
DYREVELFERDSPROGRAMMET FOR SVIN:

HVA MÅ JEG HA PÅ PLASS?
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OM DYREVELFERDSPROGRAMMET  
FOR SVIN

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje, ble det i januar 2018 vedtatt et eget 
dyrevelferdsprogram for slaktegris. Fra 1. juli 2019 gjelder dette for alle 
besetningstyper, også de som har purker, og heter nå dyrevelferdsprogram 
for svin.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og 
regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og 
skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved 
avvik fra kravene.

Dyrevelferdsprogrammet for svin baserer seg på fem kontrollpunkter for 
bedre dyrevelferd.
• Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge 

og korrekt avliving
• Bruk av strø- og rotemateriale
• Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
• Oppstalling og dyretetthet
• Fôr- og vanntilgang

Helsegrissystemet brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i 
dyrevelferdsprogrammet.
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Hovedbesøk - gjennomgang av veterinær- og produsentdel i Helsegris
Mellombesøk - gjennomgang av velferds- og helsespørsmål i veterinærdel i Helsegris

Helsegrisstatus
• Må være godkjent for utbetaling av helsegristillegg ved salg av smågris
• Godkjent status gir automatisk etablert KSL svin

Velferdsgrisstatus
• Må være godkjent for å slippe trekk ved levering av dyr til slakt
• Etter 45 dager uten godkjent status, mister du KSL og får et KSL-trekk på 20 prosent 

på slakteoppgjøret.

Avlsbesetningsgodkjenning
• Baserer seg på helse- og hygienereglementet for foredlings- og 

formeringsbesetninger
• Må være godkjent for å kunne selge avlsdyr

KSL
• Andre sjekklister enn KSL svin må fylles ut i KSL-systemet

E-læringskurs: dyrevelferd for gris
• Må gjennomføres

Hovedbesøk - gjennomgang av veterinær- og produsentdel i Helsegris
Mellombesøk - gjennomgang av velferds- og helsespørsmål i veterinærdel i Helsegris

Helsegrisstatus
• Må være godkjent for utbetaling av helsegristillegg ved salg av smågris
• Godkjent status gir automatisk etablert KSL svin

Velferdsgrisstatus
• Må være godkjent for å slippe trekk ved levering av dyr til slakt
• Etter 45 dager uten godkjent status, mister du KSL og får et KSL-trekk på 20 prosent 

på slakteoppgjøret.

KSL
• Andre sjekklister enn KSL svin må fylles ut i KSL-systemet

E-læringskurs: dyrevelferd for gris
• Må gjennomføres

Minimum antall rådgivings-
besøk av veterinær per år

Hovedbesøk Mellombesøk

Jeg leverer ikke smågris, men leverer <750 griser til slakt per år 1

Jeg leverer ikke smågris, men leverer 751-1500 griser til slakt per år 1 1

Jeg leverer ikke smågris, men leverer >1500 griser til slakt per år 1 2

Jeg leverer 1-200 smågris og <750 griser til slakt per år 1

Jeg leverer 1-200 smågris og 751-1500 griser til slakt per år 1 1

Jeg leverer 1-200 smågris og >1500 griser til slakt per år 1 2

Jeg leverer >200 smågris og <750 griser til slakt per år 1 1

Jeg leverer >200 smågris og 751-1500 griser til slakt per år 1 1

Jeg leverer >200 smågris og >1500 griser til slakt per år 1 2

Minimum antall rådgivings-
besøk av veterinær per år

Hovedbesøk Mellombesøk

Jeg har foredlingsbesetning 1 2

Jeg har formeringsbesetning 1 2

AVLSBESETNING SMÅGRIS- OG KOMBINERTBESETNING
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Hovedbesøk - gjennomgang av veterinær- og produsentdel i Helsegris
Mellombesøk - gjennomgang av velferds- og helsespørsmål i veterinærdel i Helsegris

Helsegrisstatus
• Godkjent status gir automatisk etablert KSL svin 

Velferdsgrisstatus
• Må være godkjent for å slippe trekk ved levering av dyr til slakt
• Etter 45 dager uten godkjent status, mister du KSL og får et KSL-trekk på 20 prosent 

på slakteoppgjøret.

KSL
• Dersom du ikke oppnår godkjent Helsegrisstatus, kan sjekkliste 8 svin fylles  

ut i KSL-systemet 
• Andre sjekklister enn KSL svin må fylles ut i KSL-systemet

E-læringskurs: dyrevelferd for gris
• Må gjennomføres

Rådgivingsbesøk av veterinær
• Finn din besetningstype på sidene foran, og tilpass veterinærbesøk etter antall leverte 

griser per år.

Helsegrisstatus
• Systemet er ikke tilpasset utegris ennå. Kan ikke oppnå godkjent status. 

Velferdsgrisstatus
• Må være godkjent for å slippe trekk ved levering av dyr til slakt
• Etter 45 dager uten godkjent status, mister du KSL og får et KSL-trekk på 20 prosent 

på slakteoppgjøret.

KSL
• Sjekkliste 8 svin og andre sjekklister må fylles ut i KSL-systemet

E-læringskurs: dyrevelferd for gris
• Må gjennomføres

Minimum antall rådgivings-
besøk av veterinær per år

Hovedbesøk Mellombesøk

Jeg leverer <750 griser til slakt per år 1

Jeg leverer 751-1500 griser til slakt per år 1 1

Jeg leverer >1500 griser til slakt per år 1 2

SLAKTEGRISBESETNING UTEGRISBESETNING

VARSLINGER FRA HELSEGRIS 

Helsegrissystemet sender ut eposter for å varsle når statusene dine nærmer 
seg utløp. Du får også varsler for avvikene dine.

• 30, 14 og 7 dager før besetningsrapporten går ut på dato
• Dagen etter besetningsrapporten gikk ut på dato
• 30, 14 og 7 dager før avviksfristen
• Dagen etter avviksfristen
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Animalia AS
Lørenveien 38
Postboks 396 Økern
0513 Oslo
Telefon: 23 05 98 00
E-post: animalia@animalia.no 
animalia.no

BRUKERSTØTTE HELSEGRIS 

E-post: helsegris@animalia.no
Send helst e-post da vi ikke alltid har mulighet til å svare på telefon.
Telefon: 917 74 153 mandag til fredag 9-15.


