
5 2 K a p i t t e l  1 :  S P E D G R I S  ( i  f ø d e a v d e l i n g e n )
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

11..11 Fødselsovervåkning 1 Følger godt med alle purkene. Yter fødselshjelp ved behov, gode rutiner for 
skånsom behandling av purka

2 Følger ekstra med, men ikke hele tiden. Yter fødselshjelp ved behov 

3 Yter fødselshjelp (eller dyrlege) der det tilfeldig oppdages å være behov. 
Ikke alltid hygienisk og skånsomt

4 Ingen spesielle rutiner

11..22 Miljø på liggeplass 1 Smågrishjørne eller kasse med tette hjørner og god kant ned fra taket, 
godt liggeunderlag og minst én varmekilde (gulvvarme, lampe)

2 Smågrishjørne eller kasse med god kant ned fra taket, godt liggeunderlag og minst 
én varmekilde. Tette bingevegger, men mulighet for trekk

3 Sprekker i bingevegger og/eller smågrishjørnet, tak uten kant og/eller som henger 
skjevt, eller med stor åpning rundt evt lampe. Underlag ok

4 Kald og trekkfull. Dårlig liggeunderlag. Ingen vegger eller varmelampe, eller feil 
opphengt lampe. Mye «tilfeldigheter» (lampe/ikke lampe, svært variable rutiner) 

11..33 Areal/volum liggeplass 1 Passe plass til alle også i slutten av dieperioden, volum under tak som sikrer ideell 
temperatur for smågrisene

2 Lite plass siste del av dietida eller noe for stort volum for å oppnå passe temperatur

4 For liten plass eller for stort volum i hjørnet til at ønska temperatur oppnås

11..44 Tilgang til drikke 1 Lite drikkekar korrekt montert, eller annen tilgjengelig drikkevannsanordning med vannspeil

2 Liten bitenippel (beregnet for spedgris) korrekt montert

3 Liten nippel feil montert, feil størrelse på nippel (for stor), «hard» bitenippel, 
eller for høyt vanntrykk på nippel

4 Ingen drikkevannsanordning til spedgris

11..55 Jerntilskudd 1 Jern per os (gjennom munnen) + annet oralt jerntilskudd lett tilgjengelig. 
Meget gode rutiner hele dieperioden

2 Én injeksjon på rett tid + god oppfølging per os hele dieperioden

3 Utilstrekkelig jernbehandling. Eksempel: Bare én gangs «tvangsbehandling» 
(per os eller injeksjon) eller kun frivillig opptak

4 Ingen rutiner for jerntilskudd

11..66 Fôr 1 Bruker smågrisfôr som er korrekt lagret, og tildeles hygienisk og lett tilgjengelig 
daglig, med start senest i 2. leveuke. Gode rutiner for å fjerne gamle rester

2 Bruker smågrisfôr, men starter tildeling litt seint (3.–4. leveuke). Nokså gode rutiner 
for hygiene og tildelingsform (tilgjengelighet) 

3 Bruker ikke eget smågrisfôr, og/eller har for dårlige rutiner på tildeling 
(tilgjengelighet) og hygiene (sure rester ligger igjen)

4 Ikke eget smågrisfôr og/eller ingen spesifikke rutiner for fôring av smågrisene i dieperioden 

11..77 Kastrering 1 Alle griser kastrert mellom 4 og 14 dagers alder

2 Minst 90% av kullene kastrert før 14 dager

3 Mer enn 10% av kullene blir kastrert eldre enn 2 uker

4 Enkeltkull kastrert etter 4 ukers alder

11..88 Nok melk til alle grisungene 1 Fine kull, hvor ungene er runde, blanke, rosa 

2 Fine kull, men kan ha en og annen litt tynn grisunge innimellom 

3 Ujevne kull, ved at 1–2 grisunger i mange kull får tydelig for lite mat 

4 Meget ujevne kull. Flere enn 2 tapere (knurver) i mange kull 

11..99 Tap av smågris i dieperioden 1 Taps% <8%

2 Taps% 8–12%

3 Taps% 12–17%

4 Høy taps% (>17%)

11..1100 Røkters reaksjonsmønster  1 Rask reaksjon: Følger godt med. Alle sjuke smågriser behandles umiddelbart. 
ved behandling og avlivning Ved behov foretas avliving

