
Dyrevelferdsprogram for 
storfe 
Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe 
gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft 
fra 2022. 

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr 
innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Det er altså felles for alle storfebesetninger, både 
mjølkeproduksjon, ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger.   

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, 
dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd 
i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i 
samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet 
rådgiving fra veterinær vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon. 

Innrullering av besetninger 

For å få en jevn innrullering av de rundt 10 000 aktuelle storfebesetningene, får hver 
besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. 
Det er laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Det første 
dyrevelferdsbesøket med veterinær (DVP-besøk) skal gjennomføres senest i 
innrulleringsperioden for din besetning, men kan også gjennomføres tidligere.  

Du bestiller selv veterinær til å utføre DVP-besøket. Fra 1.1.2022 åpnes en lenke til 
Velferdsportalen hvor du kan velge ønsket veterinær. 



 

Dyrevelferdsprogrammet vil sende ut varsler på e-post/sms i god tid for å sikre at 
alle produsenter er oppmerksomme på sin periode. Varslene vil sendes ved 
oppstart av perioden og både 30 og 14 dager før perioden er over. Siste dato i 
perioden er frist for å ha gjennomført besøk. 

Hele næringa står bak 

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens 
landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med 
utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært 
konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike 
fagmiljøer. 

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 
storfe. Det omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. 
Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder 
fra 1. januar 2022. 



Veterinærbesøk – et sentralt element 

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av 
innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha 
gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Veterinærer som utfører besøket, har en 
offentlig godkjent autorisasjon og faglig tyngde og troverdighet i dyrevelferdsspørsmål. Under 
besøket skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og 
spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom 
veterinær og produsent. De fleste dyra i norske fjøs har det heldigvis bra og får god 
omsorg. DVP-besøket kan være en fin anledning til å få anerkjennelse for den gode 
jobben som gjøres hver eneste dag.  

Veterinæren vil ha fokus på fire områder, delt inn i 17 spørsmål rundt 

 Atferd og oppstalling  

 Fôring og helse  

 Rutiner og andre forhold  

 Smittevern  

 
Det legges stor vekt på hvordan dyra svarer på miljø og stell. 

Produsentene må selv inngå avtale med en veterinær om besøk. DVP-besøk skal 
gjennomføres seinest hver 16. måned deretter. 

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på 
besøket og veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen 
ligger ute på Animalia sine nettsider.  

Her kan du lese mer: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-
for-storfe/ 

Hva skjer nå med vanlige produsentbesøk som produsenttjenesten gjennomfører? 

Produsenttjenesten vil fortsette å gjennomføre sine besøk ute hos produsentene som 
før. Det obligatoriske veterinærbesøket i DVP kommer i tillegg til vanlige 
produsentbesøk. Q-meieriene vil uansett ha behov for egen oppfølging av sine 
produsenter og vil fortsette som nå i 2022 

 

Tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger på innholdet i programmet kan sendes på epost til brukerstøtte 
hos Animalia. (epost: vpstorfe@animalia.no  - direkte link til epost vindu) 


