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INFORMASJON FRA MATTILSYNET TIL ALLE LANDETS
SVINEPRODUSENTER
I 2021 og 2022 gjennomfører Mattilsynet en nasjonal tilsynskampanje
for å kartlegge velferden for svin. Vi sender deg denne informasjonen så du skal kjenne til
kampanjen og vite hvordan du kan forberede deg.
Du kan også lese om kampanjen her mattilsynet.no/svinekampanje.
Hva skal Mattilsynet sjekke under inspeksjonen?
Vi skal inspisere velferden for grisene, og om bonden følger regelverket for dyrevelferd.
Vi sjekker:
 hvilke rutiner du har for å håndtere, behandle og forebygge sykdom og skade på grisene
 om grisene får tilstrekkelig strø og rotemateriale, og at purker som skal føde får materiale til
redebygging
 om grisene har tilstrekkelig plass til å bevege seg, hvile og spise, og om de har god nok
tilgang på vann
 om purker fikseres unødvendig når de føder.
 om du kan dokumentere all veterinærbehandling, inkludert egenbehandling av dyr, og dine
registreringer av antall døde dyr ved hvert tilsyn i fjøset.
I veilederen Fagstøtte for inspektører finner du blant annet:
 hva Mattilsynet vil se på og spørre om under inspeksjonen
 hvordan Mattilsynet vurderer om regelverket er oppfylt
 eksempler på hvordan Mattilsynet følger opp ulike observasjoner i et svinehold.
Lurer du på hva som skjer når Mattilsynet kommer på inspeksjon, kan du se en kort video om det
her.

Mattilsynet
Seksjon planter og dyr Mjøsområdet

Saksbehandler: Gry Almdahl
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Besetningene som får tilsyn er valgt ut tilfeldig
Tilsynene er ikke risikobasert, så om vi kommer til deg, er det ikke fordi vi har mottatt
bekymringsmelding eller har mistanke om at det er mangler ved driften.
Alle tilsynene vil være uvarslet
Når et tilsyn er uvarslet, kontakter vi deg når vi er på tunet. Grunnen er at vi ønsker å se de faktiske
forholdene i besetningen, og fordi det inngår i våre forpliktelser i EU-regelverket.
Ha gjerne med deg noen under inspeksjonen
Hvis du ønsker å ha med deg noen under inspeksjonen, har du mulighet til det. Personen må kunne
stille innen rimelig tid, som normalt vil si innen ca. en time.
Inspektørene som kommer presenterer seg, bærer ID-kort og følger de til enhver tid
gjeldende smittevernrutinene knyttet til både dyrehelse og korona.
På mattilsynet.no/svinekampanje finner du nyttig informasjon og veiledning, bl.a.:
Veileder om tildeling av aktivitets- og rotemateriale til gris (mattilsynet.no)
Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport (mattilsynet.no)
Vi har vært i dialog med både svinenæringens organisasjoner og dyrevernorganisasjoner i
forberedelsene til denne kampanjen. Mattilsynets mål er å få kunnskap om tilstanden for norske
grisers velferd, og vi håper å kunne vise at den er god.
Sluttet med svin? Gi oss beskjed: postmottak@mattilsynet.no / tlf. 22400000

Med vennlig hilsen

Anne Marie Jahr
Avdelingsdirektør planter og dyr
Mattilsynet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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