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Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter
Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes etterlevelse av
regelverket innen en bransje eller et fagtema kontrolleres. Tilsynet er koordinert
tids- og innholdsmessig. Mattilsynet får inn nyttig informasjon om tilstanden på
området gjennom tilsynsprosjektene. Det gis opplæring til inspektørene om
gjennomføring av tilsynet og eventuell virkemiddelbruk. Tilsynet i et prosjekt kan
være både inspeksjoner, revisjoner og prøvetaking.
Et tilsynsprosjekt kan bruke ulike virkemidler for å stimulere virksomhetene til
etterlevelse av regelverket. Dette kan for eksempel være gjennom
informasjonsarbeid og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre
myndigheter.
De nasjonale tilsynsprosjektene styres av Mattilsynets hovedkontor. Planleggingen
og gjennomføringen av prosjektene er som hovedregel delegert til en region med
regiondirektøren som prosjektansvarlig. Regiondirektøren utpeker en prosjektleder
som oppretter en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har det daglige ansvaret for
gjennomføring av prosjektet.
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Fra virkeligheten:
Fredag kveld etter jobb, hundemosjon og familietaco, gikk brannalarmen i grisehuset vårt.
Panelet viste brann på loftet over fôrsentralen. Siden husbonden er dårlig til beins, var det
undertegnede som rykket ut. Korteste vei til fôrsentralen var ikke via smitteslusa, men
utenfra rett inn i fôrkjøkkenet. Her skal en jo ikke gå inn utenfra(!), og derfor var ikke
lysbryteren tilgjengelig. Røyklukta var påfallende og med lyset på mobilen fant jeg fram til
neste dør. I gangen sto flammene oppetter veggen. Jeg lukket døra kjapt og fant
håndslukkeapparatet tilbake ved inngangsdøra. Et par «poff» mot flammene med
pulverapparatet ga ønsket resultat.
Stående i mørket og dekket av pulver, gjorde jeg meg noen tanker om tilsynet vi driver
med. Vi er godt i gang med prøveuttak for MRSA-undersøkelser hos svin. Samtidig
fokuserer vi på tiltakene der vi fant mest mangler i tilsynsprosjektet om brannsikring,
nemlig service på varslingsanlegget, el-tilsyn og tilgjengelige, godkjente
håndslukkeapparater.
Denne gangen var det støpselet/stikk-kontakten for varmtvannstanken som tok fyr. Ved
inspeksjoner sammen med El-tilsynet, ble nettopp dette nevnt som en vanlig kilde til brann.
Jeg har selv lært mye av brannverninspeksjonene. Jeg håper også at de grisehusene vi
inspiserte er bedre utrustet nå, dersom ulykken er ute. Det at alarmanlegget er i orden og
håndslukkeapparater er lett tilgjengelig gjør kanskje at grisene ikke brenner inne.
Denne hendelsen ble iallfall en tankevekker for meg!
Dyrlege og inspektør i Mattilsynet

Kapittel 1:

Sammendrag

Mattilsynet har fra høsten 2014 til mars 2016 gjennomført et nasjonalt
tilsynsprosjekt for å fastslå status om brannsikring i svinehold, med hovedvekt på
svinehold med slaktegris. Kravene framgår av forskrifter om hold av svin, fastsatt
med hjemmel i dyrevelferdsloven. Bakgrunnen for prosjektet er det høye tallet
branner som hvert år rammer svinehold i Norge. Samtidig ble også status om
viktige krav for god dyrevelferd i svinebesetningene kartlagt.
Tilsynsprosjektet har vært forankret i Mattilsynets ledelse og ble gjennomført i regi
av en prosjektgruppe oppnevnt av regiondirektøren for region Øst. Arbeidet har i
hovedsak bestått av tilsyn med svinehold i medhold av dyrevelferdslovens
bestemmelser.
Gjennom prosjektet ble det avdekket behov for visse endringer i bestemmelser om
brannsikring i forskrifter om hold av svin. Det er også pekt på behov for
samordning av krav til nye bygninger under dyrevelferdsloven og under plan- og
bygningsloven.
Status om brannsikringstiltak
Svineprodusenter må ta større ansvar for brannsikring
Lovpålagte brannsikringstiltak kan være avgjørende for å sikre dyrs velferd og
sikkerhet. I en stor del av de inspiserte svineholdene er tilstanden bra mht.
brannforebyggende tiltak. Mange produsenter i svinenæringen må likevel ta et
større ansvar for å sikre viktige brannsikringstiltak i driftsbygningene. De fleste
mangler gjaldt kontroll med elektriske anlegg, brannvarslingsanlegg og
brannslokkingsutstyr.
Det ble også funnet mangler ved ventilasjonsanlegget i mange grisehus. Dette var
for det meste mangler som lett kan føre til omfattende dyretragedier.
Redusere antall branner og hindre ventilasjonssvikt
Hovedmålet for prosjektet var å bedre velferden for dyr ved å bidra til å redusere
antall branner og konsekvenser av branner i bygninger med svin. I tillegg var det
viktig å bidra til å forhindre ventilasjonssvikt.
Tilfeldig utvalg av besetninger
Rapporten inneholder resultater fra inspeksjoner hos 648 av landets 1441
slaktegrisbesetninger og kombinerte besetninger. I prosjektet ble det også
gjennomført inspeksjon i enkelte andre svinebesetninger. Inspeksjonene er foretatt
i perioden mars – november 2015. Besetningene som ble inspisert ble valgt ut
tilfeldig. Resultatene anses å være representative for tilstanden i norske
slaktesvinbesetninger.
I alt 12 forhold som det er fastsatt krav til i forskrifter om hold av svin ble vurdert.
Seks av forholdene er spesifikt knyttet til brannsikring. De seks øvrige forholdene
er sentrale for å kunne ivareta dyrenes velferd. I tillegg ble også tre andre forhold
om brannsikkerhet, som ikke er lovpålagt, vurdert.
52 % uten merknader
340 svinehold hadde ingen merknad på noen av de lovpålagte
brannsikringstiltakene. Dette tilsvarer 52 % av svineholdene. 149 svinehold (23%)
hadde mangler i ett av de undersøkte brannsikringstiltakene. 100 svinehold (16%)
hadde mangler i to av de undersøkte brannsikringstiltakene. 59 svinehold (9%)

Sluttrapport – Nasjonalt tilsynsprosjekt 2015, Brannsikring i svinehold

side 6 av 39

hadde mangler i tre eller fire av de undersøkte brannsikringstiltakene. Alle de
inspiserte svineholdene hadde minst to av seks brannsikringstiltak på plass.
Beredskapstiltakene har flest mangler
Mange av de kontrollerte tiltakene er tiltak som har liten betydning for dyra under
normale forhold, men de er viktige beredskapstiltak med avgjørende betydning for
dyras velferd ved branner og andre krisesituasjoner. Disse tiltakene er blant de
som flest svinehold har mangler ved. Beredskapen må bli bedre både mot brann
og mot svikt i ventilasjon i grisehusene.
Feilfrie el-anlegg vil gi færre branner
22 % av inspiserte svinefjøs oppfylte ikke kravet om faglig kontroll av det elektriske
anlegget. Dette er det viktigste brannforebyggende tiltak i et svinehold, men likevel
det tiltaket som flest av de inspiserte svineholdene ikke hadde på plass. Dersom
flere svinefjøs har et grundig kontrollert og feilfritt el-anlegg vil antall branntilfeller i
driftsbygninger gå ned.
Brannvarslingsanlegg begrenser omfanget av brann
18 % av inspiserte svinefjøs hadde ikke fungerende brannvarslingsanlegg. Dette
er det viktigste tiltaket for å redusere konsekvensene av et branntilløp. Dersom
flere svinefjøs har et egnet brannvarslingsanlegg som kan gi et tidlig varsel om
brann, vil flere branntilløp kunne slokkes i en tidlig fase. En begrensning av
omfanget av en brann innebærer reduserte lidelser hos dyr og tap av verdier.
Brannslokkingsutstyr kan hindre lidelser hos dyr
19 % av svineholdene hadde ikke tilfredsstillende brannslokkingsutstyr tilgjengelig
i driftsbygningen. Dette er også et viktig konsekvensreduserende tiltak. Dersom en
brann blir oppdaget tidlig, kan man med tilgjengelige brannslokkemidler få slukket
branntilløpet og hindre lidelser hos dyr og tap av verdier.
Kunnskapsgevinst
Mattilsynet har gjennom tilsynsarbeidet styrket sin kompetanse om brannsikring i
svinefjøs. Samarbeid med lokale el- og branntilsyn har vært positivt.
Kunnskap om brannsikring i svinehold kan overføres til andre typer husdyrhold.
Mattilsynet har således fått et bedre grunnlag for å vurdere brannsikring ved
inspeksjoner i alle typer dyrehold.
Status om viktige krav for god dyrevelferd
Rotemateriale er viktig for grisens velferd
Rotemateriale er viktig for å dekke grisens behov for matsøkende adferd.
Bruk av rotemateriale ble vurdert i 502 besetninger. Det var brukt tilstrekkelige
mengder i 347 av disse. I rapportene fra 146 av de inspiserte besetningene var det
ingen opplysninger om bruk av rotemateriale. Dette gir en viss usikkerhet om
resultatene. Det er betydelig rom for skjønn i vurderingen av om kravet er oppfylt,
men det er likevel grunnlag for å hevde at resultatet er for dårlig. Det er nødvendig
med økt forståelse for hvor viktig tilgang på nok rotemateriale er for grisens
velferd.
Ventilasjonssvikt kan føre til omfattende dyretragedier
16 % av inspiserte svinefjøs var ikke sikret tilstrekkelig mot svikt i
ventilasjonssystemet. Ventilasjonssvikt fører i de fleste tilfeller til dårlig luftkvalitet
og for høy temperatur. Varsling av slike forhold kan forebygge dyretragedier og
dårlig dyrevelferd. Varmgang i vifta kan også innebære en direkte brannfare.

Bakgrunn og gjennomføring

Kapittel 2:
2.1.

