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Forhåndsvisning av kravpunktmal: Grunnlag, Tilsynsprosjekt slaktegris, region Sør og Vest 2017 
  
Veiledning:  
   

Kravpunkt Regelverk Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Ok 
Avblødning ved avliving 
utenfor slakteri 

Forskrift om avliving av 
dyr § 20 Avblødning og 
videre behandling av 
dyrene 

Dyr som avlives utenfor slakteri 
skal avbløs før videre 
behandling av dyret/skrotten. 
 
Forutsatt at metoden medfører 
sikker død, gjelder ikke kravet 
om avblødning ved:  
-avliving med legemiddel 
-avliving av fjørfe som ikke skal 
benyttes til mat 
-avliving av pelsdyr med gass 
eller elektrisitet 
-avliving av hund og katt 
 

Ved bruk av boltpistol skal 
grisen alltid avbløs.  
 
Gjennomføres avblødning? 
 
Hvordan sjekkes det at dyret er 
dødt? 

  

Behandling av syke og 
skadde dyr 

Forskrift om hold av svin 
§ 18 Syke og skadde dyr 

Syke og skadde svin skal straks 
behandles på forsvarlig måte. 
Veterinær ved behov. Isoleres i 
sykebinge hvis behov. Avliving 
hvis nødvendig 
 

Har produsenten rutiner for 
håndtering av sjuke/skada 
griser?  
 
Når behandles grisene med 
medisiner?  
 
Brukes veterinær? Sjekk på 
forhånd.  
 
Se i medisinskap og se på 
avtale med veterinær, 
medisinregnskap osv.  
 
Observert noen sjuke/skada 
griser?  
 
Når avlives evt sjuke griser?  
Vurderes samtidig med 
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dokumentasjon. 
Dokumentasjon Forskrift om velferd for 

produksjonsdyr § 6 
Dokumentasjon 

Eier/innehaver av dyr skal 
dokumentere all 
veterinærmedisinsk behandling 
av dyrene og antall døde dyr 
funnet ved hvert tilsyn. 
Nedtegnelsene skal oppbevares 
i minimum tre år.  
 
 

Be om å få se helsekort svin.  
 
Blir også egenbehandlinger 
notert? 
 
Journal for døde/avliva griser 
tilgjengelig? 

  

Forebyggende helsearbeid Forskrift om hold av svin 
§ 19 Forebyggende 
helsearbeid 

Klauver, parasitter, liggesår etc 
 

Avtale med 
veterinær/helsetjeneste?  
Rutiner ved besetningsproblem? 

  

Forekomst av korte 
haler/avhelede halesår 

Forskrift om hold av svin 
§ 19 Forebyggende 
helsearbeid 

Dette punktet er laget for å 
registrere forekomst av korte 
haler/avhelede halesår, uten at 
det skal registreres avvik eller 
knyttes forvaltningsmessig 
oppfølging til punktet.  
 
Avvik skal registreres på 
punktene "Forebyggende 
helsearbeid" og/eller 
"Behandling av syke og skadde 
dyr". Forvaltningsmessig 
oppfølging skal knyttes til det/de 
punktet/-ene man registrerer 
avviket på.  
 
Registrér antall dyr med kort 
hale eller avhelet halesår. 

   

Forekomst av åpne halesår Forskrift om hold av svin 
§ 19 Forebyggende 
helsearbeid 

Dette punktet er laget for å 
registrere forekomst av halesår, 
uten at det skal registreres avvik 
eller knyttes forvaltningsmessig 
oppfølging til punktet.  
 
Avvik skal registreres på 
punktene "Forebyggende 
helsearbeid" og/eller 
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"Behandling av syke og skadde 
dyr". Forvaltningsmessig 
oppfølging skal knyttes til det/de 
punktet/-ene man registrerer 
avviket på.  
 
Registrér antall dyr med åpne 
halesår. 

Fór Forskrift om hold av svin 
§ 22 Fôr og vann 

Fóret skal være sammensatt slik 
at det dekker dyrets behov 
under alle forhold. 
Svin i diregivningsperioden og 
svin før kjønnsmodning skal 
fóres minimum to ganger per 
dag. Ellers skal svin fóres 
minimum en gang per dag.  
Alle dyr skal kunne ete samtidig 
dersom de ikke har fri tilgang på 
fór eller det nyttes datastyrt 
fóring 
 

Ved måltidsfôring er det da 
rikelig med plass til at alle kan 
ete samtidig?  
 
Er grisene jevne i størrelsen i 
bingen?  
 
Er det tapere i bingen?  
 
Gris på 130 kg skal ha 34 cm 
troplass per dyr. Se tabell i 
retningslinjer for hold av svin.  
 
Fôrautomat uten oppdelt tro: 
max 4-5 gris per tro 

  

Krav om bedøving og tillatte 
metoder for bedøving 

1099/2009 Art 4 
Bedøvingsmetoder 

Dyr skal bare avlives etter 
bedøving i henhold til de 
metoder som er fastsatt i 
vedlegg I i forordningen.  
 
De metoder som er nevnt i 
vedlegg I, som ikke fører til 
øyeblikkelig død (enkel 
bedøving) skal så snart som 
mulig etterfølges av 
fremgangsmåte som medfører 
døden (avblødning, 
ryggmargstøter, elektrisk 
avliving etc).  
 
