Resultater dyrevelferd
For generell informasjon om vårt arbeid med dyrevelferd se fanen Dyrevelferd. I dette
dokumentet presentes 10 hovedvelferdsparametere (se listen under) som overvåkes av oss og
vi har som mål å kontinuerlig forbedre våre resultater. Vi vil månedlig oppdatere resultatene
for velferdsparametere i dette dokumentet Resultater dyrevelferd
Våre velferdsparametere
KSL: Alle bønder som leverer til oss, må være KSL-godkjent. KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er et
offentlig styrt program som skal sikre at bonden driver gården på en god måte og at dyrevelferden er
ivaretatt.
Dyrevelferdsprogram og kompetansebevis gris: Dyrevelferdsprogrammet er en systematisk
dokumentasjon av dyrevelferdsarbeidet der mål er kontinuerlig forbedring av dyrevelferden i
husdyrbesetninger. Svinebønder må i tillegg inneha kompetansebevis for svin, som betyr at de har
gjennomført Norsvinskolen samt kurs i driftsledelse og dyrevelferd.
Halesår/korte haler, avmagrede dyr, dyr under normalt hold og skitne dyr(hygienetrekk II): Dette
er viktige velferdsparameter vi følger med på, og tiltak er gårdsbesøk og oppfølging av leverandør.
Transport og oppstalling: Det har vist seg at lang transport er spesielt belastende for dyrene og vi har
som mål at transporten skal være så kort som mulig og under 8 timer. I tillegg er det svært viktig at
bare dyr som er friske og uten avvik blir meldt inn til slakt.
Bedøvelse: Korrekt og sikker bedøving er sentralt for å ivareta god dyrevelferd. 100 % av dyrene i
tilførselskjeden bedøves før avblødning.
Velferdsparameter
KSL medlemskap
Dyrevelferdsprogram gris*
Kompetansebevis dyrevelferd gris
Halesår/ korte haler gris
Avmagrede dyr kassert
Hygienetrekk storfe
Under normalt hold sau (p, p-,1,1-)
Transport under 8 timer
Død eller avlivet i forbindelse med
transport/oppstalling
Bedøvelse av alle dyr før videre
prosess

Oktober
100 %
100 %
100 %
2,63 %
0,01 % **
1,44 %
0,29 %
99,99 % ***
0,08 % **

November
100 %
100 %
100 %
2.94 %
0,02 % **
7,20 % ****
0,26 %
100 %
0,04 % **

100 %

100 %

Desember

For året

* Ikke krav ved besetninger på under 10 griser, disse besetningene blir fulgt opp av rådgiver ved avvik
**Hovedtiltak er oppfølging av leverandør slik at bare dyr som er friske og uten avvik blir innmeldt til slakt
***En transport over 8 timer grunnet havari på en bil
**** Tiltak er oppfølging av leverandør via storferådgiver.

Mål
100 %
100 %
100 %
< 3,0 %
0,00 %
< 2,0 %
< 0,3 %
100 %
< 0,04 %
100 %

