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Historikk 
Vi kjenner alle folkeeventyret om grisen og levemåten hans, der grisen ikke lenger 
ønsket å ikke få annet enn skuler og skyllevann og vasse i søle, og om natten ligge 
og rulle seg i lort og våt halm. Han tok det opp med skriveren og fikk godkjenning 
på at han skulle få ”hvete og erter, og sove i silkeseng” (Asbjørnsen & Moe, 
1975). I Norge med vårt kalde klima har flesk vært god og etterspurt mat, men 
oppstallingsforholdene for grisen har nok til dels vært kummerlige, sett med 
dagens øyne (Jensen, 1997). Forsøk med hus for gris begynte i Norge på NLH 
først i 1952. 
 
Da den første norske dyrevernloven kom i 1935, ble kravene til oppholdsrom og 
bedre tilsyn av gris skjerpet (Njaa, 1953). Med ”Forskrifter om hold av 
produksjonsdyr” i 1992 (endret i 1996 til ”Forskrift om hold av storfe og svin”) 
fikk vi langt mer konkrete krav til oppholdsrom og til hold av gris. Forskriften 
krever blant annet at alle griser skal kunne ligge på tett golv, det skal brukes strø i 
fødebinger og purker skal ikke holdes fiksert.  

Handlingsplan for dyrevelferd hos gris 
Ordningen med dyreombud opphørte i 1998 etter å ha fungert i noen år. 
Husdyrorganisasjonene tok derfor i 1999 initiativ til å utarbeide handlingsplaner 
for dyrevelferd for det enkelte dyreslag. Handlingsplan for dyrevelferd hos gris ble 
vedtatt av styret i Norsvin i mai 2001. Den har den ambisiøse målsettingen:  
 
”Velferden hos norsk gris skal være på høyde med de fremste i verden og i positiv 
utvikling!” 
 
Handlingsplanen består at en generell del som omhandler tiltak som vil gjøre 
velferden bedre hos alle aldersgrupper, og en spesiell del som tar for seg de 
enkelte aldersgruppene. Det viktigste tiltaket i den generelle delen er trolig kravet 
om innføring av kompetansebevis for alle norske svineprodusenter. Andre krav er 
at det skal være strø på liggeplassen til alle griser, og at alle griser skal ha tilgang 
på rotemateriale. Videre er det krav om sjukebinger, krav til behandling og stell, 
og krav om rask avliving av sjuke dyr med uhelbredelige lidelser. Planen krever 



også at avlsarbeidet skal innrettes mot sunne og friske dyr. Den spesielle delen 
inneholder et punkt om at det skal arbeides for forbud mot klipping av tenner på 
smågriser, og et punkt om bedre miljø for smågriser for å redusere smågristapet. 
For purker blir det fokusert på tilgang på grovfôr i hele drektighetsperioden og 
mulighet for normal atferd rundt grising slik at de kan bevege seg fritt og ha 
tilgang på materiale til redebygging. Bogsår hos purker blir nevnt som et 
dyrevelferdsmessig problem. Hos slaktegris blir halebiting framholdt som et 
spesielt problemområde som en må arbeide med. 
 
I de tre årene som har gått siden Handlingsplan for dyrevelferd hos gris ble 
lansert, har det vært en stor aktivitet innenfor de områdene som planen omtaler. 
Blant annet er det utviklet et undervisningsopplegg som skal føre fram til 
kompetansebevis, det er sendt ut informasjon om avliving av gris, praktisk 
informasjon om bruk av grovfôr til purker og informasjon om halebiting. Det har 
pågått forskning for å utvikle en fødebinge som tillater at purkene kan gå løse 
samtidig som smågristapet i fødebingen er lavt, og det har pågått forskning for å 
redusere beinproblem hos slaktegris. 

Forskrift om hold av svin 
En ny Forskrift om hold av svin kom i 2003 og erstatter den tidligere felles 
forskriften om hold av storfe og svin. Mange av punktene som står i 
Handlingsplan for dyrevelferd hos gris er tatt inn i forskriften. Endringen i 
dyrevernloven fra 2002 om at kastrering av gris skal utføres av veterinær med 
bruk av bedøvelse, er tatt inn i forskriften. Mattilsynet har ansvaret for å føre 
tilsyn med at de enkelte punkt i forskriften følges.  

