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Bakgrunn for 
tilsynskampanjen
Hvorfor ble tilsynskampanjen 
gjennomført?

• Landbruks- og matdepartementet 
ønsket mer oppdatert kunnskap om 
hvordan velferden til norske svin er 
– og om regelverket følges i norske 
grisebesetninger.

• Kunnskap om dyrevelferden i norsk 
svineproduksjon er nødvendig for å 
finne ut om det er bør settes i gang 
forbedringstiltak og i så fall på hvilke 
områder.

• Lovverk

• Næring



• God velferd for svin i Norge

• Oppdatert kunnskap om status

• God dialog med næringen

• Veilede om kravene i regelverket -

enklere å gjøre rett

Hva ønsker vi å oppnå?



Tilsyn hos tilfeldig utvalgte 
svinehold

• IKKE risikobasert

• Veterinærinstituttet plukker ut cirka 
600 besetninger:

• 400 i 2021
• 200 i 2022

• Fordelt på fylkene etter besetningstetthet



Veiledning og tydelig 
informasjon
Mattilsynet.no/svinekampanje



Om inspektørene

• Det kan være forskjell på inspektørene.
• Noen har lang erfaring; kanskje tidligere erfaring fra grisepraksis.
• Andre er unge og relativt nyutdannet.
• Om mulig reiser vi ut en erfaren og en mindre erfaren inspektør. 

• Alle er veterinærer.

• Alle har fått opplæring

• Det er laget en grundig veileder. Fagstøtte til inspektørene for kampanjen. Tilgjengelig for 
alle på Mattilsynets nettsider.

• Viktig kalibrering på tvers av Mattilsynet – eget diskusjonsforum på Teams



Dette har vi sett på under inspeksjonene

• Rutiner 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

• Rutiner for fiksering av purker

• Arealkrav – om grisene har 
tilstrekkelig plass til å bevege seg, 
hvile og spise

• Om grisene har tilstrekkelig tilgang til 
vann

• Om bonden kan dokumentere all 
veterinærbehandling, inkludert 
egenbehandling av dyr, og registreringer 
av antall døde dyr ved hvert tilsyn i fjøset

• Veterinærer som kastrer i besetningen 
følges opp gjennom egne tilsyn



Håndtering av sjuke og skada griser

• Et svært viktig kravpunkt

• Dyrevelferden for enkeltdyr er viktig

• Mattilsynet har tidligere registrert en del 
tilfeller der sjuke griser ikke har blitt
forsvarlig ivaretatt.

• Viktig å se på rutiner

• Forebyggende tiltak



Håndtering av sjuke og skada griser

• Tilgang på og bruk av sjukebinger

• Iverksettes nødvendige tiltak ved sykdom og 
skade?

• Avlives dyra i tide?

• Nødvendig utstyr og kompetanse for avliving av 
gris?

• Tilkalles veterinær ved behov? Rutiner for dette.



Rotemateriale

• Rotemateriale er et viktig velferdstiltak for 
grisen.

• Griser som ikke har nok rotemateriale, 
begynner å rote med andre griser. 



• Være spiselig

• Kunne tygges på 

• Kunne rotes i

• Være manipulerbart

Egnet eller ikke egnet rotemateriale?



Plassforhold og reinhold

Viktig for dyrevelferden til grisene

• Bruk av strø

• Tallet på griser i bingen. 

• Alle grisene skal ha tilgang på tett liggeplass. 

• Renhold



• Nødvendig at produsenten dokumenterer det som 
skjer i dyreholdet. Dokumentasjon skal være 
tilgjengelig i fjøset og må kunne framvises 
Mattilsynet på forespørsel.

• Oppbevares i minimum tre år

• Ikke tilstrekkelig at døde og avliva griser 
dokumenteres i Ingris og hos Biosirk.

• Vedlagt fjøslogg er et godt eksempel på dette

Dokumentasjon



Øvrige kravpunkter i kampanjen

• Naturlig at disse kravpunktene er med. Viktig for velferden til grisen.

• Spiseplass til alle 

• Antall drikkepunkt, kapasitet og tilgang. 

• Forebyggende helsearbeid er viktig for dyrevelferden. Er det spesielle sjukdomsproblem i dyreholdet? 
Hva gjør produsenten for å redusere dette?

Fôr og vann, forebyggende helsearbeid



Spesielle kravpunkt for 
smågrisprodusenter
Fiksering av purker, 
redebyggingsmateriale og kastrering

• Fiksering av purker som hovedregel forbudt

▪ Kun tillatt i noen få tilfeller. 

• Vi sjekker om purker er fiksert, antall og tidsrom. 

• Redebygging: Vi sjekker rutiner, mengde, tid og 
kvalitet

• Kastrering: En kontroll av veterinæren som 
kastrerer. 

• Alder, veterinær, helsekort. 



