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1. Hensikt: Beskrive tråputeskåringssertifikatets innhold og regelverk for sertifikatet. Rutiner ved 
utsteding av nye og makulering av gamle skåringssertifikater. Beskrive rutiner ved 
sertifikatinndragelse   
 

2. Omfang: Gjelder alle tråputeskåringssertifikater, alle innehavere av disse og slakterivirksomhet 
som har sluttet seg til bransjeretningslinjen Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for 
dyrevelferdsprogram slaktekylling. 
 

3. Ansvar og myndighet: Animalia har ansvar og myndighet til å utstede nye sertifikater og å 
makulere ugyldige sertifikater. Animalia har ansvar for og myndighet til å inndra sertifikat fra 
personell som skårer tråputer. Slakteriet skal oppnevne en tråputesertifisert ansatt som er 
ansvarlig for at alle prosedyrepåbud i henhold til den til enhver tid gjeldende 
tråputeskåringsreglementet blir gjennomført (tråputeskåringsansvarlig). Animalia har ansvar for 
og myndighet til om nødvendig å inndra klassifisørens sertifikat. Ankeinstans er bransjestyret. 

 
4. Sertifikatets innhold: 

Tråputekontrollørens navn 
Om sertifikatet også omfatter ansvar/oppfølging av tråputeskåring ved bruk av bildebehandling 
Utstedelsesdato og gyldig til dato 
Underskrevet av to myndighetspersoner ansvarlig for tråputeskåring i Animalia 
 

5. Krav for å bli godkjent som tråputekontrollør 
a. Svært god kjennskap til skåringsreglene 
b. Kunne praktisere det gjeldende tråputeskåringsreglement 
c. Kjennskap til regelverk for dyrevelferd 
d. Kjennskap til anatomi og sykdomslære for tråputer og tråputeskader 
e. Tillegg ved bruk av bildebehandling til skåring: Kunnskap om bruk og kontroll av 

bildebehandlingsprogrammet 

 
6. Kriterier for å motta skåringssertifikat: Gjennomført Animalias opplæring i tråputeskåring og 

bestått muntlig/praktisk eksamen i forbindelse med denne. 
 

7. Krav om å ha skåringssertifikat 

 Alle tråputekontrollører som skårer slaktekyllingbein (manuelt eller ved bruk av 
bildebehandling) ved slakterivirksomhet som har sluttet seg til bransjeretningslinjen 
Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling 
må ha tråputeskåringssertifikat. 

 Må følge program for internkontroll ved slakteri hvor en arbeider 

 Sertifikatet er gyldig inntil det kreves sendt i retur til Animalia. Utstedte sertifikater er 
gyldig i inntil 5 år før de må fornyes. 



 

 

 Tråputekontrolløren må være ansatt i eller assosiert med slakterivirksomhet som har 
sluttet seg til bransjeretningslinjen Den norske kjøtt og eggbransjes retningslinje for 
dyrevelferdsprogram slaktekylling. 
 

 
8. Utstedelse: Sertifikatet utstedes så fort som mulig etter godkjennelse, senest 1 måned etter 

bestått eksamen. 

 
9. Ugyldig skåringssertifikat 

 Et sertifikat er ugyldig fra dato hvor tråputekontrolløren mister eller leverer inn sitt 
sertifikat 

 Ugyldige sertifikater sendes i retur til Animalia og/eller sertifikatet stemples UGYLDIG 
 

 
10. Inndragelse av sertifikat 

a. Ikke bestått retest: Dersom avviksprosenten under retest eller under gjentatt retest 
overstiger +/- 10 % skal sertifikatet til vedkommende skårer inndras med øyeblikkelig 
virkning. Slakteriet og angjeldende skårer får skriftlig melding om dette fra Animalia. 

b. Første kontroll etter retest: Skårere som har gjennomgått og bestått en retest vil ved den 
etterfølgende kontrollen bli fratatt sertifikatet etter de retningslinjer som gjelder for ikke 
bestått retest. Det gis da heller ikke noe forhåndsvarsel om en slik ekstra kontroll. 

c. Ikke deltagelse på obligatorisk kurs/test: Dersom skårer ikke møter på obligatorisk 
kurs/test/kalibrering må vedkommende gå opp til og bestå ny praktisk eksamensprøve for 
å beholde sertifikatet. Dersom denne eksamensprøven ikke bestås inndras 
vedkommendes sertifikat. 

d. Brudd på skåringsreglementet: Dersom skåreren med viten og vilje har brutt det 
gjeldende skåringsreglementet kan sertifikatet inndras på stedet. Forseelsen skal 
dokumenteres på et kontrollrapportskjema. Rapportskjemaet skal undertegnes av 
Animalia sin tråputekonsulent og av ansvarlig skårer/skåringsansvarlig. Slakteriet har 
muligheter til å komme med sine egne kommentarer på skjemaet 
  

11. Fornyet prøve: Når et sertifikat ikke lenger er gyldig må angjeldende skårer gå opp til eksamen i 
tråputeskåring for å beholde sertifikatet. Følgende forhold gjelder: 

a. Hvis den godkjente skåreren ikke har deltatt på obligatorisk kurs, må vedkommende gå 
opp til fornyet eksamensprøve 

b. Hvis den godkjente skåreren har fått inndratt sitt sertifikat, må vedkommende gå opp til 
fornyet eksamensprøve. 

c. Animalia arrangerer kontinuasjonseksamen for skårere som har strøket. 
Kontinuasjonseksamen kan avlegges i forbindelse med opplæringskurs i tråputeskåring 
og i forbindelse med internkalibreringer 
 

12. Saksbehandling for sertifikatinndragelse 
a. Tidspunkt for ny eksamensprøve: Animalia bestemmer tidspunkt for når den tidligere 

skåreren får gå opp til ny eksamensprøve 
b. Karenstid: I forbindelse med inndragning av sertifikatet kan Animalia gi skåreren 

karenstid, det vil si en tidsperiode hvor den tidligere godkjente skåreren skal holdes borte 
fra tråputeskåring. 

c. Ankemulighet: Dersom den/de berørte parter mener at beslutningen er fattet på feil 
grunnlag kan salen ankes skriftlig til bransjestyret. Ankefrist er 2 uker regnet fra 
inndragelses/kontrolldato. 
 

13. Informasjon: Ved inndragning av tråputeskåringssertifikat skal skårer motta en skriftlig 
bekreftelse fra Animalia på at sertifikatet er inndratt. Følgende skal ha kopi av brevet: 

 Skåringsansvarlig 

 Kontaktperson i slakteriorganisasjonen 


