
Til produsentlagsmøter og liknende arrangementer

Dyrevelferdsprogram for storfe



Hva er dyrevelferdsprogrammer (DVP)

• DVP er et rammeverk for systematisk 
dokumentasjon og forbedring av dyrevelferd i 
norsk husdyrproduksjon

• Regelmessig samarbeid med veterinær.

• DVP finnes i dag for svin og fjørfe, DVP sau 
kommer.

• DVP storfe er felles for mjølkeproduksjon, 
ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger

• DVP storfe innføres fra 1. januar 2022-1.mai 2023



Hele næringa står bak DVP storfe



Hva er målet med DVP storfe?

✓Ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i 
norske storfebesetninger

✓Være et verktøy for å løfte dyrevelferden hos 
alle, uavhengig av nåværende nivå, 
produksjonsform, varemottaker og geografi

✓Være et rådgivingsverktøy som skal fremme 
dyrehelse og dyrevelferd gjennom veiledning og 
samarbeid mellom bonde og veterinær

✓Gi dokumentasjon på dyrevelferd, samt 
dyrevelferdstiltak utover det regelverket krever



Hjelper DVP?

• Fra DVP slaktekylling trådte i kraft i
2013 fram til d.d. har kyllingenes
tråputehelse blitt mye bedre

• Fra DVP svin trådte i kraft i januar
2019 til d.d. har forekomst av 
halesår på gris gått ned



Dyrevelferd
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Hvorfor er DVP nyttig for bonden?

• Synliggjøring av alt det gode arbeidet 
som gjøres

• Mer kunnskap og bevisstgjøring rundt 
dyrevelferd og dyrehelse i egen 
besetning

• Samarbeid med veterinær på en «ny» 
måte, for sammen å skape forbedring



Veterinærbesøk - et sentralt element i DVP

• Veterinærbesøk ca. hver 16. mnd. med vurdering 
av alle dyregrupper 

• Hvorfor veterinær? 

• Veterinær og bonde skal sammen finne 
forbedringsområder. Det som er bra skal også 
vektlegges i besøket!

• Dokumentasjon fra besøket legges inn i 
Velferdsportal Storfe. 





Veterinæren

• Produsenten velger selv veterinær

• Alle veterinærer som skal gjennomføre DVP-
besøk må gjennomføre et 
opplæringsprogram

• Veterinær fakturerer bonden for besøket og 
evt. for- og etterarbeid

• Veterinær får ordinær skyssgodtgjørelse fra 
staten



DVP-besøket

• Besøket vil ta ca. 1,5-2 timer 

• Tida besøket tar vil avhenge av størrelse 
og omfang på produksjonen 

• Besøket vil være mer effektivt der 
veterinær har god kjennskap til 
besetningen fra før, enten i form av at 
vedkommende er fast veterinær i 
besetningen eller dokumentasjon

• NB: Dokumentasjon vil IKKE gi grunnlag 
for økonomisk trekk



Innhold i DVP-besøket

Rutiner og andre forhold

Beite/lufting

Kutrener

Kalving

Sjuke og skadde dyr

Ekstra dyrevelferdsfremmende tiltak

Andre forhold

Smittevern

Smittesluse

Utlastingsforhold



Vurdering

Alle spørsmål skal besvares og gis en score: 

1 - Tilfredsstillende

2 - Bør forbedres

3 – Avvik som Må utbedres. 



Reaksjoner fra varemottaker ved manglende oppfølging

• Manglende besøk eller manglende lukking av avvik innen fristen kan gi trekk

o Kjøtt: 15 dager etter at fristen er utløpt: Dyrevelferdstrekk på 1 kr/kg 

o Mjølk og kjøtt: 45 dager etter at fristen er utløpt: 
DVP er ikke godkjent og KSL-trekk inntreffer

• Veterinær lukker tiltak og avvik i systemet, etter dokumentasjon fra produsent





Hvordan inkludere besetninger? 

• Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle 
storfebesetninger med mer enn 10 dyr 
inkluderes i dyrevelferdsprogrammet

• Besøk skal gjennomføres i løpet av en 3-4 
mnd. periode basert på siste nummer i 
dyreholds-ID

• Varsler sendes ut på sms og 
e-post til produsent når perioden starter og 
30 dager før, 15 dager før og en dag etter 
fristen for å ha hatt besøk



Detaljert plan for innrullering

Siste siffer i 

dyreholds-ID

Periode

0 og 1 1. januar 2022-1. april 2022
2 og 3 1. mars 2022-1. juli 2

4 og 5 1. juni 2022-1. oktober 2022
6 og 7 1. september 2022-1. desember 

2022

8 og 9 1. desember 2022-1. mars 2023
Oppsamlingsperiode 1. mars 2023-1. mai 2023



Hva må du som produsent gjøre?

Før første besøk

• Sende forespørsel til ønsket veterinær om å inngå 
avtale (link til velferdsportal storfe fra Medlem TINE og 
Storfekjøttkontrollen) i god tid før fristen

• Avtale besøk med vedkommende veterinær

Ved besøket

• Være til stede for veterinær under hele besøket. Vise 
alle dyr i alle fjøs. 

Etter besøk

• Følge opp eventuelle avvik og utføre forbedringstiltak 

• Produsenten ser rapport i «Velferdsportal storfe»



Ønsker tilbakemeldinger

• DVP storfe er ikke perfekt

• Programmet vil forbedres etter at 
erfaringer er gjort

• Tilbakemeldinger på innholdet i 
programmet kan sendes til brukerstøtte i 
Animalia på vpstorfe@animalia.no

mailto:vpstorfe@animalia.no


For mer informasjon:
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/

https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/
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