3 Overser en del grisunger. Treg med å innlede behandling. Følger litt dårlig opp. Avliver av og til

4 Overser for mange grisunger. Svært treg med å innlede behandling, og følger dårlig 
opp. Avliver sjelden sjuke grisunger 

11..1111 Sår/skader (knær, 1 Svært lite synlige skader 

haser, tryner, haler) 2 1–2 grisunger i hvert 2.–3. kull har overfladiske skader 

3 Synlige skader i de fleste kullene. Stort sett overflatiske sår, men dype sår forekommer 

4 Minst halvparten av ungene i hvert kull har synlige skader, mange med dype sår 

11..1122 Klauv-/og leddbetennelse 1 Sporadisk. Kun en gris av og til

2 <5% av smågrisene. De fleste kull uten problemer 

3 5–15%, og hvor enkelte kull innimellom er uten problemer 

4 >15%, og i nesten hvert kull
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K a p i t t e l  2 :  P U R K E R  I  F Ø D E B I N G E R
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

2.1 Luftkvalitet/temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur 

2.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

2.3 Flytting til fødebinge 1 Flytting til fødebinge tidligere enn 2 dager før grising

4 Flytting til fødebingen nærmere grising enn 2 dager

2.4 Fiksering 1 Løsgående purker før grising og i hele dieperioden

3 Løsgående purker fram til grising. Fiksering maks. 7 dager etter grising

4 Fiksering før grising eller mer enn 7 dager etter grising

2.5 Redebyggingsmateriale 1 Rikelig med langhalm, tildelt flere ganger og senest 1 døgn før grising

2 Litt halm tildelt 1 eller 2 ganger før grising

4 Ingen spesielle rutiner eller bevisst bruk av redebyggingsmateriale

2.6 Hold på purker inn/ut 1 Jevnt, passe godt hold på alle purker inn og ut av fødeavdelingen

2 Kan forekomme litt ujevnt hold i fødeavdelingen. Ingen svært tynne eller feite

3 Ujevnt hold i fødeavdelingen

4 Svært ujevnt hold på purkene

2.7 Plass for purka i  1 Tett gulv i hele fødebingen med svært god avrenning (helning), eller drenerende areal 
fødebingen. Areal bakerst i bingen. Purka har god plass på tett gulv til både ligge og bevegelse 
drenerende/tett gulv (>1,4 m diameter)

2 Som 1, men kan være litt trang binge for purka å bevege seg i (omkring 1,4 m diameter)

3 Noe trang fødebinge (mye stengsler). Relativt stort drenerende areal. Purka får akkurat 
plass til å ligge på fast gulv 

4 Trang binge. Stort drenerende areal. Purka får ikke plass på fast gulv og ligger utpå det 
drenerende gulvet med deler av kroppen 

2.8 Daglig renhold 1 Tørre, rene binger hele dieperioden. Skrapes og strøs 2 ganger per dag

2 Relativt tørt og rent. Skraping 1 gang per dag

3 Ikke all møkk/urin blir fjernet daglig

4 Dårlig. Gammel møkk fastklemt i hjørner. Vanndammer

2.9 Vask mellom innsett 1 Rutinemessig vask og god tomtid/opptørking mellom alle innsett

2 Rutinemessig vask og opptørking unntatt i kalde perioder

3 Varierende rutiner for vask mellom innsett

4 Ingen rutinemessig vask mellom innsett

2.10 Vann 1 Rikelig vanning i tro ved hver fôring i hele dieperioden, eller korrekt montert 
drikkenippel med svært god kapasitet ( >10 l/min) 

