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1. Hensikt: Beskrive Animalia sin besøks- og kontrollvirksomhet i forhold tråputeskåring. Kontrollere 

slakteriets tråputeskårere i henhold til gjeldende regelverk og kontrollere at tråputeskåring 
gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. 
 

2. Omfang: Gjelder Animalia sin kontrollvirksomhet ved alle slakterier som er har sluttet seg til Den 
norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling.  
 

3. Ansvar og myndighet: Slakteriets tråputeskåringsansvarlige har ansvar for at alle 
prosedyrepåbud gjennomføres. Slakteriets tråputeskåringsansvarlige har også ansvar for å 
iverksette påbud som er gitt gjennom inspeksjoner. 
Animalia sine konsulent har ansvar for å kontrollere tråputeskåringspersonell og å følge opp at 
regelverket for tråputeskåring blir fulgt. De har myndighet til uanmeldt å gjennomgå resultatene 
fra tidligere slaktede flokker og de kan beordre personer med tråputeskåringssertifikat til å 
demonstrere sine skåringsferdigheter når de måtte ønske dette. De har også myndighet til å 
pålegge slakteriet å skåre tråputene korrekt. 

 
4. Prosedyre kontroll: 

a. Gjennomføring: Kontroll kan bare foretas av Animalia sine konsulenter.  
b. Varsling: Tråputeskåringsansvarlig ved slakteriet skal uansett kontrollens karakter 

kontaktes før kontrollen innledes. Resultatene fra disse kontrollene føres på egen 
besøksrapport og kontrollskjema. 
   

Vi har følgende kontrolltyper: 

Nr. Navn Type/kontroll 

K1 Ordinær kontroll  Varslet/avtalt besøk/kontroll og kalibrering 

K2 Ekstra kontroll Kontroller utover obligatorisk årlig kontroll 

K3 Retest/gjentatt retest Gjentatt kontroll ved slakteri utfra gjeldene retningslinje 

 
c. Kontroll: Ved ordinær kontroll skal  

i. Alle slakteriets tråputeskårere hver for seg skåre et testsett av 100 kyllingbein 
med tråputeskader, med tilhørende fasit. Testsett og fasit er laget av Animalia. 
Beina sorteres i de tre skåringskategorier 0, 1 og 2. Man går gjennom fasit og 
registrerer skåringsresultatene. 

ii. Animalias tråputeskåringskonsulent kontrollerer skåringen på en eller flere 
flokker (tilfeldig utvalg av tråputer) som slaktes på kontrolldagen. 
 

d. Tilfeldig utvalg ved kontroll: Det skal om mulig tas ut/skåres 500 høyre-føtter fra 
flokk(er) som slaktes på kontrolldagen (Klokken 8-16). En godkjent kontroll eller retest 
kan bestå av en eller flere delkontroller.  

 
e. Blindtestprinsippet: Kontrollen gjennomføres som en tilnærmet blindtest. Tråputene 

skåres uavhengig av slakteriets skåring.  
 



 

 

f. Hvordan gjennomføres kontrollen: Kontrollen foretas uten medvirkning fra slakteriets 
skårer eller andre. Etter at kontrollen er gjennomført har konsulenten fra Animalia, etter 
anmodning av slakteriet, sammen med tråputeskåringsansvarlig ved slakteriet plikt til å 
gjennomgå sine vurderinger av tråputene. 

 
g. Statistikk: Om tråputeskårer/ledelse ønsker det skal det under kontrollbesøket avsettes 

tid til gjennomgang av tilgjengelig statistikk. 
 

h. Føring av besøksrapport: Under hvert besøk/ kontroll skal det fylles ut en rapport som 
skal underskrives av både Animalia sin skåringskonsulent og av slakteriets ansvarlige 
tråputeskårer. Hvis kontrollen gjennomføres uten at slakteriets skårer har mulighet til å 
underskrive rapportskjemaet, skal Animalia sin konsulent ha underskrift fra en person 
som godkjenner at kontrollen er gjennomført. I besøksrapporten skal standarden på 
slakteriets tråputeskåring omtales. Besøksrapporten skal inneholde en henvisning til 
kontroll- og avviksskjema hvis disse er benyttet. 
Slakteriet har muligheter for å komme med sine egne kommentarer på rapporten. 
 

i. Føring av kontrollskjema: På skjemaet skal det angis slakteriets navn, kontrolldato, og 
hvem som har skåret. Det skal registreres avvik. Antall avvik skal summeres opp for hver 
skåringskategori. Ved større avvik i skåring av en flokk skal det kreves omgjøring av 
flokkens tråputeskår. 

 
j. Føring av avviksskjema: Ved større avvik som kan ha innvirkning på resultatet av 

skåringen (> 10 % avvik i skår), skal avviksskjema fylles ut. Avviksskjema inneholder 
informasjon om hvilket slakteri, navn på tråputeskårer, dato for utfylling av skjema og en 
beskrivelse av avviket. Avvik skal rettes opp umiddelbart. 
 

