
 

 

20. desember 2017 

 

Ny ordning for helseovervåkingsavtaler fra nyttår! 
 

Tirsdag 2. januar trer det i kraft en ny godkjenningsordning for helseovervåkingsavtaler i 

fagsystemet HelseFjørfe. Alle eksisterende HO-avtaler må av veterinærene sendes 

produsentene for godkjenning. Først når de er godkjent vil HO-avtalene igjen være gyldige.  

Alle produsenter skal ha HO-avtale 
I henhold til KSL-standard 9 Fjørfe (punkt 9.6.10) plikter alle fjørfeprodusenter å ha 

helseovervåkingsavtale med veterinær. Disse skal opprettes i Helsefjørfe - helsefjorfe.animalia.no .  

Tidligere ordning 
Frem til og med 2017 har veterinærene kunnet opprette HO-avtaler i HelseFjørfe, uten at produsentene 
her har gitt sin tilslutning. Eggpakkerier, slakterier, Matmerk/KSL og Mattilsynet har forholdt seg til disse 
HO-avtalene.  
 
HO-avtalen er en avtale mellom den enkelte produsent og veterinær, men var ikke formelt gyldig før den 
ble skrevet ut og signert av begge parter. Dette har vi ønsket å gjøre noe med – også med tanke på det 
strengere personvernregelverket som er ventet å tre i kraft i løpet av 2018.    
 

Ny ordning fra 2. januar  
Animalia har utviklet en ny og riktigere måte å få opprettet HO-avtaler på. Det er fortsatt slik at 

veterinærene oppretter HO-avtaler i HelseFjørfe. Disse må så overføres til produsentene for godkjenning. 

Straks din besetningsveterinær har gjort dette, må du som produsent logge deg på HelseFjørfe og enten 

godkjenne eller avvise avtalen. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du har i 

Produsentregisteret. Det er først når du har godkjent HO-avtalen i HelseFjørfe, at den blir elektronisk 

signert og registrert som gyldig HO-avtale. Dette gjelder også alle eksisterende HO-avtaler! 

Overgangsordning ut januar 2018 
Alle veterinærer med HO-avtaler i HelseFjørfe har i desember fått informasjon om den nye ordningen.  

Alle produsenter med oppgitt e-postadresse i Produsentregisteret og som også er registrert i HelseFjørfe, 

har også fått e-post om dette. Likeså alle eggpakkerier, slakterier, Matmerk/KSL og Mattilsynet sentralt. 

Det vil likevel ta noe tid å gjøre seg kjent med den nye ordningen og få regodkjent alle eksisterende HO-

avtaler. Derfor vil ikke manglende HO-avtaler i januar bli notert som avvik.  

Opprettelse av HO-avtale – punkt for punkt 
1) Veterinær oppretter HO-avtale i HelseFjørfe. I avtalen settes opp de vilkår som veterinær og 

produsent er blitt enige om. I avtalen må det stå hvilke fjørfehus og produksjonstyper den skal 

gjelde for. Avtalene kan ha maks fem års varighet. Når veterinær har opprettet HO-avtalen, må 

HO-avtalen overføres produsent for godkjenning. Veterinær må gi beskjed.  

 

2) Produsent logger seg på HelseFjørfe ved hjelp av samme brukernavn og passord som i 

Produsentregisteret. Via egen «oppslagstavle» (ny) ligger HO-avtalen klar for godkjenning.  

 

 



Går du inn her, får du opp flere «knapper» (se figur under):    

a. Du kan se detaljene i avtalen 

b. Du må åpne «Les anbefalinger og plikter» og gjøre deg kjent med disse. Disse er 

allmenngyldige. Først når det er gjort, kan du   

c. godkjenne avtalen.  

d. Du kan også avvise avtalen. Ta kontakt med veterinær for endring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Gjør veterinær endringer i eksisterende HO-avtale, så blir dette å betrakte som ny avtale som må 

overføres produsent til ny godkjenning. Straks dette er gjort, «parkeres» den forrige versjonen av 

HO-avtalen (settes til dato før ny HO-avtale trer i kraft).  

Hvor finner jeg mine HO-avtaler?  
I menyen øverst åpner du fanen «Mine HO-avtaler». Her har du oversikt over avtalenes varighet, hva 

avtalene gjelder for, hvem som er dine besetningsveterinærer, samt når siste to HO-besøk er utført. 

Utgåtte avtaler forsvinner ut av listen. 

Oppsigelse av HO-avtaler 
Av ulike grunner må HO-avtalene kunne sies opp av avtalepartene. Det er lagt opp til én måneds 

oppsigelse i HelseFjørfe. Ønskes umiddelbar stopp, ta kontakt med Helsetjenesten for fjørfe. I så fall 

trenger vi bekreftelse fra begge parter at så er greit.  

For generell info om HelseFjørfe 
Du som produsent vil finne generell informasjon om HelseFjørfe under animalia.no/helsefjorfe-

produsent. For veterinærene og varemottakerne er nettadressene henholdsvis animalia.no/helsefjorfe-

veterinar og animalia.no/helsefjorfe-varemottaker 
 

Spørsmål?  
Har du spørsmål om HelseFjørfe eller problemer knyttet til opprettelse av HO-avtaler, send e-post til 

ht.fjorfe@animalia.no eller ta kontakt med Animalia på telefon 23 05 98 00 og be om å få snakke med en 

i Helsetjenesten for fjørfe. 

Andre nyheter  
Vi kommer også til åpne opp for at du som produsent kan redigere og legge til husopplysninger. Også 

andre endringer kan komme i HelseFjørfe i 2018. Nytt vil også være tilbud om nyhetsbrev med aktuelt 

innen dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, mm. Alt dette kommer vi med nærmere informasjon om.  

Mvh  

Helsetjenesten for fjørfe 
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