Erfaringer fra tilsynskampanjen

• Mattilsynet har med få unntak blitt godt mottatt av svineprodusentene rundt om i landet. 

• Næringen har vært godt forberedt på at vi kommer. 

• Produsenter har vært kjent med kampanjen og mange har ventet på et tilsyn fra 
Mattilsynet. 

• Mange svinebønder er opptatt av god dyrevelferd og de ser også lønnsomheten i å drive 
med god dyrevelferd. 



Inspektøren må planlegge tilsynet

• Vi har i vår avdeling alltid gått ut to og to inspektører på tilsyn.

• Viktig at inspektørene er godt forberedt før tilsynet. 

• Vi går gjennom produsenten sin historikk i MATS. 

• Vi ser på USR.

• Tar hensyn til eventuelle SPF-besetninger.

• Om mulig har vi planlagt tilsynet i forhold til slakterileveranse.



Gjennomføring av tilsynet

• Presentasjon. Forklare hvorfor vi kommer.

• Grundig gjennomgang; vi ser på alle grisene.

• Viktig å ha dialog med produsenten underveis. 

• Forklare og begrunne når vi finner et avvik.

• Etter tilsynet har vi levert ut en tilsynskvittering. Enten digitalt eller på papir. Vi har 
opplevd at det har vært viktig å gå nøye gjennom denne sammen med produsenten.



Produsenten skal legge til rette for tilsynet

• De fleste produsentene har vært positive og tatt godt i mot Mattilsynet. 

• Noen avdelinger rapporterer om mange bomturer.

• Produsenten ønsker å være til stede sjøl og kan ikke komme fra jobb.

• Må kunne legge til rette for at andre blir med på tilsynet. En fra familien, avløser f.eks.

• Vi har uansett god dialog med produsenten i forbindelse med tilsynet dersom han ikke er 
til stede sjøl

Tilsynet skal være uvarsla



Erfaringer med uvarsla tilsyn

• Alle tilsyn har i utgangspunktet vært uvarsla. Noen få har vært bomturer som vi av ulike 
årsaker har måttet avtale tilsyn seinere

• Åpenbart at det har vært stor forståelse blant produsentene for dette. Dermed få 
reaksjoner på dette.

• Det har forekommet at dyreeier ikke har vært til stede. Røkter har vært i grisehuset og 
stelt. Mattilsynet slipper ikke inn før eier kommer til stedet.

• Noen har foreslått at vi burde gi beskjed 2-3 timer før slik at eier har kunnet komme hjem. 
Vår hovedregel har vært at Mattilsynet kan vente inntil 1 time på stedet på eier. At vi 
ringer 2-3 timer før regnes ikke som uvarslet.



Oppfølging av vedtak

• Noen reagerer på at de får nytt besøk fra Mattilsynet etter en tid. 

• Årsaken er ofte at Mattilsynet har ikke fått tilbakemelding på gitte pålegg.

• Tilbakemeldingen har vært for lite konkret. Dermed må Mattilsynet ut å sjekke. 

• Nytt besøk for å følge opp vedtak, medfører et oppfølgingsgebyr. 

Reaksjoner fra produsenter



• Tilbakemeldingen skal i utgangspunktet 
være skriftlig. 

• Bedre med telefon, enn INGEN tilbakemelding.

• Eksempel rotemateriale: «Vi endrer rutinene 
for tildeling av rotemateriale.» Ikke godt nok, 
vi må få et bilde som dokumenterer dette. 

• Særlig viktig når det gjelder hastevedtak. Se 
bilde etter pålegg om 
veterinærbehandling/avliving av griser.

Hvordan gi tilbakemelding etter tilsyn?



Når kommer resultatene av kampanjen?

Sluttrapport er 
foreløpig planlagt 

publisert i slutten av 
januar 2023

Møte med næringen i 
forbindelse med 

publiseringen

Eventuell oppfølging 
internt og eksternt 
bestemmes ut fra 

resultatene av 
kampanjen



Hva nå?

• Hver avdeling vil ha oppfølging av svinebesetninger  i forhold til egne risikovurderinger.

• Dyrehold med alvorlige avvik funnet i kampanjen vil  kunne få oppfølgingstilsyn.

• Mattilsynet fører risikobasert tilsyn, dette gjelder også svinehold. 

• I vår avdeling har vi sett at det ofte har vært en sammenheng  mellom høy USR og mange 
avvik/dårlig dyrevelferd. 

• Vi bruker MAKKS- Mattilsynets kjøttkontroll system

• Vi får tilbakemeldinger fra kjøttkontrollen dersom mange avvik på slakt. Haelseår, 
leddbetennelser, skitne griser osv. Da er det naturlig at dette følges opp med et tilsyn.

Videre tilsyn med svinebesetninger



Vårt felles mål er 
god dyrevelferd for 
gris i Norge


