
1 
 

Datautveksling i Dyrehelseportalen for veterinærer 
 

Data som registreres inn: Deles til: Formål: Lov/forskriftshjemmel * 

Helsedata på enkeltdyr og flokk 
(art, diagnose, medisinbruk og -
dose, tilbakeholdsfrister, dato, 
dyreeier, behandlende veterinær 
m.m.) 

Husdyrkontrollene 
(Storfekjøttkontrollen, 
Sauekontrollen, 
Ammegeitkontrollen, Ingris og 
Kukontrollen) 

Enklere registrering for produsent. 
Effektivisere datainnsamling for 
produsent. 
 

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) 
 

 Produsent som logger seg på 
Dyrehelseportalen 

Enklere registrering for produsent. 
Effektivisere datainnsamling for 
produsent. 

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) 

 Mattilsynet (VetReg) Enklere registrering for veterinær. Veterinærers plikt til å rapportere utlevering av 
medisiner til Mattilsynet er regulert i forskrift om 
melding av opplysninger om utleverte og brukte 
legemidler til dyr (vetregforskriften).  

 Slakteriene 
 

Bidra til enklere innhenting av 
matkjedeinformasjon** for 
slakteriene og kravet om tilgjengelig 
matkjedeinformasjon blir 
opprettholdt uten vesentlig 
merarbeid for den enkelte 
produsent. 

Slakterienes plikt til å innhente matkjedeinformasjon 
før slakting og produsentenes plikt til å dele denne er 
regulert i forskrift om melding av opplysninger om 
utleverte og brukte legemidler til dyr 
(Vetregforskriften), forskrift om særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
(animaliehygieneforskriften) og forskrift om offentlig 
kontroll - animalsk produksjon, forordning (EU) 
2019/624 og forordning (EU) 2019/627, hjemlet i lov 
om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). 

 Offentlige myndigheter og 
forvaltningsorgan 

Bidra til overvåkning, kontroll 
og bekjempelse av sykdom. Bidra til 
å opprettholde god dyrehelse og til 
avlsorganisasjonenes avlsarbeid.   

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av 
animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og 
forskrift om næringsmessig transport av dyr  

 Forskningsformål etter avtale    

 
 
 

   

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-04-06-631
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-04-06-631
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-03-971
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-09-720/*#&
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-09-720/*#&
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-09-720/*#&
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624?q=animaliehygiene
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1624?q=animaliehygiene
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139?q=transport%20av%20dyr
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Data som registreres inn: Deles til: Formål: Lov/forskriftshjemmel * 

Semindata på enkeltdyr (dato, 
dyreeier, art, type 
seminregistrering (inseminering, 
drektighetskontroll, embryo, 
bomtur, salg av produkt), 
oksenummer, batchnummer, 
beholdernummer, forsøkskode, 
tilvalg, utfall av drektighetskontroll, 
embryonummer m.m) 

Geno 
 

Effektivisere innsamlingen av 
semindata på storfe 

Seminpersonells plikt til rapportering av semindata til 
Geno som følge av hovedavtalen inngått mellom Geno 
og Veterinærforeningen 

Norsvin Effektivisere innsamlingen av 
semindata på gris 

 

Produsent som logger seg på 
Dyrehelseportalen eller 
Storfekjøttkontrollen 

Oversikt for produsent  

Kastet strå (beholdernummer, 
oksenummer, antall, type sæd, 
årsak til kasting og eier av 
produsenteid sæd) 

Geno Enklere oversikt over okser i den 
enkelte sædbeholder. 

Seminpersonells plikt til rapportering av semindata til 
Geno som følge av hovedavtalen inngått mellom Geno 
og Veterinærforeningen. 

Reise (dato, rekkefølge på besøk, 
besøkskategori (helsebesøk, 
seminbesøk), dyreart (omfattet av 
reisetilskuddsordningen), 
fremkomstmidler og utlegg. 

Landbruksdirektoratet. 
Landbruksdirektoratet har ikke 
tilgang på opplysninger om 
innhold i helsebesøket eller 
seminbesøket. 

Effektivisere rapporteringen av reiser 
for veterinær. Informasjonen brukes 
for å beregne berettiget 
reisetilskudd.  Samt til evaluering og 
videreutvikling av ordningen. 

Landbruksdirektoratets tilgang til data gjennom 
Dyrehelseportalen for beregning av tilskudd er regulert i 
forskrift om tilskudd til veterinærreiser. 

 Geno.   
Geno har ikke tilgang på 
opplysninger om innhold i 
helsebesøk, ei heller hos hvem 
eller hvor helsebesøket har 
forekommet. 

Effektivisere rapporteringen av reiser 
for veterinær. Informasjonen brukes 
for å beregne reisegodtgjørelse fra 
Geno. Samt til evaluering og 
videreutvikling av ordningen. 

Geno mottar tilskudd fra staten for utjevning av 
reisekostnadene ved inseminasjon. Forskrift om 
tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av 
sæd og inseminering av storfe og svin regulerer blant 
annet hvilken del av reisen det kan brukes 
tilskuddsmidler til. Genos bruk av data fra 
Dyrehelseportalen bidrar til å oppfylle forskriftens 
forutsetninger. 

* Vi viser ikke nødvendigvis en fullstendig liste over relevante lover og forskrifter 
**Matkjedeinformasjon (MKI) er informasjon om helsesituasjonen i en husdyrbesetning og for de dyr som skal slaktes. Dette er dokumentasjon som alle husdyrprodusenter 
er pålagt å dele, og slakteriene og Mattilsynet er pålagt å samle inn, minimum 24 timer før slakting. 

 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-30-426?q=veterin%C3%A6re%20reiser
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-30-427?q=inseminasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-30-427?q=inseminasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-30-427?q=inseminasjon
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