Bakgrunn

Antall branner i landbruket er høyt. Statistikk fra Landbrukets Brannvernkomité
viser at antall branner i alle typer driftsbygninger i landbruket har hatt en stigende
tendens i flere år. Forsikringsutbetalingene har også økt, med en foreløpig topp i
2013. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tall som viste at
gjennomsnittlig omkom over 1100 husdyr (unntatt fjørfe) i branner i perioden 2010
– 2014.
Forsikringsutbetalinger
i mill. kr etter branner i
driftsbygninger i landbruket
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Flere undersøkelser har vist at nærmere 2/3 av branner i driftsbygninger i
landbruket skyldes elektrisitet. Svinehold er i følge Landbrukets Brannvernkomité
og forsikringsselskapet Gjensidige den type husdyrhold som har størst risiko for
brann. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av årsaker der blant annet høy
grad av mekanisering og automatisering av driften, et inneklima som er aggressivt
mot ulike typer mekaniske og elektriske installasjoner (korroderende
gasskonsentrasjoner som ammoniakk) og mye støv i dyrerommene er viktige
faktorer.
Nye elektriske anlegg i driftsbygninger er heller ikke feilfrie. I 80
stikkprøvekontroller av nye elektriske anlegg i større landbruksproduksjoner, ble
det funnet 88 brannfarlige feil, og over 700 mindre alvorlige mangler.
Undersøkelsene har vært i regi av Gjensidige og Landbrukets Brannvernkomité.
Alle elektriske anlegg i driftsbygninger med husdyr skal kontrolleres av autoriserte
el-installatører hvert tredje år. Kravet er fastsatt med hjemmel i dyrevelferdsloven
med Mattilsynet som tilsynsmyndighet. Utviklingen av brannstatistikken i
landbruket viser at kravet og tilsyn med at det overholdes er viktig for å forebygge
branner i bygninger med husdyr.

2.2.
2.2.1.

Målsetninger
Hovedmål for prosjektet

Bedre velferd for dyr ved å- Bidra til reduksjon av brann og konsekvenser av brann i bygninger med svin.
-

Bidra til å sikre mot ventilasjonssvikt i dyrehold med svin.

Sluttrapport – Nasjonalt tilsynsprosjekt 2015, Brannsikring i svinehold

2.2.2.

side 8 av 39

Effektmål

-

Bidra til økt kunnskap hos svineholdere, bransjeorganisasjoner og
tilsynsmyndigheter om status for brannsikring og om aktuelle tiltak som kan
redusere brannfaren ytterligere i dyrehold med svin.

-

Bidra til enhetlig bruk av virkemidler der det påvises brudd på gjeldende
bestemmelser om brannsikring, med hjemmel i dyrevelferdsloven.

-

Unngå belastninger som en brann innebærer for involverte dyreholdere.

-

Bidra til reduserte økonomiske tap pga. brann i dyrehold med svin.

-

Bedre omdømme for både næring og tilsynsmyndigheter.

2.2.3.

Resultatmål

-

Inspeksjon av 750 svinebesetninger med hovedvekt på slaktesvin for å
avdekke regelbrudd mht. brannsikring, alarm mot ventilasjonssvikt og sentrale
faktorer for god dyrevelferd.

-

Virksomhetsmapper i MATS (Mattilsynets elektroniske fagsystem for tilsyn)
bare inneholder dyrehold i drift.

2.3.

Organisering

Tilsynsprosjektet eies av Mattilsynets avdelingsdirektør for planter og dyr, Hilde
Bremnes. Det er forankret i Mattilsynets ledelse som tildelte regiondirektøren for
region Øst, Wenche Aamodt Furuseth ansvaret for gjennomføringen.
Regiondirektøren for region Øst oppnevnte i samarbeid med regiondirektørene for
region Sør og Vest og region Midt og tidligere avdelingsdirektør for
tilsynsavdelingen, Hovedkontoret, en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har bestått
av representanter fra hovedkontoret og de nevnte regionene.
Prosjektgruppe:
Johan Teige, veterinær, seniorrådgiver, region Øst, Prosjektleder
Hege Bianca Bysheim, veterinær seniorrådgiver, Hovedkontoret
Marina Sanjarovskaia Braaten, seniorrådgiver, Hovedkontoret
(Sluttet juli 2015)
Hege Hopen, seniorrådgiver, kvalitetsansvarlig, Hovedkontoret (Fra oktober 2015)
Rolf Horntvedt, sivilagronom tekniske fag, seniorrådgiver, Hovedkontoret
Ole-Hermann Tronerud, veterinær, seniorrådgiver, Hovedkontoret
Gunnar Nestgaard Hynne, veterinær, seniorinspektør, region Midt
Arvid Reiersen, veterinær, spesialinspektør, region Sør og Vest
Elin Havig Skar, senior kommunikasjonsrådgiver, region Øst
Tor Villanger-Tvedt, jurist, seniorrådgiver, region Øst
Prosjektet knyttet til seg en referansegruppe for konsultasjon om temaer knyttet til
særskilte fagområder. Referansegruppen har bestått av personer fra
organisasjoner med kompetanse knyttet til svinehold, brannsikkerhet og elsikkerhet.

Referansegruppe:
Frode Narud Landbrukets Brannvernkomité/Gjensidige
Asbjørn Schjerve, Norsvin
Einar Dobloug, Norsk Landbruksrådgivning
Leif T. Aanensen, Norsk Elektroteknisk Komité
Tom Roterud, Matmerk/KSL
Willy Finnbakk, Svineprodusent

2.4.

Regelverksgrunnlag

Hovedmålet for prosjektet er sammenfallende med dyrevelferdslovens formål.
Inspeksjonene som ble gjennomført var hjemlet i dyrevelferdslovens § 30.
Dyrevelferdslovens bestemmelser om svinehold er utdypet i forskrift 2003-02-18175 om hold av svin og i forskrift 2006-07-03-885 om velferd for produksjonsdyr.
Forskriftene inneholder krav om at driftsbygninger skal være konstruert og
vedlikeholdt med tanke på å forebygge brann. Det skal finnes
brannvarslingsanlegg, brannslokkingsutstyr og evakueringsmuligheter for dyr. Det
elektriske anlegget skal kontrolleres jevnlig. Tekniske innretninger som dyra er
avhengige av skal holdes i orden. Dyra skal ha tilstrekkelig plass til å kunne ligge,
de skal ha tilgang til rotemateriale, og sjuke dyr skal kunne oppstalles for seg selv.
Halekupering er forbudt som et forebyggende tiltak mot bittskader. Mekaniske
ventilasjonssystemer skal gi alarm ved svikt.
Dette har dannet grunnlaget for funnene og vurderingene under inspeksjonene.

2.5. Gjennomføring
I regi av prosjektet har dette blitt gjennomført:

Orienteringsmøte med aktuelle organisasjoner i god tid før oppstart av
tilsynsperioden. Orienteringsmøtet ble holdt i desember 2014.


Oppdatering av tilsynsobjekter med svinehold i MATS, Mattilsynets
elektroniske fagsystem for tilsyn. Ryddingen har foregått fortløpende.



Opplæringssamlinger for tilsynsmedarbeidere ved oppstart av
tilsynsperioden. Tre opplæringssamlinger ble holdt som videomøter for alle
inspektører i Mattilsynet i slutten av februar 2015.



Utarbeidelse av en liste med krav som skulle kontrolleres og en tilhørende
veileder om hvordan kravene skal forstås. Kravlisten og veilederen følger
som vedlegg til sluttrapporten.



Inspeksjoner i 648 slaktegrisbesetninger og andre svinehold med formål å
vurdere om lovregulerte krav til brannsikring og sentrale faktorer for god
dyrevelferd er oppfylt. Kravene er fastsatt i forskrifter om hold av svin.
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Resultater

656 dyrehold med svin ble inspisert for vurdering av krav til brannsikring i
forskrifter om hold av svin. Rapporten omfatter resultater fra inspeksjoner i 648
svinehold. Åtte dyrehold ble utelatt fordi registreringene var mangelfulle.
Målsettingen om 750 inspeksjoner ble ikke nådd. Begrunnelser for dette framgår
av Kap.4.
Etterlevelse av sentrale faktorer for god dyrevelferd ble også kontrollert. Norske
myndigheter rapporterer antall tilsyn med dyrevelferd hos svin til EU-kommisjonen.
Inspeksjonene må derfor oppfylle fastsatte kriterier for dyreverninspeksjoner for å
kunne telles med.
Svineholdene var lokalisert i alle fylkene unntatt Oslo. Fylkesvis fordeling av
inspiserte svinehold:
Fylke
Antall inspiserte svinehold
Akershus

20

Aust-Agder

3

Buskerud

8

Finnmark

1

Hedmark

79

Hordaland

20

Møre og Romsdal

24

Nordland

26

Nord-Trøndelag

46

Oppland

55

Rogaland

212

Sogn og Fjordane

16

Sør-Trøndelag

17

Telemark

15

Troms

3

Vest-Agder

11

Vestfold

54

Østfold

38

Sum

648

Tilsynsprosjektet har først og fremst omfattet besetninger med slaktegris. I følge
Norsvin var det pr. 1.1.2015 1441 besetninger med slaktegris. De inspiserte
besetningene med slaktegris utgjør 40 % av disse.
579 av de 648 svineholdene hadde slaktegris. Øvrige svinehold var enten rene
smågrisprodusenter, purkenav eller foredlings- eller formeringsbesetninger i
Norsvins avlspyramide.

