
Velkommen til lokallagsmøtetreff med 

aktuelle tema……….

Marit Elise Smith Eidet

Sven Reiersen

Magnus Tveit Torsvik

Kåre Blålid



Tema og diskusjon

 Økonomi i saueholdet ved rett foring av sau, 

◼ Marit Elise Smith Eidet

 Økonomi i saueholdet ved bruk av kåra værlam.

◼ Sven Reiersen

 Har du dokumentasjon i orden? 

◼ Kåre Blålid

 Dokumentasjon ved bruk av Sauekontrollen,

◼ Magnus Tveit Torsvik

 Litt MT og litt til….’

◼ Kåre Blålid



Aust-Agder 

Sau og Geit

Har du helsekort og 

annen dokumentasjon i 

orden?

Kåre Blålid



◼ Mattilsynet har i løpet av 2021 gjennomført  tilsyn for å sjekke eventuell bruk 

av ulovlige legemidler til produksjonsdyr. 

◼ Det har vært et spesielt fokus på det forbudte stoffet kloramfenikol.

◼ Til i fjor høst var det avdekket at 21 veterinærer i ulike deler av landet har 

benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol.

◼ Alle veterinærer skal i sin veterinærjournal registrere hvilke legemidler de 

bruker på produksjonsdyr. 

◼ I tillegg har bonden en plikt til å føre helsekort (opptegnelser over all 

medisinbruk) for  sine dyr. 

Kloramfenikol: 

Har du helsekort og annen dokumentasjon i orden? 



❑ Mattilsynet har gjort vedtak om at hele besetninger må avlives og destrueres, da 

det har manglet dokumentasjon på hvilke dyr i besetningen som er behandlet med 

kloramfenikol.

❑ Hele denne saken viser at det er helt nødvendig at du som dyreeier hele tiden må 

passe på å sikre deg nødvendig dokumentasjon på all behandling og medisinbruk i 

besetningen på hvert eneste dyr.

❑ Mattilsynet påpeker dyreeiers plikt til å dokumentere fortløpende og ha dette 

arkivert. 

❑ Det er krav til at alle dyreholdere skal ha ajourført driftsenhetsregister 

(dyreholdjournal) og alle må også ha ajourført journal for helseopplysninger 

(helsekort) på plass. 

Kloramfenikol: 

Har du helsekort og annen dokumentasjon i orden? 



Helseopplysninger må dokumenteres av dyreeier

 Driver du et næringsretta dyrehold, er det ditt ansvar som dyreeier å sikre at det føres 

en oppdatert journal med nødvendige individuelle og kollektive helseopplysninger om 

dyrene i besetningen/dyreholdet ditt.

 Mattilsynet stiller ingen krav til hvordan journalen skal se ut. Du kan selv velge om den 

skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for 

veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

 Husk at forskrevne legemidler til dyr kun skal benyttes for den aktuelle sykdommen og 

til det dyret det er forskrevet til.

 Tap for dyreeier i forbindelse med kassering av dyr og melk blir en sak mellom 

dyreeier og veterinæren som har forskrevet legemiddelet.

Kloramfenikol: 

Har du helsekort og annen dokumentasjon i orden? 



Journaler

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/sau-og-geit/holde-dyreholdjournal


Forskrift helsejournal(dyrehelseforskriften)



Helsekort - buskap



Helsekort individ



Forskrift dyrehold



Dyreholdjournal



Dyreholdjournal - Mattilsynet
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