 

Avliving må skje i samsvar med 
§ 20 i forskriften. Bruk av 
boltpistol mot dyrets panne. Eller 
ved bruk av fritt prosjektil som 
gjør uopprettelig skade på 
hjernen.  
 
Rutiner for avliving av gris.  
 
Boltpistol tilgjengelig?  
 
Kunnskap om bruken? 

  

Liggeplass Forskrift om hold av svin Alle svin skal ha tilgang på Ligger griser på gjødselarealet   
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§ 8 Oppstalling - binger, 
gulv etc. 

bekvem, tørr, ren og trekkfri 
liggeplass med passe 
temperatur. Det skal være tett 
gulv, djupstrø eller talle på 
liggeplassen, og arealet skal 
være så stort at alle dyrene kan 
ligge samtidig.Dyrene skal 
kunne legge seg, hvile og reise 
seg normalt. Svin skal ha 
separat liggeplass og 
gjødselplass.  
 

fordi det ikke er plass på det 
tette arealet (liggearealet)?  
 
Hvor mange griser er det i 
bingen?  
 
Hvor stort areal har de til 
rådighet? 1 m2/ slaktegris >110 
kg LV. (Se ellers tabell § 26.) 

Lysintensitet Forskrift om hold av svin 
§ 14 Lys 

Lysintensiteten skal være minst 
75 lux i minst 8 timer per dag 
 

Rom med gris skal ha nok 
vinduer, til å sikre dagslys.  
 
I tillegg mulighet for kunstig 
belysning.  
 
Spør hvor mange timer daglig 
lyset er på.  
 
Lux kan måles med Appen 
"Ljus" på mobilen 

  

Renhold Forskrift om hold av svin 
§ 20 Renhold 

Godt renhold. Daglig utgjødsling 
(unntatt ved talle/djupstrø eller 
bingeløsninger med liggebåser). 
Strø i tilstrekkelige mengder for 
å holde dyrene tørre og reine. 
Reingjøring av dyr før innsett i 
fødebinger. 
 

Renholdsrutiner?  
Er grisene reine?  
 
Er bingen rein?  
Er gangene reine?  
 
Brukes det strø?  
 
Rutiner for hovedreingjøring 
med nedvask av gulv, vegger og 
tak? 

  

Rotemateriale - svin Forskrift om hold av svin 
§ 21 Rotemateriale 

For å være egnet, bør materialet 
ha følgende egenskaper: 
a) Være spiselig  
b) Kunne tygges på  
c) Kunne rotes i  
d) Være manipulerbart 
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Materialet bør gis på en slik 
måte at: 
1. det har vedvarende interesse  
2. det er innenfor grisenes 
rekkevidde  
3. det er nok materiale til alle 
grisene  
4. det er rent og hygienisk. 
 
For å oppfylle grisenes basale 
behov må aktivitets- og 
rotemateriale inneha alle 
egenskapene anført i  
punktene a-d, og gis i tråd med 
punktene 1-4.  
 
Det kan benyttes forskjellige 
materialer som alene eller til 
sammen sikrer at alle punktene 
er tilfredsstilt. 
 
Veileder for tildeling av 
aktivitets- og rotemateriale for 
gris ligger på nettsidene våre 
(Forside / Dyr og dyrehold / 
Produksjonsdyr / Svin, under 
avsnittet "mer om svin").  
I veilederen finner du også to 
vedlegg om materialer og om 
hjelp til å vurdere situasjonen på 
gården. 

Sykebinger Forskrift om hold av svin 
§ 8 Oppstalling - binger, 
gulv etc. 

I bygninger for svin skal det 
være særskilte binger for syke 
dyr og dyr som trenger ekstra 
tilsyn. Sykebingene må bare 
benyttes til begrenset opphold, 
og de skal være så store at dyret 
lett kan snu seg rundt, med 
mindre veterinær anbefaler at 

Sjuke og skadde gris og andre, 
som trenger ekstra tilsyn og 
stell, skal settes i sjukebinge.  
 
Det må være tilstrekkelig antall 
sjukebinger.  
Er sjukebingene tilgjengelige?  
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dyret må stå i en trangere binge. 
 

Er sjukebingen tørr, rein og varm 
nok? Er det ekstra mye strø på 
liggeplassen slik at den blir myk 
og er varmeisolerende? (§ 18 
syke og skadde dyr) 

Tilsyn med dyr Forskrift om hold av svin 
§ 17 Tilsyn og stell 

Svin skal ha daglig tilsyn. 
Hyppigere for nyfødte, sjuke, 
skadde og høgdrektige dyr. Dyra 
skal gis godt og regelmessig 
stell. 
 

Hvor ofte gjennomføres tilsyn?  
 
Rutiner for hyppigere tilsyn ved 
behov? 

  

Vann Forskrift om hold av svin 
§ 22 Fôr og vann 

Alle svin skal til enhver tid ha 
tilgang på tilstrekkelige mengder 
drikkevann av akseptabel 
kvalitet. 
 

Nipler i alle binger?  
 
Kapasitet til slaktegris > 1 liter 
per minutt  
 
Anbefalt: Maks 7 gris per nippel. 
Og minst to nipler i hver binge. 
Ikke nipler over hverandre.  
 
Vann i sjukebinger? 
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