Mattilsynets lokale avdelinger har selv valgt ut tilsynsobjektene. Det ble gitt
føringer om at besetningene skulle være et tilfeldig utvalg av større svinehold, med
hovedvekt på slaktegris. Inspeksjoner i et tilfeldig utvalg av 40 % av norske
slaktegrisbesetninger er grunnlag for å anse resultatene som representative for
tilstanden i dyrehold med slaktegris.
Mål for prosjektet og føringene om utvalget av besetninger ble forankret hos
Mattilsynets ledelse.
Ved tilsynsbesøkene ble i alt seks krav til brannsikring og seks andre sentrale krav
til dyrevelferd vurdert. Kravene er fastsatt i forskrifter om hold av svin, med
hjemmel i dyrevelferdsloven. Tre andre forhold om brannsikring ble også vurdert.
Vurderte tiltak
Brannsikringstiltak:
 Brannvarslingssystem,
 Brannforebyggende seksjonering,
 Evakueringsmuligheter for dyr ved nødsituasjoner som brann o.l,
 Vedlikehold og renhold,
 Brannslokkingsutstyr,
 Faglig ettersyn av elektriske anlegg.
Andre brannsikringstiltak, Ikke lovregulerte
 Tiltak for å forebygge brann i ventilasjonsvifter,
 Om den pålagte kontrollen av det elektriske anlegget har inkludert
termografering,
 Om det er utarbeidet en beredskapsplan for dyreholdet til bruk ved brann,
og om planen var lett tilgjengelig for brannmannskap.
Andre sentrale dyrevelferdsstiltak:
 Ettersyn av tekniske innretninger,
 Ventilasjonssystemer,
 Plassforhold i grisebingene,
 Innretning av sykebinger,
 Bruk av rotemateriale,
 Om halekupering foregår som et rutinemessig tiltak (Ikke tillatt).
Kravene til brannsikring og velferd for svin og følgene av resultatene er nærmere
kommentert i kapittel 4.

3.1.

Brannsikringstiltak

Prosjektet har vurdert seks brannsikringstiltak.
Av 648 inspiserte svinehold hadde 340 svinehold ingen merknad på noen av
brannsikringstiltakene som ble undersøkt. Det vil si at 52 % av svineholdene
tilfredsstilte kravene til brannsikring i forskrifter om hold av svin. Alle inspiserte
svinehold hadde minst to av de undersøkte seks brannsikringstiltakene på plass.
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Konklusjoner om brannsikring
Antall svinehold med anmerkninger
100

340

308
149

43

Antall med 0 anmerkninger
Antall med 1 anmerkninger
Antall med 2 anmerkninger
Antall med 3 anmerkninger
Antall med 4 anmerkninger

16

Antall svinehold med mangler fordeler seg slik:
 149 svinehold (23%) manglet eller hadde mangler i forhold til ett av de
undersøkte lovpålagte brannsikringstiltakene.




100 svinehold (16%) manglet eller hadde mangler i forhold til to av de
undersøkte lovpålagte brannsikringstiltakene.
59 svinehold (9%) manglet eller hadde mangler i forhold til tre eller fire av de
undersøkte lovpålagte brannsikringstiltakene.

700

Brannsikring i svinehold:
Antall konklusjoner på 6 brannsikringstiltak

600
500
400
300
200
100
0

Ingen merknad

Ikke vurdert

Ikke tilfredstillende

Funn i prosjektet for hvert av de undersøkte kravene er nærmere beskrevet i
kapittel 4.

3.1.1.

Brannvarslingssystem

532 svinehold hadde et velfungerende brannvarslingsanlegg i samsvar med
kravene i forskrift om hold av svin. 116 svinehold (18 %) fikk anmerkninger og
pålegg om utbedringer av brannvarslingsanlegget.
I Agder hadde alle 14 inspiserte svinehold et tilfredsstillende
brannvarslingsanlegg. Svineholdere i Oppland hadde dårligst resultat. 24 av 55
(44 %) hadde mangler eller manglet brannvarslingsanlegg.

Brannvarslingssystem,
Fylkesvis fordeling, antall

250
200
150
100
50
0

Ikke tilfredstillende

Ingen merknad

3.1.2.

Brannforebyggende seksjonering
581 svinehold hadde tilfredsstillende brannforebyggende seksjonering i
driftsbygningen. 62 svinehold (10 %) tilfredsstilte ikke kravene. Fra inspeksjoner i
fem svinehold mangler en vurdering av dette.

250

Brannforebyggende seksjonering,
Fylkesvis fordeling, antall

200
150
100
50
0

Ikke tilfredstillende

Ikke vurdert

Ingen merknad
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Evakueringsmuligheter for dyr ved brann o.l.

Spørsmålet som ble stilt var om det er evakueringsmuligheter for dyr ved brann og
lignende nødsituasjoner.
578 svinehold hadde tilfredsstillende evakueringsmuligheter for svin i
driftsbygningen. I 70 svinehold (11 %) var evakueringsmulighetene ikke
tilfredsstillende.

250

Evakueringsmuligheter,
Fylkesvis fordeling, antall

200
150
100
50
0

Ikke tilfredstillende

3.1.4.

Ingen merknad

Vedlikehold og renhold

615 svinehold hadde tilstrekkelig orden, vedlikehold og renhold for å forebygge
brann. I 33 svinehold (5 %) var forholdene ikke tilfredsstillende. Det er store
fylkesvise forskjeller i resultatene.

250

Vedlikehold og renhold,
Fylkesvis fordeling, antall

200
150
100
50
0

Ikke tilfredstillende

Ingen merknad

3.1.5.

Brannslokkingsutstyr på plass

526 svinehold hadde tilfredsstillende antall og standard på brannslokkingsutstyret i
driftsbygningen. I 121 svinehold (19 %) hadde brannslokkingsutstyret mangler. Fra
ett dyrehold mangler det opplysninger.

Brannslokkingsutstyr,
Fylkesvis fordeling, antall
250
200
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100
50
0

Ikke tilfredstillende

3.1.6.

Ikke vurdert

Ingen merknad

Faglig ettersyn av elektriske anlegg

507 svinehold hadde gjennomført lovpålagt faglig kontroll av el-anlegget i
driftsbygningen. I 140 (22 %) svinehold var kontrollen enten ikke gjennomført eller
dokumentasjonen for slik kontroll manglet. Fra ett dyrehold mangler det
opplysninger.
Det var store fylkesvise forskjeller. I Agder var det foretatt faglig kontroll av elanlegget i alle 14 inspiserte svinehold i siste treårs periode. I Sør-Trøndelag var
det foretatt faglig kontroll av el-anlegget i fem av 17 inspiserte svinehold (29 %).

Kontroll av elektrisk anlegg,
Fylkesvis fordeling, antall
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Ikke tilfredstillende
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Ingen merknad
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Andre brannsikringstiltak, Ikke lovregulerte

Prosjektet har vurdert tre brannsikringstiltak som det ikke er fastsatt krav om iht.
dyrevelferdsloven, men som kan ha betydning for brannsikkerhet Dette er:


Tiltak for å forebygge brann i ventilasjonsvifter,



Om den pålagte kontrollen av det elektriske anlegget har inkludert
termografering,



Om det er utarbeidet en beredskapsplan for dyreholdet til bruk ved brann og
om den oppbevares slik at den er tilgjengelig for brannmannskap.

Konklusjoner om andre brannsikringstiltak,
Antall funn
700
600
500
400
nei

300

Ingen info

200

ja

100
0
Tiltak for å forebygge
brann i ventilasjonsvifter

3.2.1.

Sjekkpunkt
termofotografering.

Sjekkpunkt
beredskapsplan

Tiltak for å forebygge brann i ventilasjonsvifter

Forsikringsbransjen har etterspurt resultater om tiltak for å forebygge brann i
ventilasjonsvifter. 316 svineholdere opplyste at det fantes tiltak for å hindre brann i
ventilasjonsvifter. 255 svineholdere sa at det ikke fantes slike tiltak. Fra 77
inspiserte svinehold ga ikke de gitte opplysninger grunnlag for en konklusjon om
«ja» eller «nei».

Forebygge brann i ventilasjonsvifter,
Fylkesvis fordeling, antall
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3.2.2.

Ingen info

ja

Termografering

Spørsmålet som ble stilt var om den pålagte kontrollen av det elektriske anlegget
har innbefattet termografering. Dette er et viktig hjelpemiddel for å avdekke feil
som skaper brannfarlig varmeutvikling i elektriske installasjoner og komponenter.
Forsikringsbransjen har etterlyst opplysninger om termografering som en del av
den pålagte kontrollen av el-anlegget hvert 3. år. I 135 av de inspiserte
svineholdene var det gjennomført termografering. 334 svineholdere hadde ikke
gjennomført termografering. Fra 179 svinehold fikk Mattilsynet ikke opplysninger.
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Termografering,
Fylkesvis fordeling, antall
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3.2.3.

Ingen info

ja

Om det er utarbeidet en beredskapsplan

Spørsmålet som ble stilt var om det er utarbeidet en beredskapsplan for
dyreholdet til bruk ved brann og om den oppbevares slik at den er tilgjengelig for
brannmannskap.
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Tiltaket om beredskapsplan er etterspurt av KSL-Matmerk. Inspeksjoner i 244
svinehold viste at det forelå en beredskapsplan til bruk ved brann. Fra 306 av de
inspiserte svineholdene forelå det ingen slik beredskapsplan. Fra 98 av de
inspiserte svineholdene fikk Mattilsynet ikke opplysninger vedrørende dette.
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Fylkesvis fordeling, antall
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3.3.

Ingen info

ja

Andre sentrale dyrevelferdstiltak

Prosjektet har vurdert seks tiltak som er viktige for god velferd for svin.
To av tiltakene (Status mht. bruk av rotemateriale og status mht. halekupering) har
usikkerhetsfaktorer som gjorde at det fra prosjektorganisasjonen ble gitt føringer
om at eventuelle påviste regelbrudd bare skulle observeres, og ikke følges opp i
forhold til de enkelte dyrehold direkte. Usikkerheten om rotemateriale gjelder
tolkningen av «tilstrekkelig mengde» i forskrift om hold av svin. Usikkerheten om
halekupering gjelder at inngrepet som oftest er gjort før dyret ble flyttet til
slaktegrisbesetningen.

Konklusjoner om dyrevelferd
Antall funn for hvert punkt
700
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3.3.1.

Ingen info

Halekupering
nei

nei

Ingen info

ja

Ettersyn av tekniske innretninger

637 svinehold hadde tilfredsstillende rutiner for ettersyn av tekniske innretninger. I
ni svinehold (1 %) var vedlikeholdsrutinene ikke gode nok til å sikre dyras velferd.
Ved to inspeksjoner mangler det en konklusjon vedrørende dette forholdet.

3.3.2.

