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Spørsmål som krever dokumentasjon vises med symbolet

32.1 SMÅFEHOLD

32.1.1

Har du oppstallet dyra i samsvar med forskrift om velferd for småfe?

Du må sikre god dyrevelferd med godt stell og korrekt oppstalling.

Forskrift om velferd for småfe inneholder et kapittel om oppstalling. Under gjengir vi noen
bestemmelser:  
 

Småfe skal ha adgang til en bekvem, tørr og trekkfri liggeplass. 
Små lam og kje skal ha tilgang til et tett liggeunderlag med tilfredsstillende varmetekniske
egenskaper. 

§ Krav

Forskrift om hold av storfe Lovkrav
Forskrift om velferd for småfe Lovkrav
Veileder til forskrift om hold av storfe Lovkrav

32.1.2

Blir dyras klauver undersøkt regelmessig og beskåret ved behov? 

God klauvpleie og klauvhelse er viktig for dyras velferd og produksjon. Les mer om
klauvsykdommer og klauvstell på animalia.no.
§ Krav

Forskrift om velferd for småfe Lovkrav
Beskjæring av overvokste klauver - sau Informasjon
Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau Informasjon

Sporbarhet ved flytting av småfe omfatter:
(lenker til de ulike veiledningene finner du bak knappen «§ Krav- og infolenker»)

øremerking i samsvar med forskrift 
registrering av flytting til Mattilsynets Husdyrregister i henhold til gjeldende frister 
føring i dyreholdjournal i henhold til forskrifter og forordninger
godkjent transportdokument 

Samtlige punkter i sporbarhetssystemet må være oppfylt til enhver tid for at dyr skal regnes
som sporbare.  

Se også veiledning til 30.6.1 om døde dyr.
§ Krav

Informasjon om flytting av småfe - Mattilsynet Informasjon
Krav til øremerking av sau og geit Informasjon
Registrering når du mottar sau eller geit Informasjon
Dyreholdjournal for småfe Informasjon
Journal over helseopplysninger for småfe Informasjon

Svar

Ja Nei Ikke
aktuelt

32.1.3

Dokumenterer du flytting av dyr mellom besetninger? (flytter du ikke dyr, svar «Ikke
relevant»)
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Krav til transportdokument når du flytter småfe Informasjon
Transportdokument Informasjon

Svar

Ja Nei Ikke
aktuelt
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