2 Ekstra vanning i tro i hele dieperioden og drikkenippel med kapasitet mellom 4–10 l/min

3 Ikke ekstra vanning i tro, drikkenippel (4–10 l/min)

4 Ikke vanning i tro. Feilmontert drikkenippel og/eller meget dårlig kapasitet på 
drikkenippel (<4 l/min)

2.11 Strø 1 Halmmatte/flismadrass de første dagene av dietid og rikelig med strø ellers

2 Ingen halmmatte/flismadrass men godt med strø som ikke sparkes unna purka

3 Sparsomt med strø som lett sparkes unna purka, men hvor det ligger litt strø ellers i bingen

4 Ingen/nesten ikke strø, eller strø som forsvinner fra hele bingen i løpet av noen få 
timer etter strøing 

2.12 Helse – over tid. Vurder- 1 Tilnærmet ingen helseproblemer på purker i fødeavdelingen (<1%) av grisingene

ing av helsekortnoteringer 2 2–5% av grisingene med MMA og/eller matleihet/feber 

3 5–20% av grisingene med MMA og/eller matleihet/feber 

4 >20% av grisingene med MMA og/eller matleihet/feber 
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5 4 K a p i t t e l  3 :  P U R K E R  I  B E D E K N I N G S A V D E L I N G
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

3.1 Luftkvalitet/temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur 

3.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

3.3 Blanding av dyr 1 Avvente purker i puljen settes inn samlet, sortert etter alder, 1. kull og eldre hver for 
seg. Ungpurker i egne binger

2 Avvente purker i gruppen settes inn samlet, ungpurker i egne binger

3 Avvente purker blandes inn i gruppe med andre purker (dynamiske grupper uten ungpurker) 

4 Purker blandes inn i gruppa, også ungpurker (dynamiske grupper inkl ungpurker)

3.4 Bingeareal 1 Over 3,5 m2 areal per purke

2 3,0-3,5 m2 areal per purke

3 2,25 – 3,0 m2 areal per purke

4 Under 2,25 m2 areal per purke

3.5 Gulv/liggeplass 1 Talle eller djupstrø, tørr og fin

2 Betong med strø, uten spalteareal

3 Betong med strø med noe spalteareal

4 Betong uten strø og stort spalteareal. Våt og dårlig talle eller djupstrø

3.6 Fluktmuligheter 1 Fangbåser, god fluktavstand, ingen passasjer smalere enn 1,8 m 

2 Ingen fangbåser, men skjermvegger i bingen, god fluktavstand, ingen passasjer 
smalere enn 1,8 m

3 God fluktavstand, ingen passasjer smalere enn 1,5 m

4 Kort fluktavstand eller passasjer smalere enn 1,5 m

3.7 Bruk av fangbåser, 1 Purkene har tilgang til fangbåsene og bruker dem ved fôring, sporadisk at purker 
gjelder båser 50 cm ligger der fra 2–3 døgn etter blanding

2 Purkene har tilgang til båsene. Opptil 10% av purkene ligger der utenom fôring i tida 
fra 3 dager etter blanding

3 Purkene har tilgang til båsene. 10–50% av purkene ligger der utenom fôring i tida fra 
3 dager etter blanding, eller båsene stenges utenom fôring

4 Purkene har tilgang til båsene. Over 50% av purkene ligger der utenom fôring 
i tida fra 3 dager etter blanding

3.8 Vannforsyning 1 Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro

2 Drikkenipler rett montert og i rett antall

3 Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet

4 Store mangler ved drikkevannsforsyning

3.9 Sår og skader 1 Ikke synlige sår/skader på hud/bein

(ikke bogsår) 2 Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10% av purkene

3 Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30%

4 Mange purker med hudskader og klauv/beinskader, >30%

3.10 Forekomst bogsår 1 Ingen bogsår

(vurderes eventuelt 2 Enkeltdyr med bogsår forekommer

sent i dieperioden) 3 Noen purker med bogsår, <10%

4 Mange purker med bogsår, >10%

3.11 Røkterkontakt 1 Dyra er svært fortrolig med røkter

2 Dyra reagerer rolig i møte med røkter

3 Dyra er urolige i kontakt med røkter

4 Dyra svært urolige i kontakt med røkter

3.12 Rånen 1 Råne i godt hold, binge >6 m2, godt renhold, godt klima
Ved bruk til bedekning >10 m2

2 Råne i godt hold, binge 4–6 m2, godt renhold og klima. Ved bruk til bedekning under 10 m2

3 Råne i under middels hold, eller binge 4–6 m2 med dårlig renhold og klima

4 Råne i dårlig hold eller binge under 4 m2
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K a p i t t e l  4 :  D R E K T I G E  P U R K E R
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