Ventilasjonssystemer

543 svinehold hadde ventilasjonssystemer som var tilstrekkelig sikret mot
ventilasjonssvikt. I 103 svinehold (16 %) var ventilasjonssystemene mangelfullt
sikret. Ved to inspeksjoner mangler det en konklusjon vedrørende dette forholdet.
Det var store fylkesvise forskjeller. I Nord-Trøndelag var ventilasjonssystemet uten
mangler i alle 46 inspiserte svinehold. I Oppland ble det funnet mangler ved
ventilasjonssystemet i 25 av 55 inspiserte svinehold (45 %).
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Tilfredsstsillende ventilasjonssystemer,
Fylkesvis fordeling, antall

200
150
100
50
0

Ikke tilfredstillende

Ikke vurdert

Ingen merknad
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Plassforhold i grisebingene

I 635 svinehold var plassforholdene i grisebingene tilstrekkelig ut fra kravene i
forskrifter om hold av svin. I 13 av svineholdene (2 %) var det for dårlig plass i
grisebingene i forhold til antallet oppstallede griser og størrelsen på grisene.

3.3.4.

Innretning av sykebinger

609 svinehold hadde tilfredsstillende muligheter for å skille ut og oppstalle svin
med skader eller sjukdom atskilt fra øvrige dyr. I 38 svinehold (6 %) var
mulighetene for slik oppstalling mangelfulle. Ved en inspeksjon manglet det en
konklusjon om dette.

3.3.5.

Bruk av rotemateriale

Bruk av rotemateriale ble vurdert i 502 besetninger. Det var brukt tilstrekkelige
mengder rotemateriale i 347 av disse. Hos 155 av svineholdene ble mengden
rotemateriale vurdert som ikke tilstrekkelig. I rapportene fra 146 av de inspiserte
besetningene var det ingen opplysninger om bruk av rotemateriale.
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Fylkesvis fordeling, antall
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3.3.6.
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ja

Om halekupering foregår som et rutinemessig tiltak

I 535 av 648 inspiserte svinehold ble det gjort observasjoner som viste at grisene
ikke utsettes for systematisk halekupering. I 5 av de inspiserte svineholdene er det
gjort funn som tydet på at griser har blitt utsatt for halekupering. Fra 108 av de
inspiserte svineholdene er det ingen opplysninger.

Kapittel 4:
4.1.

Vurdering av resultater

Hovedmål for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet har vært å bedre dyrs velferd ved å:

4.1.1.

Bidra til å redusere antall branner

Målet var beskrevet slik: Bedre dyrs velferd ved å bidra til reduksjon av brann og
konsekvenser av brann i bygninger med dyr.
Forskrift om hold av svin fastsetter krav til brannsikring av bygninger hvor svin
holdes. Kravene gjør grisehusene til trygge tilholdsrom for svin med tanke på
brannfare, at et branntilløp skal kunne slås ned før det har fått store konsekvenser
for dyra og at dyra lett skal kunne slippes ut av bygningen.
Prosjektet ble avgrenset til svinehold. Da det ble lansert i desember 2014, og da
inspeksjonene begynte i mars 2015, fikk temaet brannsikring i husdyrrom god
dekning både i tv/radio, aviser og fagpresse. Mattilsynets engasjement og
oppmerksomheten rundt prosjektet bidrar i seg selv til økt bevissthet om
brannsikkerhet i husdyrrom. Dette kan være avgjørende for å hindre at et
branntilløp blir en dyretragedie. Mattilsynets oppfølging av påviste regelbrudd vil i
tillegg gi økt beredskap mot brann i svinebesetninger.
Oppfølgingen av regelbrudd har skjedd i tråd med Mattilsynets retningslinjer for
virkemiddelbruk.

4.1.2.

Bidra til å sikre mot ventilasjonssvikt

Målet var beskrevet slik: Bedre dyrs velferd ved å bidra til å sikre mot
ventilasjonssvikt i dyrehold med svin.
Alarm mot ventilasjonssvikt skal finnes i alle grisehus der mekanisk ventilasjon er
nødvendig. Der slik alarm har manglet eller hatt mangler har tilsynsprosjektet og
oppfølging av påpekte mangler bidratt til redusert risiko for fatale konsekvenser av
svikt i ventilasjonssystemet.

4.2.

Effektmål

4.2.1.

Bidra til økt kunnskap

Målet var beskrevet slik: Bidra til økt kunnskap hos svineholdere,
bransjeorganisasjoner og tilsynsmyndigheter om status for brannsikring og om
aktuelle tiltak som kan redusere brannfaren ytterligere i dyrehold med svin.
Publisiteten rundt tilsynsprosjektet og inspeksjonene som delvis er utført sammen
med lokalt el-tilsyn og lokalt brannvesen har gitt mulighet for læring for alle
deltakende etater i tillegg til dyreholderen. Læringseffekten vil kunne øke
ytterligere gjennom publisitet rundt denne sluttrapporten.
Kunnskapen som er resultatet av prosjektet har stor overføringsverdi til andre
typer husdyrhold.
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Bidra til enhetlig bruk av virkemidler

Målet var beskrevet slik: Bidra til enhetlig bruk av virkemidler der det påvises
brudd på gjeldende bestemmelser om brannsikring, med hjemmel i
dyrevelferdsloven.
Tilsyn med de samme kravene ved alle inspeksjonene, målrettet intern opplæring,
veiledning og holdningsskapende arbeid har lagt grunnlag for enhetlig vurdering
og oppfølging av regelbrudd. Prosjektet har gitt føringer om at virkemidlene som
blir brukt i oppfølgingen skal følge Mattilsynets retningslinjer om virkemiddelbruk.
Oppfølgingen har ikke vært en del av prosjektet, men er overlatt til den enkelte
lokalavdeling i Mattilsynet.

4.2.3. Unngå belastninger som en brann innebærer
Målet var beskrevet slik: Unngå belastninger som en brann innebærer for
involverte dyreholdere.
Statistikk over branner i grisehus vil kunne gi holdepunkter for effekten av
tilsynsprosjektet. Full effekt kan ikke oppnås før påpekte mangler er utbedret.

4.2.4. Bidra til reduserte økonomiske tap
Målet var beskrevet slik: Bidra til reduserte økonomiske tap pga. brann i dyrehold
med svin.
Statistikk over forsikringsutbetalinger etter branner i grisehus vil kunne vise
effekten av tilsynsprosjektet.

4.2.5. Bedre omdømme for både næring og tilsynsmyndigheter
Bedre omdømme for både næring og tilsynsmyndigheter
Alle inspiserte svinehold hadde noen brannsikringstiltak på plass og med få unntak
god dyrevelferd. Dette viser at svinenæringen har arbeidet godt med
kunnskapsoppbygging i mange år. Det er likevel rom for forbedringer og større
bevissthet rundt betydningen av å ha rutinemessige kontroller av el-anleggene i
driftsbygningene. Enda bedre brannforebyggende tiltak og mer kunnskap om
betydningen av rotemateriale som et velferdsfremmende og trivselsskapende tiltak
for dyra i grisefjøset, vil trolig kunne gi svinenæringen et enda bedre omdømme.
Mattilsynets initiativ og innsats for å kartlegge status og håndheve kravene til
brannsikring og sentrale faktorer for god dyrevelferd, viser at dette er viktige
temaer for Mattilsynet.

4.3.

Resultatmål

4.3.1.

Inspeksjoner

Resultatmålet var å inspisere 750 svinehold, med hovedvekt på slaktesvin.
Rapporten presenterer resultatene fra inspeksjoner i 648 svinehold. 579 av de 648
inspiserte svineholdene hadde slaktegris. Dette utgjorde rundt 40 % av

slaktegrisbesetningene i Norge. Mattilsynet har tidligere ikke inspisert og vurdert
dyrevelferden i et så stort antall svinebesetninger samlet.
Utvalget av dyrehold som ble inspisert har vært tilfeldig. Sammen med det store
antallet inspiserte svinehold danner dette grunnlag for å anse resultatene som
representative på landsbasis. Andelen av svinebesetninger som er inspisert
varierer fra fylke til fylke. I fylker der det er få eller en lav andel inspiserte
besetninger kan resultatene ikke betraktes som representative.
Tilsynsperioden pågikk fra 1. mars til ut november i 2015. Den falt sammen med
en omfattende administrativ omorganisering av Mattilsynet. Samtidig pågikk det et
stort arbeid med å avklare tilfeller av LA-MRSA i en del svinebesetninger. Dette
kan ha bidratt til at færre svinehold enn planlagt ble inspisert. Resultatene gir
likevel et godt bilde av status for brannsikring og generell dyrevelferd i norske
svinebesetninger.
Regelbruddene som Mattilsynet har påvist om brannsikringstiltak har liten
dyrevelferdsmessig betydning i den daglige driften. De betyr derfor ikke
nødvendigvis at dyras velferd er umiddelbart truet. Dersom en brann skulle oppstå
kan tiltakene likevel være avgjørende.
Tilstanden mht. andre dyrevelferdstiltak må anses som bra med unntak av bruk av
rotemateriale og varsling av svikt i ventilasjonsanleggene. Det siste kravet føyer
seg inn i rekken av beredskapstiltak som det er nødvendig å ha økt
oppmerksomhet mot.
I ett svinehold ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr. Dette dyreholdet har i
ettertid fått en omfattende oppfølging.
4.3.1.1. Brannsikringstiltak
4.3.1.1.1. Brannvarslingssystem
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16 fastsetter at alle driftsbygninger hvor det holdes flere
enn 10 purker, råner og/eller ungpurker eller 60 slaktegriser eldre enn 10 uker,
skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann.
Bakgrunn
Et brannvarslingsanlegg av en type som er godkjent av forsikringsselskapenes
godkjenningsnemd (FG-godkjente brannvarslingsanlegg) vurderes som
tilfredsstillende. Dette er uten unntak brannvarslingsanlegg av aspirasjonstypen.
Slike anlegg har perforerte innsugningsrør montert i taket på dyrerommene og en
røykdetektor montert i et knutepunkt for dette rørsystemet.

