
Innlegging av helse- og deklarasjonsskjema i HelseFjørfe

I henhold til DVP Verpehøns skal alle oppalere laste opp helse- og 
deklarasjonsskjema til eggprodusentene i HelseFjørfe*

• For oppalere: Denne veilederen viser deg steg for steg hvordan du laster
opp dine skjema og hvor de er å finne. 

• For eggprodusenter: Her vises også hvor du som eggprodusent finner
skjemaene under ditt dyrehold i HelseFjørfe.

• For annen veiledning i bruk av HelseFjørfe – se 
https://animalia.no/helsefjorfe-produsent

*Gjelder fra 1.1.2023. For andre er dette frivillig
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Når du har logget deg på med ditt produsentnummer og passord, så finner du helse- og deklarasjonsskjemaet her
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1)
2)

3)

1) Her laster du opp aktuelt helse- og deklarasjonsskjema i det format du måtte ha, helst i form av PDF
2) Flokk-ID for oppalsflokken må oppgis for å knytte skjemaet til denne
3) Oppgi om det er én eller flere mottakere av livdyr fra denne flokken. Videre på neste plansje viser vi 

skjermbilde ved valg av én mottaker



• Her er skjemaet lastet opp og flokk-ID lagt inn. 
• Under «Produsentmottaker» søker du opp produsent – du kan søke enten på navn eller produsentnummer.
• Oppgi også leveringsdato. 
• Når du så lagrer, sendes skjemaet til mottaker – i HelseFjørfe.
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• Slik vil så arkivet se ut, etter innlegging og sending. 
• Du kan når som helst redigere, vise eller laste ned aktuelt skjema. 
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• Slik vil skjermbildet hos mottaker (eggprodusent ) se ut. 
• Både varemottaker, som produsenten har leveringsavtale til, og helseovervåkingsveterinær vil kunne ha innsyn i 

helse- og deklarasjonsskjemaene
• Hvis det ved helseovervåkingsbesøk mangler skjema for den aktuelle flokken, så vil avvik av veterinær noteres i 

helseovervåkingsjournalen. Da skal du som oppaler automatisk få SMS-varsel om manglende skjema, så du kan 
laste opp denne. 


