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TEMA | dyr og forskning

Det finnes til enhver tid mer enn 600 000 avlsdyr av 
slaktekylling og kalkun i Norge. Fokus på god dyrehelse 
og dyrevelferd er først og fremst viktig for dyrene selv. I 
tillegg kan det påvirke produksjonsresultatene positivt, 
både i avlsleddet og i bruksdyrleddet. Hovedformålet 
for DVP oppal og rugeegg er å bidra til dokumentert 
god dyrevelferd gjennom oppal- og rugeeggsperioden, 
en lønnsom produksjon for bonden og fortsatt tillit fra 
samfunnet gjennom åpenhet og dokumentasjon. Dette 
skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, syste-
matisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og 
tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse. 

HOVEDINNHOLD I DVP OPPAL OG RUGEEGG
DVP oppal og rugeegg trer i kraft fra januar 2021, hvor 
et minimumsinnhold forskriftsfestes, og med utfyllende 
bestemmelser i en bransjeretningslinje, slik det også er 
gjort på DVP slaktekylling, DVP kalkun og DVP verpe-
høns. Animalia har ansvar for en samordnet praktise-
ring av DVP, mens rugeriene har ansvar for å følge opp 
sine produsenter, slik slakteriene gjør i DVP slaktekyl-
ling og DVP kalkun og eggpakkeriene i DVP verpehøns.  
 
DVP oppal og rugeegg stiller følgende krav til deg som 
er oppaler eller rugeeggprodusent i slaktekylling- eller 
kalkunproduksjonen: 

1) Du må tegne helseovervåkingsavtale med en ve-
terinær og ha minst ett besøk per innsett, hvor faste 
velferdsindikatorer (luft, strø, avlivingsrutiner) skal 
registreres av veterinæren din i HelseFjørfe. Fordelene 
med slike veterinærbesøk er mange; veterinæren setter 
fokus på dine resultater og potensielle forbedringsom-

råder som kan gi økt lønnsomhet for deg. I tillegg økes 
fokuset på helse og velferd i den enkelte besetning, 
som vil bidra positivt for dyras velferd. For det tredje 
vil økt innsyn i produksjonen og dokumentasjon av 
dyrevelferd være positivt for samfunnets tillit. 

2) Du må føre nødvendig produksjonsdata fra hvert 
innsett på daglister, noe de aller fleste allerede gjør. I 
tråd med dokumentasjonskrav i regelverket setter DVP 
krav til daglige registreringer av antall dyr med skader, 
antall selvdøde og antall avlivet, inkludert avlivingsår-
sak. Fordelene ved slik systematisk registrering inklu-
derer dokumentasjon av regelverksetterlevelse, bedre 
oversikt over egen produksjon, sammenligne egne 
resultater med andres, samt at det gir rådgiver/vete-
rinær bedre utgangspunkt for en målrettet og konkret 
rådgiving tilpasset din produksjon.

3) Du må ha etablert KSL med ekstern KSL-revisjon 
minst hvert 3. år. 

4) Til slutt stilles det krav om å ha deltatt på kompetan-
seskole/Fjørfeskole minst en gang, samt gjennomføre 
et e-læringskurs i håndtering og avliving av dyr innen 
to år etter tilslutning til DVP. 

E-læringskurset vil skreddersys for denne produksjo-
nen, hvor tema som håndtering av livdyr fra oppal til 
rugeegg, avliving av større dyr, avveiinger rundt hvilke 
dyr som bør avlives og avliving av flokken blir inkludert. 
Alt i alt er DVP oppal og rugeegg et viktig verktøy for 
næringen til å bidra til god dyrevelferd, lønnsomhet for 
produsentene og tillit fra omverdenen. 

DYREVELFERDSPROGRAM OPPAL OG RUGEEGG SLAKTEKYLLING OG KALKUN: 

KOMMER FRA NYTTÅR! 
Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd, og våren 2020 har en 
arbeidsgruppe fra den norske slaktekylling- og kalkunnæringen arbeidet frem et 
eget dyrevelferdsprogram (DVP) for avlsdyrene i de to produksjonene. 
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Hovedformålet for DVP oppal og rugeegg er å bidra til dokumentert god dyrevelferd gjennom oppal- og rugeeggs-
perioden, en lønnsom produksjon for bonden og fortsatt tillit fra samfunnet gjennom åpenhet og dokumentasjon.


