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Høring av forslaget om nye dyrevelferdskrav for slaktegriser 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har fått ovennevnte 

forskriftsendring til høring. 

 

Veterinærforeningen er godt fornøyd med og støtter at 

dyrevelferdsrådgivning og dyrevelferdsprogram for slaktegris 

forskriftsfestes i nåværende forskrift om hold av svin, og videreføres i 

forslaget til ny forskrift om velferd for storfe, svin sau og geit som er til 

behandling i LMD. 

Veterinærforeningen har som nevnt i høringsnotatet lenge tatt til orde for 

å forskriftsfeste veterinære veiledningsbesøk i alle husdyrproduksjoner.  

Vi er ikke uenige i at forskriftsfesting av dyrevelferdsprogram for 

slaktegris med krav om avtale med veterinær om regelmessige 

veiledningsbesøk kan gi nyttig informasjon for senere å utvide ordningen 

til å gjelde alle husdyrproduksjoner. 

Vi mener fortsatt at et minimum bør være 2 veiledningsbesøk per år, 

uavhengig av type husdyr og type besetning. Særlig i en produksjon som 

fremfører flere årskull til slakt i løpet av et år, vil forholdene kunne endre 

seg en god del i løpet av det ene året og vi foreslår derfor at forskriften 

endres på dette punkt. Det bør etter vårt syn være minimum 2 årlige besøk 

av veterinær uansett størrelse på besetningen, da størrelsen i seg selv ikke 

sier noe om dyrevelferden. 

Vi foreslår også en konkret endring i forskriftsteksten for å presisere at 

veterinæren skal gjøre sine vurderinger ut ifra en fysisk tilstedeværelse i 

besetningen. 

Under er våre forslag til endringer markert i forskriftsteksten med rødt. 

 
 § 26a Dyrevelferdsrådgivning og dyrevelferdsprogram for slaktegris  

Dyreholdere som leverer eller har planlagt å levere slaktegriser til slakt, 

skal sikre at en veterinær vurderer og gir råd om velferden for 

slaktegrisene minst 2 ganger i året. Dyreholderen skal oppbevare en 

skriftlig utgave av vurderingen og rådene i minst 3 år.  

Dyreholdere som leverer eller har planlagt å levere flere enn 50 

slaktegriser til slakt i året, skal være med i et dyrevelferdsprogram som er 
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godkjent av Mattilsynet. Programmet skal som minimum stille krav om at 

dyreholderen skal  

a) ha særskilt kompetanse om velferd for slaktegriser  

b) ha en egen skriftlig plan for hvordan slaktegrisene skal sikres god 

velferd  

c) registrere all sykdom og skade hos slaktegriser, all medisinsk 

behandling av slaktegriser og alle slaktegriser som avlives eller dør av 

andre årsaker i dyreholdet  

d) ha skriftlig avtale med veterinær som, etter fysisk gjennomgang av 

besetningen, skal vurdere og gi råd om velferden for slaktegrisene minst 

2 ganger i året. 

e) ha avtale med KSL – Matmerk om ekstern og intern revisjon  

f) få trekk i prisen for slakt dersom avvik fra programmet ikke rettes opp.  

 

 

I tillegg vil vi foreslå at det etableres en registreringsordning i VetReg 

hvor produsenter må registrere at de har avtale med veterinær, og navn på 

veterinær/praksisgruppe. Dette vil gi Mattilsynet en fortløpende oversikt 

som kan benyttes i risikobasert tilsyn med produsenter. 

 

 

Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 

 