4.1 Luftkvalitet/temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur 

4.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

4.3 Tildeling av fôr 1 Atskilte eteplasser, fangbåser

2 Våtfôr med skulderskille, fôring med appetittfôr, sakteutfôring eller transponderfôring

3 Tørrfôr i tro med korte eteskiller eller våtfôring uten troskille

4 Fôring tørrfôr i tro uten skille 

4.4 Tilgang til grovfôr 1 Fri tilgang grovfôr 

2 Moderat mengde grovfôr daglig

3 Sporadisk tildeling (ikke daglig)          

4 Tildeler aldri grovfôr

4.5 Vannforsyning 1 Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro

2 Drikkenipler rett montert og i rett antall

3 Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet

4 Store mangler ved drikkevannsforsyning

4.6 Hold 1 Jevnt hold alle purker

2 Enkelte purker for magre eller feite, <10%

3 >10% av purkene for magre eller feite 

4 Stor variasjon i hold, magre/feite purker

4.7 Sår og skader 1 Ikke synlige sår/skader på hud/bein

2 Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10%

3 Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30%

4 Mange purker med hudskader og beinskader, >30% 

4.8 Strø/liggeplass 1 Talle, tørr og fin

2 Godt med tørt strø

3 Litt strø på liggeplass

4 Betong uten strø, eller våt liggeplass

K a p i t t e l  5 :  U N G P U R K E R
5.1 Luftkvalitet/Temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur 

5.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

5.3 Tilgang til grovfôr 1 Fri tilgang grovfôr 

2 Moderat mengde grovfôr daglig

3 Sporadisk tildeling (ikke daglig)          

4 Tildeler aldri grovfôr

5.4 Hold 1 Jevnt hold alle purker

2 Enkelte purker for magre eller feite, <10%

3 >10% av purkene for magre eller feite 

4 Stor variasjon i hold, magre/feite purker

5.5 Sår og skader 1 Ikke synlige sår/skader på hud/bein

2 Enkeltdyr med hudsår/beinskader, <10%

3 Mange purker med hudsår/beinskader, 10–30%

4 Mange purker med hudskader og beinskader, >30% 

5.6 Strø/liggeplass 1 Talle, tørr og fin

2 Godt med tørt strø

3 Litt strø på liggeplass

4 Betong uten strø, eller våt liggeplass

5.7 Vannforsyning 1 Drikkekar rett montert og i rett antall eller fri tilgang på vatn i tro

2 Drikkenipler rett montert og i rett antall

3 Mangler ved drikkevannsforsyning, plassering, antall, kapasitet

4 Store mangler ved drikkevannsforsyning

Registreringsskjema Dyrevelferd Gris
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5 6 K a p i t t e l  6 :  S M Å G R I S  ( t i l  2 5  k g )
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

6.1 Luftkvalitet/temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur

6.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

6.3 Miljø/strø på liggeplass 1 Tørr, trekkfri liggeplass. Passe stor overdekning med varmetilskudd. 
Bra med strø (godt underlag)

2 Ingen overdekning, men minst 2 varmelamper. Eller passe stor overdekning uten 
varme. Ekstra strø (godt underlag)

3 For stor eller for liten overdekning uten varmetilskudd eller kun ei varmelampe. 
Ikke ekstra strø 

4 Ingen spesielle tiltak (overdekning, varme, strø)

6.4 Smågrisenes aktivitet 1 Rikelig med strø og rotemateriale (halm) daglig

2 Noe strø og rotemateriale. Leketøy eller annet sporadisk

3 Litt strø. Sjelden halm. Ellers ingenting

4 Ikke noe strø, rote- eller lekemateriale. Urolige, stressa grisunger

6.5 Omgruppering/blanding 1 Kullvis oppstalling

2 Blanding av 2 kull

3 Blanding fra mer enn 2 kull, opp til 20 per gruppe

4 Blanding fra mer enn 2 kull, over 20 per gruppe

6.6 Tilgang til vann (ikke inkl. 1 Én vannkilde per 5 griser, hvorav minst én er et drikkekar. Korrekt plassering

vann i fôrautomat 2 Én vannkilde per 10 griser, hvorav minst én er et drikkekar. Korrekt plassering

