
      

 

  

 
 
Bransjeregelverk trygg omsetning av storfe - Helsestorfe 

 
 

1. Formål 

Bransjeregelverket for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe skal bidra til: 
o Generelt bedre helse- og smittebeskyttelsesstatus i norske storfebesetninger 
o Begrense risikoen for spredningen av smittsomme sykdommer 
o Sikre besetninger med god helsestatus tilgang på dyr med samme status 
o Understøtte storfenæringens kontrollprogram mot bovint respiratorisk syncytialvirus 

(BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) 
 

2. Krav til Helsestorfe 

Besetninger som skal selge Helsestorfe må fylle følgende vilkår: 
o Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: (1) definert ren og uren sone, (2) 

egne klær og skotøy for besøkende i besetningen, (3) innlagt varmt og kaldt vann, (4) 
mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusen. Personer som steller besetningen må 
enten bruke smitteslusen eller ha annen inngang. 

o Fungerende smittesluse ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Smitteslusen skal sikre; 
(1) at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, (2) at besetningens eget personell 
ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og 
skotøy, (3) at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet. 

o Besetningsattest utfylt av veterinær på godkjent formular nyere enn 12 måneder. 
Attesten beskriver besetningens helsestatus og smittebeskyttelsesnivå. Ved hver 
levering av livdyr (alle kategorier) skal eier skriftlig bekrefte attesten. 

o Dokumentert frihet fra aktive infeksjoner med bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) 
og bovint coronavirus med samlemelk- eller blodprøve nyere enn 12 måneder fra 
uttaksdato jf. status i kontrollprogrammet. Dersom det etter uttak av prøve har vært 
symptomer på nyinfeksjon eller har vært ført dyr inn i besetningen fra besetning med 
annen status, overstyrer dette prøveresultatet. 

 

3. Økonomiske vilkår 
 

o Kalver og fôringsdyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal ha en merpris på    10 % 
av grunnpris.  

o Tilsvarende skal avlsdyr (livkyr, – kviger og avlsokser) ha en merpris på 1000 kr/dyr. 
o Egenandelen på transport skal være den samme som for annen omsetning av livdyr. 

Helsetillegget skal ikke endre gjennomsnittlig livdyrpris, grunnprisen skal derfor reguleres 
tilsvarende.                                          

 

  



4. Krav til slakteriene 
 

o Slakteriene skal innarbeide Bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe 
i sine leveringsvilkår 

o Slakteriene skal aktivt bidra til at de smittebeskyttelsestiltak produsenten legger opp til 
overholdes. 

o Slakteriene skal så langt mulig videreformidle dyr fra besetninger med Helsestorfestatus 
til besetninger med samme status. Det skal alltid informeres aktiv om dyrenes 
helsestatus ved omsetning. 

o I situasjoner der produsentene selv står for formidling og transport, og slakteriet 
involveres i det økonomiske oppgjøret, skal slakteriet aktivt arbeide for at dette 
regelverket legges til grunn for smittebeskyttelsesnivå og prising av dyrene. 

o Merprisen for dyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal viderefaktureres kjøper. 
o Dyr med Helsestorfestatus skal transporteres separat og dyrebilen skal alltid være 

vasket og desinfisert før transport av denne kategorien dyr. 
 

5. Oppfølging 

Alle slakterier rapporter årlig til bransjestyret om oppfølging og gjennomføring av dette 
regelverket. I forbindelse bransjestyrets gjennomgang av dette skal behovet for revisjon av 
regelverket vurderes. 

 
 

Regelverket trer i kraft 1. januar 2017 