Illustrasjon: Brannvarslingsanlegg av aspirasjonstype for svinefjøs, Elotec AS
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Seriekoblede røykvarslere og sprinkleranlegg beregnet for fjøsmiljø og med
tilfredsstillende varsling kan også godtas som tilfredsstillende systemer etter en
brannfaglig vurdering.
Tilfredsstillende varsling innebærer at varsling skal kunne skje til mobiltelefon og til
alarmklokke på utsiden av driftsbygningen.
Et brannvarslingsanlegg må vedlikeholdes og kontrolleres i tråd med
leverandørens anbefalinger. Anlegget skal være i kontinuerlig drift. Et utkoblet
brannvarslingsanlegg tilfredsstiller ikke kravet om at det skal finnes et
tilfredsstillende system for varsling av brann. Det samme gjelder der deler av
dyreholdet ikke er omfattet av et brannvarslingssystem.
Bygninger som er bygget etter 2010 har særskilte krav til brannvarslingsanlegg
etter plan- og bygningsloven. Kravene etter dyrevelferdsloven og kravene etter
plan- og bygningsloven er ikke samordnet. Kravene etter plan- og bygningsloven
gjelder uten hensyn til antall dyr som er oppstallet, mens kravene etter
dyrevelferdsloven ikke gjelder for små besetninger.
Funn i prosjektet
116 (18 %) av 648 inspiserte svinehold hadde ikke et tilfredsstillende
brannvarslingsanlegg. Den største andelen av mangler ved brannvarslingsanlegg
knyttet seg til at det ikke var monterte anlegg eller at det manglet i deler av
dyreholdet (41 av 648 = 6 % av antall inspiserte dyrehold). En del andre mangler
som ble påvist gjaldt manglende alarmoppringing til mobiltelefon, manglende
vedlikehold eller manglende dokumentasjon på at vedlikehold var gjennomført.
Noen anlegg var koblet ut pga. misnøye med anleggets funksjonalitet, og like
mange anlegg var ute av drift av forskjellige andre grunner.
Der det ble registrert mangler ved brannvarslingsanlegget fikk dyreholder pålegg
om å utbedre mangelen innen en nærmere fastsatt frist.

Funn vedr. brannvarslingsanlegg, Antall
24

532

116

24

41

27

Tilfredsstillende brannvarslingsanlegg
Mangelfullt vedlikehold eller manglende dokumentasjon på vedlikehold
Ikke montert eller montert bare i en del av dyreholdet
Manglende varsling til mobiltelefon
Ute av funksjon eller utkoblet
Konklusjoner
Et egnet brannvarslingsanlegg er et vesentlig brannsikringstiltak i driftsbygninger
med dyr. Manglende brannvarslingsanlegg i grisehus kan medføre alvorlig brudd
på bestemmelser om brannsikring i svinehold.

Kravene etter plan- og bygningsloven og kravene etter dyrevelferdsloven bør
samordnes.

4.3.1.1.2. Brannforebyggende seksjonering
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16., første og annet ledd: Valg av materialer, utforming
av konstruksjoner og innredninger og gjennomføring av vedlikehold og renhold
skal gjøres med tanke på å forebygge brann. Ventilasjonsanlegg skal ikke kunne
spre branngasser.
I driftsbygninger med brannforebyggende seksjonering skal enheter med dyr
danne en egen brannseksjon, eventuelt egne brannseksjoner. I slike bygninger
skal ventilasjonsanlegget ikke kunne spre branngasser mellom de seksjonerte
delene av bygningen.
Bakgrunn
Plan og bygningslovens tekniske forskrift fastsetter krav om brannforebyggende
seksjonering (brannceller) i bygninger for husdyr oppført etter 01.07.2010.
Driftsbygninger tatt i bruk før dette tidspunktet er ikke er omfattet av kravet om
egne brannceller for dyrerommene, men skal likevel være konstruert og innredet
med tanke på å forebygge brann. Der det er stor risiko for at brann kan oppstå i
tilstøtende rom må derfor også driftsbygninger bygget før 1.7.2010 ha skjerming
som kan forsinke spredning av en brann til dyrerommet.
Rom med stor risiko for brann er f.eks. verksteder hvor det foregår varme arbeider,
traktorgarasjer, korntørke e.l. Et sikringsskap uten særskilt skjerming oppfattes
også som et element med stor brannfare. Moderne sikringsskap av brannsikkert
materiale er egne brannceller, dersom det er godt vedlikeholdt og har en dør som
tetter helt.
Etasjeskiller skal også være tette for å hindre at brann kan spres lett.
Funn i prosjektet
62 av 648 (9,6 %) inspiserte svinehold ble vurdert som ikke tilfredsstillende mht.
brannforebyggende seksjonering eller mht. konstruksjon, vedlikehold m.m. med
tanke på å forebygge brann. De fleste anmerkningene gjaldt manglende skjerming
av tilstøtende rom med stor brannfare (Tekniske rom, fôrlager,
traktorgarasje/verksted etc.). En del mangler knyttet seg også til plassering og
utforming av sikringsskap.
Håndhevingen av kravet om brannforebyggende konstruksjon, innredning og
vedlikehold har tidligere ikke vært prioritert av Mattilsynet, og det har vært en del
usikkerhet om tolkningen av kravet. Usikkerheten har trolig medført variasjoner i
Mattilsynets vurderinger. Det er også store regionale forskjeller i Mattilsynets funn
og vurderinger.
I nye grisehus er kravet til brannforebyggende seksjonering som regel oppfylt. I
eldre driftsbygninger er særskilte tiltak ofte nødvendig for å sikre mot spredning av
brann der bygningene har blitt bygget om eller der rom i bygningen har blitt tatt i
bruk til andre formål enn de opprinnelig var bygget for. Brannsikkerheten kan økes
enten ved å endre bruken av rom som er forbundet med stor brannfare eller å
skjerme de med brannhemmende vegger og dører for å forsinke spredning av en
brann.
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Samarbeid mellom Mattilsynet og andre tilsynsmyndigheter med kompetanse
innen brann- og el-tilsyn, har i mange tilfeller vært nødvendig for å vurdere
regelverksetterlevelsen.
Konklusjoner
Driftsbygninger for svin er for det meste konstruert, innredet og vedlikeholdt
tilfredsstillende med tanke på forebygging av brann, men i enkelte tilfeller er andre
rom enn dyrerommene tatt i bruk slik at de medfører en stor brannfare, uten at det
er satt i verk tilstrekkelige brannhemmende tiltak.
Behovet for brannforebyggende seksjonering og tiltak for å begrense mulighetene
for spredning av en brann i eldre bygninger har vært for lite påaktet ved
ombygginger og utvidelser av eldre grisefjøs.
Der det ble registrert mangler ved bygningenes konstruksjon, innredning eller
vedlikehold med tanke på brannsikring, fikk dyreholder pålegg om å utbedre
mangelen innen en nærmere fastsatt frist.
Kravene til brannsikring iht. plan og bygningsloven vil etter hvert som andelen av
driftsbygninger som er bygget etter 2010 øker, bidra til at flere grisehus har bedre
brannsikring.
Grisehus som er konstruert og i bruk uten at rom som er forbundet med stor
brannfare er skjermet fra tilstøtende dyrerom, kan medføre alvorlig brudd på
bestemmelser om brannsikring i svinehold.

4.3.1.1.3. Evakueringsmuligheter for dyr ved brann o.l.
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16, Brannsikring i driftsbygninger med gris, 4 ledd:
Dyrene skal lett kunne slippes ut av bygningen i tilfelle brann eller andre
nødssituasjoner. Plassering og utforming av ganger og dører skal muliggjøre
evakuering av dyrene. Det skal være minst 2 utgangsdører ut fra dyreavdelingen i
bygningen. Det skal være god avstand mellom dørene med god mulighet til å
evakuere dyrene i to retninger.
Bakgrunn
God tilgang til husdyrrommene er viktig for slokkingsarbeidet ved en brann og for å
kunne avlive dyr på stedet om nødvendig.
Fra dyrerommene skal det være to utgangsdører/utgangsveier som er uavhengige
av hverandre. Det betyr at de skal ha god avstand og munne ut forskjellige
retninger. Fortrinnsvis skal den ene utgangsdøren munne direkte ut i det fri. To
utgangsdører med felles rømningsvei ut i det fri kan ikke regnes som to
uavhengige utgangsdører.
Ved grisehold i flere etasjer skal det være to utgangsdører fra hver etasje. En dør
med utvendig trapp (for folk) ut fra de øvre etasjene kan regnes som en utgang
selv om den ikke er egnet for evakuering for dyr.
Brannmannskap vil vanligvis prioritere slokkingsarbeidet framfor å evakuere dyr.
Muligheten for å redde ut dyr vil ofte være begrenset av risikoen det innebærer for
redningsmannskapet. Det kan også forsinke slokkearbeidet.

Funn i prosjektet
70 av 648 (10,8 %) har ikke tilfredsstillende evakueringsmuligheter fra
dyreavdelingen. I 60 av svineholdene hadde dyrerommene for få utganger. 20 av
disse gjaldt fra dyrerom i øvre etasjer. Ofte vil det være nødvendig å etablere en
ny utgang i motsatt ende av dyreavdelingen eller anlegge en utvendig trapp fra
øvre etasjer for å sikre bedre atkomst. Bakkenivået utenfor og muligheter for å
komme langt bort fra bygningen er også avgjørende.
Konklusjoner
Evakuering av svin fra en brennende driftsbygning er vanskelig i praksis, og krever
flere tiltak enn bare gode evakueringsmuligheter. Selv om evakuering av svin fra
en brennende bygning er vanskelig, er det en fortvilet situasjon å ikke ha mulighet
for dette i en krisesituasjon.
Å holde svin i driftsbygninger med manglende evakueringsmuligheter kan medføre
alvorlige brudd på bestemmelse om brannsikring i svinehold.
God tilgang til grisehuset er viktigere enn gode evakueringsmuligheter.
Regelverket har derfor rom for forbedringer om dette.