Hvordan har så grisen i Norge det i dag? 
Dyrevelferd kan defineres på flere måter. En definisjon på god dyrevelferd er at 
det er en balanse mellom dyrets behov og det dyret opplever i sitt daglige miljø. 
Dermed blir dyrevelferd en subjektiv oppfattelse for grisen hvordan den føler seg. 
Mye brukt i beskrivelsen av god dyrevelferd er de såkalte fem friheter, at dyr skal 
ha: 
 
 frihet fra sult og tørst 
 frihet fra ubehag 
 frihet fra smerte, skader og sjukdom 
 frihet fra frykt og situasjoner de ikke mestrer 
 frihet til å utøve normal atferd 
 
Også her kommer grisen sin subjektive følelse inn i beskrivelsen av dyrevelferd. 
Dette betyr at når dyrevelferd skal vurderes, må en ha kunnskap omkring grisen 
sin normale oppførsel, og så prøve å vurdere avvik fra det som er normalt. Det kan 



være svært nyttig å ta i bruk objektive mål, f eks av areal, av lufttemperatur og 
luftstrøm, av mengde strø og grovfôr osv. 

Mål for dyrevelferd hos gris  
Som et ledd i oppfølging av Handlingsplan for dyrevelferd hos gris er det utviklet 
et verktøy kalt ”Dyrevelferd gris” (Kjelvik, 2004). Dette er et registreringsverktøy 
som er tenkt brukt i svinebesetninger for å få en mest mulig objektiv kartlegging 
av forhold som angår dyrevelferd i den enkelte besetning. Verktøyet består av et 
registreringsskjema med beskrivelse av en lang rekke kontrollpunkt. For hvert 
punkt settes en karakter, dels basert på objektive mål, dels på subjektivt skjønn. 
Karakterskalaen går fra 1 til 4 der karakteren 1 betyr god behandling eller beste 
kjente alternativ, karakteren 2 betyr akseptabel behandling, karakteren 3 betyr bør 
forbedres og karakteren 4 betyr uakseptabel behandling. I Tabell 1 er gjengitt et 
lite utsnitt av registreringsskjema og beskrivelse av krav til karakter for ett enkelt 
kontrollpunkt. 
 
Tabell 1. Utsnitt av registreringsskjema, ett (av i alt 12) kontrollpunkt for spedgris i 
fødeavdeling  
 

REGISTRERINGSSKJEMA DYREVELFERD GRIS 
Kapittel 1: SPEDGRIS (i fødeavdelingen) 
Nr. Kontroll-

punkt 
Karakter Observasjon 

1.2 
  

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)  

 
Programmet tar for seg alle avdelinger i grisehuset, i besetninger som driver 
begrenset produksjon, f eks en ren slaktegrisbesetning, kan en bruke deler av 
programmet. Dessuten har programmet en generell del og en del som behandler 
flytting av dyr. De avgitte karakterene settes inn i et oppgjørsskjema som legges 
inn i et dataprogram. Her blir de ulike karakterene vektet, dels ut fra et 
dyrevelferdsmessig synspunkt, og dels avhengig av hvor store bygningsmessige 
kostnader det vil innebære å rette på forhold som er feil. Prinsippet er at hvis det 
koster lite å rette på en feil, skal det bedømmes strengere enn om det krever store 



bygningsmessige investeringer. Til slutt regnes ut en sluttscore for hver avdeling, 
og en samlet score. Ut fra denne kan en vurdere om dyrevelferden i hver avdeling 
er akseptabel eller for dårlig, alt etter hvor strenge krav som stilles. 

Hvordan kan verktøyet Dyrevelferd gris brukes? 
Verkøyet kan brukes på flere måter. I den enkelte besetning kan det brukes for å 
bevisstgjøre svineprodusentene på dyrevelferden i de ulike avdelingene. Det 
planlegges brukt i forbindelse med kursopplegget for kompetansebevis for gris 
(Andersen et al, 2004). Det kan også brukes for å påpeke kritiske områder, og vil 
være et godt utgangspunkt for konkrete forbedringstiltak, og for å gi råd om hvor 
det bør investeres. Det kan også brukes av varemottakere til kvalitetssikring av 
produksjonen på den enkelte gard med hensyn til dyrevelferd.  

Norske svineprodusenters holdning til dyrevelferd 
Vi vet forholdsvis lite om hvordan norske svineprodusenter ser på de nye kravene 
som er kommet for å bedre grisens velferd. Men vi vet at norske husdyrbrukere 
generelt har stor omtanke for sine dyr, og svært nødig ser at dyr lider. 
 
Som ledd i et europeisk fellesprosjekt skal NILF vinteren 2004/05 gjennomføre en 
spørreundersøkelse om norske svineprodusenters holdning til dyrevelferd (Svein 
Ole Borgen, pers medd). Resultatet fra denne undersøkelsen vil bli kjent i løpet av 
2005.  

Konklusjoner 
1. Handlingsplan for dyrevelferd (2001) hos gris har satt fokus på viktige 

kontrollpunkter i svineproduksjonen med hensyn til grisens velferd 
2. Forskrift om hold av svin inneholder offentlig krav til stell og hold av gris i 

Norge 
3. Næringen har utviklet et hjelpeverktøy ”Dyrevelferd gris” som skal være til 

hjelp i registrering av dyrevelferd i den enkelte svinebesetning 
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