k. Akseptabel skåring: < 10 % avvik i skårpoeng testsett og eventuell skåring av slaktet 
flokk. 
 

l. Ikke akseptabel skåring: 10 % eller mer avvik i skårpoeng testsett eller skåring av 
slaktet flokk. Klassifisøren skal gis en skriftlig advarsel og varsles om at det vil bli avholdt 
en ny kontroll, retest.  Hvis avviksprosenten for tredje gang i løpet av tre på hverandre 
følgende forsøk overstiger 5,0 % for samme klassifisør/ klassifisører, vil dette også utløse 
retest. 

 
m. Retest: En retest skal om mulig avholdes innen 21 dager. Retesten skal kun 

gjennomføres på anlegget hvor dyrene er slaktet. Retest kan gjennomføres av en annen 
klassifiseringskonsulent enn den som foretok kontrollen som førte til retest. Resultatet av 
denne vil resultere i følgende: 
Bestått retest hvis: <10 % avvik i skårpoeng 
Ikke bestått retest hvis: 10 % eller mer avvik i skårpoeng 
 

n. Reaksjoner: Hvis godkjent tråputeskårer ikke har vist vilje til å følge det gjeldende 
reglementet, eller at godkjent tråputeskårer ikke har kunnskaper nok til å følge det 
gjeldende reglementet, skal sertifikatet til vedkommende tråputeskårer inndras med 
øyeblikkelig virkning.  

 
Hvis resultatet av retesten viser klar forbedring i forhold til foregående kontroll, og den 
angjeldende tråputeskårer har vist vilje til å rette seg inn etter de pålegg som ble gitt ved 
foregående kontroll, og den angjeldende tråputeskårer har vist stor innsikt i 
tråputeskåring, men resultatet av retesten ligger utenfor området for en godkjent retest, 
gis vedkommende godkjent tråputeskårer henstand til en ny retest er avholdt, gjentatt 
retest. 
 



 

 

Gjentatt retest: Gjennomføres i etterkant av første retest. Gjennomføres etter samme 
prosedyre som en ordinær retest. En gjentatt retest bestås etter de samme kriterier som 
ved en ordinær retest. Hvis den godkjente tråputeskåreren ikke består den gjentatte 
retesten, skal sertifikatet inndras i henhold til det gjeldende reglementet.  
 

o. Ekstra kontroll: Godkjent tråputeskårer som har gjennomgått retest og retesten er 
bestått, risikerer ved etterfølgende kontroll å bli fratatt sertifikatet etter retningslinjene som 
er gitt i punkt m (Reaksjoner ved ikke bestått retest). Det gis ingen forhåndsvarsel om en 
slik ekstra kontroll. 
 

p. Informasjon om gjennomført kontroll: Tråputeskåreren ved anlegget skal gis en 
skriftlig rapport, i form av besøksrapport og kontrollskjema, evt. avviksskjema. Både 
tråputeskårer og slakteriets leder kan kreve en muntlig veiledning. 
Slakteriets ansvarlige tråputeskårer(1), tråputeskåringsansvarlig (2) og 
organisasjonens/bedriftens kontaktperson (3) skal ha kopi av Besøksrapport og 
Kontrollskjema. Det samme gjelder for avviksskjema dersom dette er utfylt. 

 

 

 

 

  



 

 

Vedlegg 1  

 DVK 1.3 Tråputeskåring kontroll og kalibrering 
 
Tabell 1 
Skåring av testsett av slaktekyllingbein med tråputeskader. Kalibrering(kontroll) 

 
Slakteri:…………………………………… 
Dato:……………………………………….. 
Navn:………………………………………. 
 

Bein merket Skår Fasit Bein 
merket 

Skår Fasit 

1   59   

2   60   

3   61   

4   62   

5   63   

6   64   

7   65   

8   66   

9   67   

10   68   

11   69   

12   70   

13   71   

14   72   

15   73   

16   74   

17   75   

18   76   

19   77   

20   78   

21   79   

22   80   

23   81   

24   82   

25   83   

26   84   

27   85   

28   86   

29   87   

30   88   

31   89   

32   90   

33   91   



 

 

34   92   

35   93   

36   94   

37   95   

38   96   

39   97   

40   98   

41   99   

42   100   

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

51      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

SUM      

      

Totalsum  skårer  totalsum fasit  

 
Antall bein med hver skår-kategori fylles inn. 
Det bør være mindre enn 5% avvik. 10% eller mer regnes som uakseptabelt. 
 

  



 

 

Vedlegg 2 

DVK 1.3 Tråputeskåring kontroll og kalibrering 
 
Tabell 2. Bildebehandling 

 
 

 
MANUELL SKÅRING 
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Antall bein med hver skår-kategori fylles inn i tabellen. 
Det skal totalt være mindre enn 10 % avvik. En skår 2 som skulle vært 0, eller en skår 0 
som skulle vært 2 teller som to avvik (røde felt i tabellen). 
 
 