4.3.1.1.4. Vedlikehold og renhold
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16.Brannsikring i driftsbygninger med gris, 1 ledd:
Valg av materialer, utforming av konstruksjoner og innredninger og gjennomføring
av vedlikehold og renhold skal gjøres med tanke på å forebygge brann.
Ventilasjonsanlegg skal ikke kunne spre branngasser.
Bakgrunn
Generelt god orden er i seg selv god forebygging av brann. God orden omfatter
også orden utenfor dyrerommet, i gangarealer og uteområde. Renhold og
vedlikehold av utstyr, elektriske installasjoner, vifter mm er vektlagt. Dårlig renhold
øker påkjenning og korrosjon på elektriske komponenter med økt brannfare. Feil
bruk av elektriske redskaper, vedlikehold av el-utstyr, bruk av skjøteledninger, løse
ledninger mm er kontrollert. Det skal være god adkomst til rom med strøminntak
og sikringsskap.
Funn i prosjektet:
33 av 648 (5,1%) svinehold hadde ikke tilfredsstillende orden, renhold og
vedlikehold. Generell god orden og godt renhold forteller mye om holdninger og
ansvarlighet hos dyreholder.
Konklusjon
Forholda på dette området er bra i norsk svinehold.

4.3.1.1.5. Brannslokkingsutstyr
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16. Brannsikring i driftsbygninger med gris, 3 ledd:
Det skal være brannslanger eller et tilstrekkelig antall håndslukkeapparater i alle
bygninger med gris. Disse skal kontrolleres regelmessig og være hensiktsmessig
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plassert. Kravet til brannslokkingsutstyr gjelder ikke når det er åpenbart
unødvendig.
Bakgrunn
Det skal være plassert slokkeutstyr ved alle ut/innganger til alle brannceller og i
alle rom hvor brannfaren er stor. Slokkeutstyret skal tilpasses brannkildene og
vedlikeholdes både av dyreholderen og av fagfolk.
Pulverapparater krever kontroll/service minst hvert tredje år. Skumapparater
tilsvarende minst hvert femte år. Hvert tiende år skal apparater fornyes eller
gjennomgå en omfattende renovering der deler og pulver/skum skiftes ut. Dette
skal utføres av kompetent personell. Brannslanger skal være en anbefalt type,
rekke langt nok og ikke ha lekkasjer.
Brannslokkingsutstyr må kunne håndteres. Tilfredsstillende brannslokkingsutstyr
har liten verdi uten at dyreholder og annet personale på gården gjennomfører
øvelser i hvordan det skal brukes. Krav om dette er ikke fastsatt i regelverket.
Funn i prosjektet:
121 av 648 (19 %) hadde ikke tilfredsstillende brannslokkingsutstyr.
Hos 72 av svineholdene var alderen på apparatet over 5 år uten at det hadde fått
kontroll/service, og derfor ikke tilfredsstillende. I 23 svinehold var det for lite
slukkeutstyr tilgjengelig eller det var lite hensiktsmessig plassert. 19 svinehold
manglet helt brannslokkingsutstyr. Alle hadde en vannslange i grisehuset, men
brannslanger fantes bare hos et fåtall. Hageslange regnes ikke som
tilfredsstillende brannslokkingsutstyr.
Konklusjoner
Dette er et av brannsikringstiltakene med flest mangler. Næringen har tydelig rom
for forbedringer. Utbedringer av de påviste manglene er derimot enkle å
gjennomføre.
Hold av svin uten at det finnes brannslokkingsutstyr i grisehuset er et alvorlig
brudd på bestemmelser om brannsikring i svinehold.
Et krav om øvelser for dyreholdere i bruk av brannslokkingsutstyr bør vurderes.

4.3.1.1.6. Faglig ettersyn av elektriske anlegg
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 16. Brannsikring i driftsbygninger med gris, 6 ledd:
Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det gjennomføres faglig
kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år.
Bakgrunn
Feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr er årsak til mange
branner i driftsbygninger. Anleggene skal derfor kontrolleres jevnlig. Den faglige
kontrollen av elektriske anlegg iht. forskrift om hold av svin § 16 skal foretas av en
autorisert elektroinstallatør. Kontrollen skal kunne dokumenteres hos
svineholderen. Svineholderen er selv ansvarlig for at kontroll av el-anlegget er
gjennomført i rett tid.
Forsikringsbransjen krever at den faglige kontrollen skal skje etter NEK-norm 4051 og 405-3, inklusiv termografering. Dette krever spesiell kompetanse om

elektriske anlegg i driftsbygninger. Kontrollen skal være av utført av en uavhengig
og sertifisert virksomhet.
Svineholdere som er medlem i KSL/Matmerk, skal gjennomføre egenkontroll av elanlegget hvert år. KSL/Matmerk har en detaljert sjekk-liste med veileder for dette.
Svineholdere som har gjennomført denne egenkontrollen vil ha god kontroll med
eget el-anlegg.
Mattilsynet har samarbeidet med lokale/ regionale el-tilsyn for å øke kvaliteten på
tilsynsbesøkene. Der det ikke er blitt gjennomført faglig kontroll av el-anlegget i
løpet av siste treårs periode eller at dette ikke kan dokumenteres, er regelkravet
ikke oppfylt.
Funn i prosjektet:
140 av 648 (22 %) har ikke tilfredsstillende kontroll og dokumentasjon.

Funn om kontroll av El-anlegg, Antall
51
17
508

140

8
6
55

Tilfredsstillende El-kontroll
Ikke gjennomført siste 3 år
Kontrollør bestilt, ikke kommet
Dokumentasjon ikke framlagt
Siste kontroll for 3-5 år siden
Påviste mangler ikke rettet
Dyreholder eier ikke fjøset
Kontroll utført nylig, rapport ikke mottatt

1
2

Konklusjoner
I mange svinehold var den påbudte faglige kontrollen av el-anlegget ikke er
foretatt i tide. I mange tilfeller manglet dokumentasjon på at kontrollen var utført.
Der dokumentasjonen manglet, var det vanskelig å fastslå at den faglige kontrollen
av el-anlegget var utført.
Manglende vedlikehold eller kontroll av elektrisk utstyr og installasjoner kan få
omfattende konsekvenser som vil være alvorlig brudd på bestemmelser om
brannsikring i svinehold.
Den faglige kontrollen av det elektriske anlegget i en driftsbygning med svin etter
dagens regelverk avdekker ikke alle feil. Det er ikke krav om kontrollens
uavhengighet eller at kontrollen utføres av personell med særskilt fagkompetanse.
En uavhengig kontroll foretatt av fagfolk med særskilt kompetanse innen kontroll
med elektriske installasjoner i landbruksbygg er et tiltak som kan avdekke flere feil
i driftsbygningenes el-anlegg, og derved forhindre flere branner. Dagens regelverk
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er ikke oppdatert i henhold til anbefalinger om hvordan kontroller med el-anlegg i
driftsbygninger bør gjøres.

4.3.1.1.7. Konklusjoner om brannsikringstiltak
Det meste av regelbruddene som Mattilsynet har påvist har liten
dyrevelferdsmessig betydning i den daglige driften. En vurdering som ikke
tilfredsstillende betyr ikke nødvendigvis at dyras velferd er umiddelbart
truet, men brann i husdyrrom har alvorlige konsekvenser for dyr. Lovpålagte
brannsikringstiltak kan være avgjørende for å sikre dyrs velferd og
sikkerhet. De må derfor overholdes. I en stor del av de inspiserte
svineholdene er tilstanden bra mht. brannforebyggende tiltak. Mange
produsenter i svinenæringen må likevel ta et større ansvar for å sikre viktige
brannsikringstiltak i driftsbygningene.
De fleste mangler er funnet ved kontroll med elektriske anlegg,
brannvarslingsanlegg og brannslokkingsutstyr.
Kontroll med det elektriske anlegget
22 % av inspiserte svinefjøs oppfylte ikke kravet om faglig kontroll av det
elektriske anlegget i driftsbygningen. Faglig kontroll av el-anlegget er det
viktigste brannforebyggende tiltak i et svinehold, men likevel det tiltaket som
flest av de inspiserte svineholdene ikke hadde på plass.
Det brenner for mye i norske svinefjøs og brannen starter ofte i det
elektriske anlegget. Dersom flere svinefjøs har et grundig kontrollert og
feilfritt el-anlegg vil antall branntilfeller i driftsbygninger gå ned.
Brannvarslingsanlegg
18 % av inspiserte svinefjøs hadde ikke fungerende brannvarslingsanlegg.
Dette er det viktigste tiltaket for å redusere konsekvensene av et branntilløp.
Dersom flere svinefjøs har et egnet brannvarslingsanlegg som kan gi et
tidlig varsel om brann, vil flere branntilløp kunne slokkes i en tidlig fase. En
begrensning av omfanget av en brann innebærer reduserte lidelser hos dyr
og tap av verdier.
Brannslokkingsutstyr
19 % av svineholdene hadde ikke tilfredsstillende brannslokkingsutstyr
tilgjengelig i driftsbygningen. Dette er også et viktig
konsekvensreduserende tiltak. Dersom en brann blir oppdaget tidlig, kan en
med tilgjengelige brannslokkemidler få slukket branntilløpet og hindre
potensielle lidelser hos dyr og tap av verdier.
Kunnskapsgevinst
Mattilsynet har gjennom tilsynsarbeidet styrket sin kompetanse om
brannsikring i svinefjøs. Samarbeid med lokale el- og branntilsyn har vært
positivt.
Kunnskap om brannsikring i svinehold kan overføres til andre typer
husdyrhold. Mattilsynet har således fått et bedre grunnlag for å vurdere
brannsikring ved inspeksjoner i alle typer dyrehold.

4.3.1.2. Andre brannsikringstiltak, ikke lovregulert
4.3.1.2.1. Tiltak for å forbygge brann i ventilasjonsvifter
Bakgrunn
Dyrevelferdslovens forskrift om hold av svin fastsetter krav om renhold og normalt
vedlikehold, men ikke et spesifikt krav om tiltak som kan hindre at det oppstår
brann i ventilasjonsvifter. Alle vifter bør likevel ha et innebygd system for å unngå
varmgang og brann.
Funn i prosjektet
316 av 648 ( 48,8%) har utstyr som varsler ved varmgang i ventilasjonsvifter.
Dette er enten alarm eller at vifta kobles ut.
Moderne vifter har et innebygd system for varsling ved strømbrudd og høy
temperatur. Det er mulig å montere temperaturfølere på eldre vifter.

