
Denne veilederen skal hjelpe deg som produsent å finne frem i fag-
systemet Helsefjørfe. Også din veterinær og varemotaker vil ha nytte
av denne for se hva du har for skjermbilder. Her kan du blant annet
finne ut : 

• Hva har du hvor i HelseFjørfe-profilen din?
• Hvordan godkjenner du helseovervåkingsavtalen din? Hvor finner

du HO-avtalen? 
• Hvor kan du opprette din egen smittevernplan og holde den 

oppdatert?
• Hvor finner du besøksjournalene som din veterinær skal ha fyllt ut

og registrert? Hvor ser du foreslåtte tiltak til forbedring? 
• Hvor finner du tilbakeholdelsesfrist ved medikamentell

behandling?
• Når sendte du sist inn middfeller og hva er middstatus?
• Hvor finner du helse- og deklarasjonsskjema fra oppaler?  
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Dette er skjermbildet du ser når du har 
logget deg på i HelseFjørfe
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Har din veterinær
sendt deg
helseovervåkings-
avtale (HO-avtale) 
for godkjenning, 
så finner du den 
ved å åpne her. 

Sier du eller din 
veterinær opp HO-
avtalen, så vil du 
se det her

For at ditt
eggpakkeri eller
slakteri skal ha 
oversikt over at du 
har HO-avtale og 
har hatt HO-
besøk, så må de 
sende deg en
forespørsel – den 
vil du kunne se her

Infoboksene – hva sier de deg?

! !
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Her ser du hvilke
oppfølgingstiltak
din veterinær har 
foreslått for deg i  
siste HO-besøk

Her ser helse- og 
deklarasjons-
skjema fra din 
oppaler (gjelder
kun konsumegg)
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Her får du 
opp selve HO-
avtalen for 
gjennomsyn

Før du kan god-
kjenne avtalen må
du først gjøre deg
kjent med dine og 
veterinærens plikter

Du må
godkjenne
avtalen, så
den blir
aktivert

Du kan også avvise den. 
Ta kontakt med din 
veterinær for andre vilkår

!
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For at eggpakkeriet eller slakteriet kan
kunne legge deg til sin kundeportefølje, må
du gi samtykke til det. 

eggpakkeriet eller slakteriet
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Noen eggpakkerier eller slakterier
vil i sine leveranseavtaler ha som
krav om å få innsyn i journaler for
de siste helseovervåkingsbesøkene.
Ved å gå inn på Innstillinger og
hake av her, gir du dem innsyn (og
kun for disse).
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Fanevalgene i HelseFjørfe
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Mine veterinærbesøk
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Formålet med besøket

Åpning av journalen

!

Hvis medikamentell behandling: Tilbakeholdsfrist
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PDF-format
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Mine HO-avtaler



For opphenting av HO-avtalen

Huset og produksjonstypen HO-avtalen gjelder for
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Skriv ut

Oppsigelse av HO-avtalen (1 mnds oppsigelsestid) - Kan av
Brukerstøtte hos Animalia kuttes ned til ett døgn.

KARI TRESTAKK, Produsentnummer 1000000001, Norgesveien 1, 1001 Bygda, Fylke: Norlandet

29.01.2019
KARI TRESTAKK
(Sign)
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Mitt dyrehold
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For flere opplysninger, utvid her

Hvis aktiv HO-
avtale, så står den 

oppført her

Andre veterinærer
som enten har 
HO-avtale eller

journalført besøk

Ola Nordmann
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Basisopplysninger
hentet fra Landbrukets
dataflyt (tidligere
Produsentregisteret) 
oppdateres også der)

Hus (Hus-ID) og
Produksjonstype lagt
inn av veterinær eller
varemottaker. Må være
på plass før HO-avtale
kan opprettes.

Middstatus (hvis
relevant) – Sendt feller? 

Dyrehold – øvre del

Endre
husdata

Ola Nordmann
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Norgesveien 2, 1002 Bygda, Fylke: Sørlandet

100 00 002

ola.nordmann@e-post.no
!
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Frivillig innfylling av data 
– også av produsent

Er huset
midlertidig eller
permanent ute av
drift, så skal det 
hakes av her. 

Lagre endringer

Ola Nordmann

!
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Frivillig innfylling
av data – også av

produsent

Er huset ute av
drift, så skal det 
hakes av her. 

Ola Nordmann

!
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Frivillig innfylling
av data – også av

produsent

Middstatus
(hvis relevant) 

Lagre
endringer

!
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Min smittevernplan

 1000000000
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I henhold til dyrehelseforskriften, plikter du å ha egen
smittevernplan for dyreholdet ditt.

• Den kan du opprette her og oppdatere årlig. 
• Alle som steller i dyreholdet skal være kjent med 

smittevernplanen.
• Din veterinær kan hjelpe deg å sette opp eller gå

gjennom planen din. 
Første gangen tar det litt tid – men så skal det gå raskt
å oppdatere! 
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1) Hak av ett eller flere valg for hver boks. «*»-merkede spørsmål må du svare 
på. Du kan for mange av spørsmålene legge til egne beskrivelser.

2) Du kan enten ta boks for boks øverst, i den rekkefølge du vil, eller eller taste 
på «neste», hver gang du er ferdig med et spørsmålsoppsett.  

3) Siste boks gjelder oppsett av plantegning. Her får du opp en kartløsning, der 
du kan legge inn diverse elementer. 

4) «Forhåndsvis» planen for se om du har fått med alt.
5) Så kan du «sende inn» planen – og den er lagret. Får du da opp røde varsler, 

er det fordi du mangler noe. 
6) For å gå tilbake til HelseFjørfe – tast knappen «Tilbake til HelseFjørfe» øverst. 
7) Du kan senere ta opp planen og endre / oppdatere den når det måtte passe. 

Minimum én gang i året! 

1)

3)

4)
5) 6)2)
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1000000000 Ola Nordmann

Visningsmodus 

Trafikklyssystemet i 
smittevernplanen er ment som et 
verktøy for deg til å se hva som er 
på plass og hva som mangler. Du 
kan velge mellom fargede tekster 
eller symboler

• Grønne «sjekk»merker / tekst 
viser alle bra ting som er på 
plass, og som bidrar til et godt 
smittevern og en god 
dyrehelse. 

• Gule trekanter / tekst 
indikerer forbedringspotensial 
eller hva som det bør gjøres 
noe med.

• Røde sirkler / tekst påpeker 
svake punkter i smittevernet 
som det bør tas tak i og rettes 
opp så snart som muli
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Helse og deklarasjonsskjema

Helse – og deklarasjonsskjema

I henhold til DVP Verpehøns skal oppalere av 
konsumegghøns laste opp disse skjemaene i HelseFjørfe her. 
Er du konsumeggprodusent, så finner du skjemaene fra 
oppaler der. 
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Kari Trestakk 1200000000

I henhold til DVP Verpehøns så skal oppalere legge inn helse- og deklarasjonsskjema til eggprodusentene i HelseFjørfe
• Her ser du leveringsdato, oppaler, flokk-ID og skjemaet. 
• Skjemaet kan du åpne direkte eller laste ned. 



For mer info – se her:

https://www.animalia.no/helsefjorfe-produsent

Fortsatt noe du lurer på? 
Ta kontakt med brukerstøtte: ht.fjorfe@animalia.no
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