3 Et drikkekar per 20 griser. Én bitenippel per 15 griser, korrekt montert

4 Én bitenippel til flere enn 15 griser. Eller som 3 med feilmontert nippel

6.7 Eteplasser/fôrtildeling 1 Tørrfôr, eller  tørrfôr/våtfôr i langtro med én eteplass per gris

2 Fôring i automat, minst 3 godt atskilte eteplasser per 10 griser

3 Fôring i automat med 2 godt atskilte eteplasser per 10 griser

4 Appetittfôring med én eteplass per binge. Våtfôr uten plass til at alle grisene kan 
ete samtidig 

6.8 Halebiting/øre- og 1 Forekommer aldri

flankesuging 2 Forekommer sporadisk. Ikke i hver pulje, og ved «utbrudd» er maks. 10% av grisene 
innblandet 

3 Forekommer ofte, 10–20% av grisene

4 Mye, >20% av grisene

6.9 Helse (tarmlidelser, bein-/ 1 Ingen helseproblemer
ledd-, lungelidelser, annet)

2 Sporadiske helseproblemer som varierer fra pulje til pulje (<5%)

3 Ofte, 5–10%

4 Stadig helseproblemer >10%
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K a p i t t e l  7 :  S L A K T E G R I S
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

7.1 Luftkvalitet/temperatur 1 Svært god luftkvalitet med stabil og rett temperatur

2 God luftkvalitet og/eller små avvik fra ønska temperatur 

3 Dårlig luftkvalitet og/eller noe avvik fra ønska temperatur 

4 Svært dårlig luftkvalitet og/eller store avvik fra ønska temperatur 

7.2 Ventilasjon/trekk 1 Ventilasjon som ikke fører til trekk på dyras liggeplass

3 Noe trekk på dyras liggeplass eller trekk i noen binger

4 Betydelig trekk på dyras liggeplass

7.3 Miljø/strø på liggeplass 1 Tørr og trekkfri. Godt med strø og alle grisene får plass på det tørre arealet

2 Som 1, men med lite strø på liggeplassen

3 Som 2, men noen av grisene får ikke plass i liggearealet

4 Minst halvparten av grisene må ligge utenfor definert liggeplass

7.4 Vann (ikke vann i fôrauto- 1 Én vannkilde per 5 griser montert i flere høyder eller rikelig vanning i tro

mat eller våtfôr inkludert) 2 Én vannkilde per 10 griser montert i flere høyder. Ved færre enn 10 griser i bingen 
må vannkilden ha regulerbar høydejustering

3 Én vannkilde til opptil 15 griser, korrekt montert

4 Én vannkilde til flere enn 15 griser. Eller som 3 med feilmontert nippel 

7.5 Eteplasser/fôrtildeling 1 Tørrfôr eller våtfôr i tro med en eteplass per gris, 35 cm

2 Fôring i automat med minst 3 godt adskilte eteplasser per 10 griser

3 Fôring i automat med 2 godt adskilte eteplasser per 10 griser

4 Én eteplass per binge (én-grisautomater)

7.6 Halebiting 1 Forekommer bare i sjeldne tilfeller

2 Forekommer sporadisk. Ikke i hver pulje, og ved «utbrudd» er maks. 10% av 
grisene innblandet 

3 Forekommer ofte, 10–20% av grisene

4 Mye, >20% av grisene

7.7 Helse (tarmlidelser, bein-/ 1 Ingen helseproblemer

ledd-, lungelidelser, 2 Sporadiske helseproblemer som varierer fra pulje til pulje (<5%)

annet) 3 Ofte, 5–10%

4 Stadig helseproblemer, >10%

Registreringsskjema Dyrevelferd Gris
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5 8 K a p i t t e l  8 :  F LY T T I N G / O M G R U P P E R I N G  A V  S L A K T E G R I S
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

