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En samlet norsk fjørfenæring har vedtatt retnings-
linjen for Dyrevelferdsprogram (DVP) Verpehøns, 
som vil tre i kraft fra 1.1.2020. DVP inkluderer 
alle eggprodusenter med 1000 høner eller mer, 
og omfatter mer enn 99 % av norske verpehøner. 
Hovedformålet er å sørge for dokumentert god 
dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom pro-
duksjonsperioden.

Dyrevelferdsprogram verpehøns
Det er et stadig økende fokus på dyrevelferd i norsk 
husdyrproduksjon. Norske forbrukere har generell 
høy tillit til norske egg og det må vi ivareta for å 
sikre en bærekraftig og konkurransedyktig norsk 
eggproduksjon. DVP verpehøns skal dokumentere 
at regelverket følges, og at vi dermed ivaretar dyre-
velferd hos norske verpehøner. Dette skal gjøres 
gjennom god produksjonsstyring, systematisk fore-
byggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredje-
parts revisjon av regelverksetterlevelse. Programmet 
har blitt utviklet av en bredt sammensatt arbeids-
gruppe, hvor både eggprodusenter, oppalere, ru-
gerier, Nortura, KLF, Norsk fjørfelag samt Animalia 
har vært representert.  

DVP stiller krav til Animalia, til din varemottager og til 
deg som eggprodusent. Alle eggprodusenter må 
tegne skriftlig helseovervåkingsavtale med en veteri-
nær og ha minst ett HO-besøk per innsett. Du må 
også registrere produksjonsdata i elektronisk pro-
duksjonskontroll, ha etablert KSL-status med ek-
sternrevisjon hvert 3. år, samt ta et e-læringskurs i 

avliving av verpehøns ved endt innsett. Det er din 
varemottaker som inkluderer deg i DVP. Kontakt 
gjerne din varemottager eller Animalia for mer infor-
masjon om DVP verpehøns.  
  
Krav om helseovervåkingsveterinær
Et viktig element i DVP er helseovervåkingsavtale 
(HO) med en helseovervåkingsveterinær. Det er 
derfor viktig at alle eggprodusenter tegner slik HO-
avtale innen utgangen av 2019. Hensikten med HO-
besøk er flerdelt: fokus på dyrehelse og dyrevelferd, 
målrettet rådgiving, finne forbedringsområder, og 
skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon. 
Økt innsyn i produksjonen er også tillitsvekkende 
utad. Under helseovervåkingsbesøket skal veteri-
næren gå gjennom besetningen og huset sammen 
med produsenten, og utvalgte velferdsindikatorer 
skal registreres.  Disse er blant annet fjørdrakt, dø-
delighet, gasskonsentrasjoner, støv og strøkvalitet.

Kurs for fjørfeveterinærer
Med nytt DVP er det behov for flere veterinærer 
med kompetanse på verpehøns. Animalia, ved Hel-
setjenesten for fjørfe, arrangerte derfor kurs på 
Gardermoen 5.juni for veterinærer som kan tenke 
seg å bli helseovervåkingsveterinærer. Kurset dek-
ket tema som eggproduksjon, verpehønas atferd 
og atferdsbehov, miljøfaktorer som kan påvirke dy-
revelferden, besetningsgjennomgang og helseo-
vervåkingsbesøk, helse og sykdom, samt feltob-
duksjon. Animalia vil ved behov arrangere flere slike 
kurs rundt om i landet. 

Det vil bli publisert en liste over aktuelle veterinærer 
på Animalia sin nettside. n
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