4.3.1.2.2. Termografering
Bakgrunn
Den obligatoriske faglige kontrollen av det elektriske anlegget i driftsbygningen
kan utfylles med søk etter varmeutvikling ved hjelp av et varmesøkende kamera.
Dette er et viktig hjelpemiddel for å forebygge brann i el-anlegg.
Utstyr og kompetanse på dette området er blitt bedre de senere år.
Forsikringsbransjen ønsker nå en forbedret og mer omfattende utgave av denne
kontrollen. Det gis en bonus i brannforsikringspremie på 35 % hvis termografering
gjennomføres og påviste feil eller mangler blir utbedra. Det forutsettes at den som
skal gjennomføre kontrollen har nødvendig utstyr og kompetanse.
Funn i prosjektet
Fra inspeksjoner i 135 av 648 svinehold (21%) ble det bekreftet at termografering
var foretatt som et ledd i kontrollen av el-anlegget.

4.3.1.2.3. Om det er utarbeidet en beredskapsplan
Spørsmålet som ble stilt var om det er utarbeidet en beredskapsplan for
dyreholdet til bruk ved brann og om den oppbevares slik at den er tilgjengelig for
brannmannskap.
Bakgrunn
KSL/Matmerk har utarbeidet en mal for beredskapsplan for brann. Alle
primærprodusenter som er medlem i KSL får tilsendt en plakat hvor de kan tegne
inn driftsbygning og alle viktige elementer mht. brann. Denne må gjerne lages i to
eksemplarer hvor en oppbevares på et lett synlig sted ved inngang til bygningen
og den andre på annet lett tilgjengelig sted på gården. En enkel beredskapsplan
vil være til stor hjelp ved en eventuell brann.
Funn i prosjektet
244 av 648 svineholdere (37,7%) hadde utarbeidet en enkel beredskapsplan.
Alle punkter i beredskapsplanen er relevante mht. å forebygge brann og lette
arbeidet ved en eventuell brann.
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4.3.1.2.4. Konklusjoner om andre tiltak, ikke lovregulert
Tiltak for å forebygge brann i ventilasjonsvifter, termografering i samband
med kontroll av det elektriske anlegget og en beredskapsplan for dyreholdet
er alle viktige tiltak for å forebygge brann eller redusere konsekvensene av
en brann.

4.3.1.3. Andre sentrale dyrevelferdstiltak
4.3.1.3.1 Plassforhold for smågris, slaktegris og avlsdyr
Regelverk
Utdrag fra forskrift om hold av svin § 26: Det skal være tilstrekkelig liggeareal til at
samtlige griser kan ligge samtidig.
Bakgrunn
Arealet i en grisebinge skal gi plass til at alle dyr skal kunne ligge samtidig uten at
de må ligge i gjødselarealet. Det er detaljerte arealkrav for alle aldersgrupper. For
slaktegris er arealbehovet størst like før slakting. Ved levendevekt 100 kg er
arealkravet 1 m2 pr. gris.
Funn i prosjektet:
13 av 648 besetninger (2%) tilfredsstilte ikke kravet til nok plass for grisene. Dette
må vurderes som meget bra. Periode med for liten plass er kun en kort periode
like før slakting i disse besetningene.

Konklusjon
Tilgang på nok areal er ikke noe stort problem i norsk svinehold. Det er likevel
grunn til å følge utviklingen med større besetninger og krav til mer effektiv drift.

4.3.1.3.2
Ettersyn av tekniske innretninger
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 12. Tekniske innretninger, Første ledd: Tekniske
innretninger som brukes i husdyrrommet skal ettersees minst én gang daglig. Ved
feil på tekniske innretninger, skal funksjoner som vedrører dyras velferd og
hygieniske forhold, innen rimelig tid kunne ivaretas ved alternative løsninger. Ved
strømbrudd skal det finnes alternative løsninger som sikrer tilstrekkelig luftskifte.
Bakgrunn
Feil eller mangler ved tekniske innretninger skal rettes straks. Hvis dette ikke er
mulig, skal det iverksettes tiltak for å sikre dyrehelse og dyrevelferd.
Sikker strømforsyning er sentralt, da det meste av teknisk utstyr er strømbasert.
Vannforsyning, fôringssystemer, ventilasjon, lys, utgjødsling mm svikter ved
strømbrudd. Det er behov for alternative løsninger som kan sikre dyrevelferden.
Funn i prosjektet:
9 av 648 svinehold (1 %) hadde ikke godt nok ettersyn av tekniske innretninger.
Funn vedrørende alarmsystemer for ventilasjonssvikt er omtalt i eget avsnitt.
Konklusjoner
Dette er helt sentrale kontrollpunkt i den daglige drifta i et moderne grisehus. Godt
vedlikehold av tekniske innretninger er helt nødvendig for å sikre god dyrevelferd.

Strømbrudd kan erstattes med manuelle løsninger i en kort periode, men i
områder hvor det kan oppstå lengre tids avbrudd i strømforsyninga, er det
nødvendig å ha tilgang til et nødstrømsaggregat.
Et godt resultat på dette punktet var forventet, men her er det lite å gå på før
dyrevelferden svekkes.
4.3.1.3.3 Ventilasjonssystemer
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 13 Klima:
Temperaturen og luftkvalitet i dyrerommet
skal være tilpasset dyras behov.
Støvkonsentrasjonen skal være på et
forsvarlig lavt nivå. Alle dyrerom skal ha
ventilasjonssystemer som sikrer tilstrekkelig
luftskifte ut fra hensynet til dyrevelferden.
Det skal være mulighet for nødventilasjon.
Dette gjelder likevel ikke dersom
ventilasjonen er tilstrekkelig selv om det
mekaniske anlegget svikter.
Mekaniske ventilasjonsanlegg skal være
tilkoblet alarmsystem som varsler ved
strømbrudd og ved for høy eller for lav
Foto: Norsvin
temperatur i dyrerommet. Alarmsystemet
skal være slik at alarmen kan oppfattes
av personer som vet hvilke tiltak som skal iverksettes. Kravet om alarmsystem
gjelder likevel ikke dersom nødventilasjon ikke er nødvendig
Forskrift om hold av svin § 12. Tekniske innretninger, Annet ledd: Alarmsystemer
pålagt i denne forskriften skal fungere også ved svikt i strømforsyningen. Det skal
kunne dokumenteres at systemene prøves jevnlig.
Bakgrunn
Mekaniske ventilasjonssystemer er systemer der luftskiftet drives av mekanisk
utstyr som f.eks. vifter. Høy temperatur, redusert tilgang til oksygen og høy
konsentrasjon av gjødselgasser er de største farene for dyras velferd ved
ventilasjonsvikt. Dyretettheten og størrelsen på grisene er avgjørende for hvor
lenge en ventilasjonssvikt kan vare før det oppstår en kritisk situasjon.
I de siste årene har det forekommet flere omfattende uhell som følge av at en
ventilasjonssvikt ikke har blitt oppdaget før griser har omkommet.
Dersom passiv ventilasjon ikke er tilstrekkelig for å opprettholde et godt inneklima i
et grisehus, skal ventilasjonsanlegget være knyttet til et alarmsystem. Alarmen
skal varsle ved svikt i strømforsyningen og dersom temperaturen i dyrerommet blir
for høy eller for lav av andre grunner. Alarmen skal også fungere ved strømbrudd.
I likhet med alarmsystemet for brann, skal en ventilasjonsalarm varsle personell
som kan sette inn tiltak. Derfor kreves også for slik alarm oppringing til en
mobiltelefon.
Det skal være mulighet for nødventilasjon av grisehuset. Dette er f.eks. mulighet
for å åpne vinduer og dører ut til friluft. Nødventilasjonen skal sikre tilstrekkelig
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ventilasjon når det mekaniske ventilasjonssystemet har sviktet og/eller det har
bygget seg opp skadelige konsentrasjoner av gjødselgasser.
I en del svinefjøs er ventilasjonssystemet innrettet slik at strømbrudd automatisk
åpner alle ventilasjonsluker, men dette er ofte ikke god nok nødventilasjon under
alle forhold. Strømbrudd er dessuten heller ikke eneste årsak til ventilasjonssvikt.
Grunnlaget for kravet er at temperaturen og luftkvaliteten i grisehuset skal være
tilpasset grisenes behov under alle klimatiske forhold. Behovet for mekanisk
ventilasjon kan variere. Ved lav dyretetthet vil naturlig avtrekk kunne sikre nok
luftskifte. Ved høy dyretetthet (Slaktegrisbesetninger) vil mekanisk ventilasjon med
et alarmsystem alltid være nødvendig. Kravet gir rom for en skjønnsmessig
vurdering.
Kravet om alarm på ventilasjonsanlegg i svinefjøs ble gjort gjeldende fra 1. januar
2007.
Funn i prosjektet:
I 103 av 648 besetninger (16 %) var det ikke tilfredsstillende sikring mot svikt i
ventilasjonssystemet eller mulighet for nødventilasjon. I 90 svinehold hvor det ble
påpekt mangler, gjaldt dette manglende alarm for varsling eller mindre mangler
ved alarmsystemet.
Konklusjoner
Her er det avdekket mangler i beredskapen i for stor andel av fjøsa.
Kravet må ha høy prioritet da det har store konsekvenser for dyras velferd. Det må
derfor stilles strenge krav til kvalitet og funksjon på vifter i dyrerommet.
Manglende vedlikehold av ventilasjonsanlegget, mangler ved alarmsystemet for
ventilasjonsanlegget og manglende muligheter for nødventilasjon kan få
omfattende konsekvenser som vil være alvorlig brudd på bestemmelser om klima i
grisehuset.
Den skjønnsmessige vurderingen av behovet for et alarmsystem gjør forvaltningen
av kravet vanskelig. En endring av kravet slik at det skjønnsmessige
handlingsrommet innskrenkes bør vurderes. I alle svinefjøs med mekaniske
ventilasjonssystemer bør et alarmsystem være obligatorisk.