8.1 Drivganger, fysiske 1 Solide, festbare avgrensinger av drivgang, med grinder for å hindre retur, 
avgrensinger 0,6–1,5 m bred, maks én 90° sving

2 Som 1, men med 2–3 90° svinger 

3 Dårlig avskjerma, løse stengsler

4 Ikke avskjerma drivgang, blindveger og sidespor for grisen

8.2 Drivganger, underlag 1 Jevn farge på underlag, sklisikkert og stabilt underlag uten terskler

2 Jevn farge, sklisikkert og stabilt men ikke uten terskler

3 Endringer i underlag som gjør at noen griser stopper, farge, terskler, spalter, reflekser, 
vannsøl, ustabilt, lyd

4 Endringer i underlag som gjør at mange griser stopper, farge, terskler, vannsøl, 
ustabilt, lyd

8.3 Drivganger, belysning 1 Jevnt stigende belysning gjennom drivgang til utlastingsrom

2 Jevn belysning i drivganger og utlastingsrom

3 Ujevn belysning, skygger/reflekser i drivgang og utlastingsrom

4 Mørke deler av drivgang og utlastingsrom, grisen må fra lys til mørke

8.4 Driving av dyr 1 Driving i grupper avpasset etter forholdene. Frivillig framdrift

2 Driving i større grupper uten bruk av tvangsmidler

3 Driving med moderat bruk av tvangsmidler

4 Driving med sterk bruk av tvangsmidler, slagredskap/spark

8.5 Utlastingsrom 1 Utlastingsrom inndelt i småbinger, bare dyr som har gått i lag i samme binge 
plasseres i lag, opphold <1 t        

2 Utlastingsrom inndelt i småbinger, bare dyr som har gått i lag i samme binge 
plasseres i lag, drikkenipler, opphold >1 t 

3 Inndeling i binger, men blanding av dyr fra flere binger, oppholdstid under 1 t

4 Utlastingsrom uten inndeling eller utlastingsrom mangler

8.6 Utlastingsrampe 1 Godt skjerma utlastingsrampe, sklisikker, plan utlasting til bil

2 Godt skjerma utlastingsrampe, sklisikker, utlasting til bil ikke over 20° stigning eller fall

3 Dårlig skjerming av rampe

4 Sklie for utlasting, svært dårlig skjerming av rampe, åpninger i underlag med fare for 
skader, stigning/fall utlasting over 20°  

8.7 Omgruppering/ 1 Kullvis oppstalling slaktegrisbinger med jevn størrelse på grisene

blanding slaktegris 2 Blanding kun ved innsett i slaktegrisavdeling eller kullvis oppstalling med ujevn størrelse

3 Blanding fra flere binger ved slutten av framfôringa

4 Blanding flere ganger i framfôringsperioden

K a p i t t e l  9 :  G E N E R E L L E  K R A V
Nr. Kontrollpunkt-beskrivelse Kar. Observasjon

9.1 Handtering av sjuke/ 1 Rask behandling av sjuke/skadde dyr og om nødvendig avliving på forsvarlig måte

skadde dyr (ikke smågris) 3 Noe tilfeldig oppfølging av sjuke/skadde dyr

4 Sjuke/skadde dyr får ikke rask nok behandling. Kronisk sjuke eller skadde dyr blir 
ikke avlivet til rett tid eller på forsvarlig måte 

9.2 Bruk av sjukebinge 1 Sjuke og skadde dyr blir konsekvent satt i sjukebinge som er trekkfri, lun, har nok 
plass og rikelig med strø

3 God sjukebinge finnes, men brukes ikke konsekvent eller dyr tas ut og plasseres 
i ganger e.l.

4 Sjuke og skadde dyr blir ikke isolert i egen binge eller blir plassert i binge 
som er kald og trekkfull uten spesiell tilrettelegging

9.3 Brannvarsling 1 Brannvarslingsanlegg montert

4 Ikke montert brannvarslingsanlegg
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