I praksis 

blir da 2016 det første året der alle skal ha minst to helseovervåkingsbesøk. 

 

To helseovervåkingsbesøk per år er ikke det samme som at det ikke skal gå mer enn seks måneder mellom 

besøkene eller ett helseovervåkingsbesøk per halvår. Endringen gjør at vi har endret vår praksis for påminning 

og purring av slaktekyllingprodusentene i forbindelse med helseovervåkingsbesøk-kravet i Dyrevelferdprogram 

slaktekylling: 

 

1. Første halvår: Det sendes ikke ut noen påminning eller purring i første halvår. 

2. Tidlig i juli: Helseovervåkingsbesøksstatus for den enkelte undersøkes og produsentene deles inn i tre 

grupper som får e-post med passende tekst: 

 De som ikke har hatt noe besøk så langt i år 

 De som har hatt ett besøk så langt i år 

 De som har hatt to eller flere besøk så langt i år 

3. Tidlig i oktober: Helseovervåkingsbesøksstatus for den enkelte undersøkes og produsentene deles inn i 

tre grupper som får e-post med passende tekst: 

 De som ikke har hatt noe besøk så langt i år 

 De som har hatt ett besøk så langt i år 

 De som har hatt to eller flere besøk så langt i år 

 

Alle kommer i en vanskelig situasjon dersom alle skal gjøre unna de to helseovervåkingsbesøkene i løpet av 

årets siste uker. Vi oppfordrer deg derfor til allerede nå å ta kontakt med din helseovervåkingsveterinær og legge 

en plan for når årets to helseovervåkingsbesøk skal skje. 

27. april 2016 

HelseFjørfe 
 
I  HelseFjørfe kan du se om du har en gyldig helseovervåkingsbesøk og finne rapporter fra helseoverbesøkene 
hos deg. Du finner mer om hvordan du logger deg inn og hva du finner på HelseFjørfe her: http://
www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-fjorfe/HelseFjorfe/Info-til-produsent/ 
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