4.3.1.3.4 Innretning av sjukebinger
Regelverk:
Forskrift om hold av svin § 8. Oppstalling – binger gulv etc , sjette ledd, utdrag:
Det skal i bygninger for svin være særskilte binger til syke dyr og dyr som trenger
ekstra tilsyn. I besetninger med slaktegris og/eller purker skal det være et
tilstrekkelig antall sykebinger og alltid en ledig sykebinge hvor dyr kan oppstalles
enkeltvis.
Bakgrunn
Dersom sjuke dyr ikke klarer å komme fram til fôr og vann i den opprinnelige
bingen, eller blir mobbet, skal de overføres til en separat binge. Dette gjelder også
dyr som trenger spesielt stell og oppfølging, eller dyr som lider av smittsom
sjukdom der en vil isolere dyret for å hindre smitte til andre dyr i bingen.

Binger som er satt av til sjukebinge, skal ikke brukes til ordinær oppstalling av gris.
Funn i prosjektet:
Det ble registrert i hvor stor grad det er tilgang på sjukebinger og om de blir brukt.
38 av 648 kontrollerte besetninger (6 %) hadde ikke tilfredsstillende tilgang på eller
brukte ikke sjukebinge. Dyr som blir sjuke eller skadet i slaktegrisbesetninger får
sjelden behandling. Som oftest blir de i stedet avlivet. Det hevdes derfor at det
ikke er behov for sjukebinger. Nødslakting av enkelte dyr er også lite aktuelt i
slaktegrisbesetninger.
I kombinerte besetninger er det som regel tilgang på sjukebinger, og her blir de
også brukt. I slaktegrisbesetninger blir gangarealer ofte brukt for å skille ut
enkeltgriser.
Konklusjoner
Det skal være tilgang på egnet sjukebinge. Rutiner for å skille fra sjuke eller skada
dyr kan bli bedre i alle typer svinehold.

4.3.1.3.5 Bruk av rotemateriale
Regelverk
Forskrift om hold av svin § 21.
Rotemateriale: Svin skal til enhver tid
ha tilgang på tilstrekkelig mengde
materiale som de kan undersøke, rote
i og sysselsette seg med. Materiale
som for eksempel halm, høy,
sagspon, torv, tre (spon), jord eller en
blanding av disse kan benyttes.
Rotematerialet skal ikke bringe
dyrenes helse i fare.
Bakgrunn
Foto: Norsvin
Grisers behov for å rote i bakken er
sterkt. Kravet om rotemateriale vurderes som viktig for grisers velferd. Det skal
tilfredsstille grisens behov for matsøk. Tilgang på rotemateriale reduserer stress
og øker trivselen. Viktige egenskaper ved rotematerialet er at skal kunne
deformeres og forbrukes (tygges på). Aktivitetsobjekter kan ikke erstatte
rotemateriale, men kan virke positivt på miljøet som tilleggselementer.
Det er vanskelig å finne mål på tilstrekkelig mengde rotemateriale, da type
materiale varierer. Det skal til enhver tid være tilgang på «nytt» rotemateriale. Hvis
rotematerialet deles ut på golvet, skal noe av materialet ikke være tråkket ned.
Som en veiledning anga prosjektet at minimum 3 cm rotematerialet på golvet var
tilstrekkelig mengde og at ikke hele liggearealet måtte være dekket. Dersom
samme materiale brukes som strø for å holde bingen tørr, skal det være mer av
materialet enn det som trenges for å holde bingen tørr.
Rotemateriale forbrukes. Det må fylles på i bingen daglig for at grisene skal ha
noe å rote i.
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Tilsyn med at kravet er oppfylt har tidligere vært lavt prioritert. Det ble tatt med i
prosjektet for å kartlegge i hvilken grad kravet er oppfylt. En oppfølging rettet mot
svinenæringen sentralt i stedet for mot enkeltprodusenter anses som mest
hensiktsmessig.
Funn i prosjektet
347 av 648 svinehold brukte tilfredsstillende mengde rotemateriale, men fra 146
av de inspiserte dyreholdene er det ikke gitt opplysninger. Ved inspeksjoner i 155
av svineholdene ble kravet om rotemateriale vurdert å ikke være oppfylt. I mange
svinehold angis utgjødslingssystemene å være en begrensende faktor for å kunne
oppfylle kravet om bruk av tilstrekkelig rotemateriale.
Den fylkesvise fordelingen viser at i fylker med god tilgang på halm er andelen av
svinehold som oppfyller kravet om rotemateriale størst.
Konklusjoner
Ettersom tilgang til rotemateriale dekker et viktig atferdsbehov for griser, er det
vesentlig at dette tiltaket er på plass for at griser skal oppleve å ha god velferd.
Det er betydelig rom for skjønn i vurderingen av om kravet er oppfylt, men det er
likevel grunnlag for å hevde at resultatet er for dårlig.
Egenskaper ved utgjødslingssystemer i svinefjøs kan ikke anses som en god
begrunnelse for å ikke etterkomme et regelkrav som anses å være sentralt for
dyras velferd. Næringen som helhet må sette inn ressurser for å finne løsninger på
dette dilemmaet.

4.3.1.3.6

Om halekupering foregår som et rutinemessig tiltak

Regelverk
Forskrift om hold av svin § 10. Inngrep og medisinsk behandling
Inngrep som skjer i annen hensikt enn å gi behandling eller å stille diagnose er
forbudt.
(Punkt d): Amputering av hale på svin, dersom dette er nødvendig ut fra en
veterinærmedisinsk indikasjon. Inngrepet kan bare utføres av veterinær som
bruker bedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling i forbindelse med
inngrepet.
Bakgrunn
Halekupering av svin er ikke tillatt annet enn etter en veterinærmedisinsk
indikasjon. Besetninger hvor grisene gjennomgående har korte haler skal ikke
forekomme. Inngrepet har vært vanlig i mange land som et tiltak for å unngå
halebiting som et besetningsproblem. Inngrepet foretas vanligvis på spedgriser.
Funn i tilsynsprosjektet
Etter inspeksjon av 648 svinebesetninger, ble det registrert 5 besetninger hvor det
ble vurdert at halekupering kan ha forekommet som et systematisk tiltak.
Systematisk halekupering vil bli fulgt opp i egne tilsyn.

Konklusjon
Resultatene gir ikke grunnlag for noen tydelige konklusjoner.
Systematisk halekupering av gris anses som et alvorlig brudd på forskrifter om
hold av svin.

4.3.1.3.7

Konklusjoner om andre sentrale dyrevelferdstiltak

I de fleste inspiserte svinefjøs er tilstanden sentrale dyrevelferdstiltak svært
bra. I mange svinehold er likevel grisenes atferdsbehov for matsøk dårlig
ivaretatt ettersom det benyttes for lite rotemateriale. Et stort antall
svinehold har også for dårlig sikkerhet mot omfattende dyretragedier
forårsaket av svikt i ventilasjonssystemer.
Rotemateriale
I 347 av svinefjøsene hadde grisene tilstrekkelig mengde rotematerialer.
Tilgang til rotemateriale er vesentlig for naturlig adferd og akseptabel
dyrevelferd. Opplysninger om tilgang til rotemateriale er ikke registrert i
mange av svinholdene. Dette gir en viss usikkerhet om resultatene.
Det er betydelig rom for skjønn i vurderingen av om kravet er oppfylt, men
det er likevel grunnlag for å hevde at resultatet er for dårlig.
Ventilasjonssystem
16 % av inspiserte svinefjøs var ikke sikret mot svikt i ventilasjonssystemet.
Ventilasjonssvikt fører i de fleste tilfeller til dårlig luftkvalitet og for høy
temperatur. Varsling av slike forhold vil forebygge dyretragedier og dårlig
dyrevelferd.
Varmgang i vifta vil i flere tilfeller også innebære en brannfare. Varsling av
ventilasjonssvikt vil dermed også kunne være et brannforebyggende tiltak.

4.3.2.

Virksomhetsmapper i MATS

MATS er Mattilsynets interne elektroniske fagsystem for tilsynsarbeidet.
Virksomhetsmapper i MATS skal bare inneholde dyrehold i drift.
Alle tilsynsobjekter som Mattilsynet skal føre tilsyn med skal være registrert.
Tilsynsobjekter oppstår og nedlegges fortløpende. Mattilsynets målsetting er at
registrerte tilsynsobjekter skal inneholde registreringspliktige aktiviteter. Alle
avdelingene i Mattilsynet fikk en føring om å rydde i virksomhetsmappene.
Mattilsynets lokale avdelinger rydder kontinuerlig i tilsynsobjekter med aktivitet
svinehold slik at fagsystemet er best mulig oppdatert.

Sluttrapport – Nasjonalt tilsynsprosjekt 2015, Brannsikring i svinehold

Kapittel 5:

side 38 av 39

Anbefalinger fra prosjektgruppa

Anbefalinger til Mattilsynet
Samordning mellom statlige myndigheter av regelverk og tilsynspraksis
Mattilsynet og Direktoratet for Byggkvalitet forvalter begge bestemmelser om
brannsikring av driftsbygninger med dyr. Bestemmelsene er ikke samordnet, og de
to forvaltningsetatene kan ha ulike tolkninger av kravene. For den enkelte
svineholder og byggherre medfører dette vanskeligheter med å oppfylle kravene
som gjelder. Det er behov for en samordning mellom etatene om regelkrav om
brannsikring, tolkninger av kravene og tilsynspraksis.
Nye forskriftskrav
Nye krav til faglig kontroll av det elektriske anlegget i driftsbygninger bør vurderes.
Kontrollen bør foretas av virksomheter med særlig kompetanse innenfor kontroll
av elektriske anlegg i landbruksbygg og uavhengig av installatøren som har
montert anlegget. Kontrollen bør i tillegg omfatte termografering.
God tilgang til grisehuset er viktigere enn gode evakueringsmuligheter.
Forskrift om hold av svin § 16 om evakueringsmuligheter har rom for forbedringer
om dette.
Krav om beredskapsplan og øvelser for dyreholdere i bruk av brannslokkingsutstyr
bør vurderes.
Anbefalinger til svinebransjen
I deler av svinenæringen bør holdningene til alarmsystemer som et hjelpemiddel
for brannberedskap, andre beredskapstiltak mot brann og beredskap mot
ventilasjonssvikt forbedres.
Bransjen må også finne praktiske løsninger på gjødselhåndtering slik at flere kan
etterleve kravet om rotemateriale i grisebingene.
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