Sjekkliste for helseovervåking i fjørfebesetninger
Dette skjemaet kan brukes i alle typer helseovervåkingsbesøk.
Til skjemaet følger egen veileder: animalia.no/vet-materiell
1. Inspeksjon av dyra
 1.1 Atferd. Normal atferd etter tidspunkt på døgnet? Jevn fordeling eller klumping? Områder dyrene
unngår? Pesing / spres fjør/vinger? Atferd under fôring observert og vurdert?
 1.2 Størrelse, jevnhet og kondisjon. Forventet størrelse? Jevnstore dyr? Fjørdrakt og fjørutvikling? Sår
eller skader? Ad fjørdrakt – se også Dyrevelferdsprogram Verpehøns.
 1.3 Helse og velferd. Tegn til helse- eller velferdsproblemer? Aktuelt med obduksjon og/eller prøveuttak?
Tilfredsstillende utsortering av sjuke og svake dyr og dyr i misvekst?
2. Forhold i huset.
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Strø. Passe strømengde? Strøkvalitet? Problemer med fuktig strø? Rutiner for etterstrøing?
Fôr- og drikkevannsrekker. Riktig høydejustert? Nok fôrplasser? Tilstopping eller lekkasjer?
Luftkvalitet. CO2 [3000 ppm], NH4 [20 ppm] og støv? Se veilederen eller dyrevelferdsprogrammene.
Temperatur og luftfuktighet. Riktig t/RH i rommet? Sensorer hensiktsmessig plassert?
Lys. Jevnt fordelt lys? Tilstrekkelig lys? Dimmbart? Lysprogram og lysstyrke iht. gjeldende krav?
Miljøberikelse og sysselsetting. Brukes miljøberikelse? Hygienisk betryggende? Strø i strøbad (bur)?

3. Vann, fôring og fôrkvalitet
 3.1 Hygiene og fôrstruktur. Er drikkevann og fôr av god hygienisk kvalitet? Er alt fôr hygienisk lagret? Har
fôret riktig struktur?
 3.2 Er vann- og fôrforbruk normalt? Vann- og fôrforhold ok? Brå endringer i vann- eller fôropptak?
4. Vurdering av dyreholdets driftsregister og produksjonsresultater
Dag- og verpelister, eggavregninger, kassasjonssedler, tråputeskår og andre produksjonsdata
 4.1 Bemerkninger til klima, miljø, produksjon, dødelighet, eggkvalitet, fôr- og / eller vannforbruk? Noen brå
endringer?
 4.2 Produksjonsresultat i forhold til tidligere innsett, andre produsenter eller hybridmanual?
 4.3 Gir kassasjonsrapportene grunn til spesiell oppfølging?
 4.4 Tråputeskår - Hvordan ligger besetningen an? Eventuelle tiltak iverksatt?
5. KSL-revisjoner (både egenrevisjon og eksternrevisjon)
 5.

Er det i de siste KSL-revisjonene påvist avvik med betydning for helse og dyrevelferd? Oppfølging?

6. Smittevern- og hygienerutiner
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Smittevernplan. Finnes denne - og i så fall, når ble den sist revidert? Er alle ansatte kjent med planen?
Smittesluse og porter. Tilfredsstillende smittesluse? Gode rutiner for person-, dyr- og utstyrstrafikk?
Plukking av døde dyr. Gjøres dette regelmessig? Håndteres og leveres kadaver iht. regelverk?
Drikkevannshygiene. Rengjøring og desinfeksjon mellom innsett? Hvis UV-desinfeksjon eller annet
vannbehandlingsutstyr, er dette vedlikeholdt og kalibrert?
 6.5 Rengjøring og desinfeksjon av hus og utstyr. Gode rutiner for vask og desinfeksjon?
7. Avlivningsmetoder
 7.

Tilfredsstillende bedøvelses- og avlivingsrutiner – også iht. gjeldende regelverk?

8. Hendelser siste år
 8.1 Hendelser. Hendelser siste år som har / kunne påvirket dyrehelsen eller dyrevelferden negativt?
 8.2 Kjente svakheter ved utstyr eller rutiner som bør utbedres?
 8.3 Videreinformasjon. Er informasjon om hendelser (8.1) registrert på eget rapportskjema
(animalia.no/vet-materiell) til ht.fjorfe@animalia.no?
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