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Mattilsynets rolle 

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Tilsynet retter seg mot 
virksomheter og personer som driver en aktivitet som omfattes av regelverket det føres 
kontroll med etterlevelse av.   
Mattilsynets visjon er å skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft. 
Mattilsynets hovedoppdrag er å jobbe for følgende mål: 

 Sikre trygg mat 
 Fremme friske planter, fisk og dyr 
 Fremme etisk forsvarlig hold av fisk og dyr 
 Fremme god kvalitet og redelig produksjon og omsetning 
 Ivareta miljøvennlig produksjon 

Målene skal nås gjennom tilsyn, veiledning, regelverksutvikling, kartlegging og overvåking.  
I tillegg til å utvikle regelverk og å veilede i dette, er det å føre tilsyn med at regelverket blir 
fulgt, en av Mattilsynets hovedoppgaver innen fjørfeproduksjonen.  
 
Regelverk 

Mattilsynet er et forvaltningsorgan som kontrollerer at lover og regler etterleves. Mattilsynet 
må følge forvaltningsloven sine bestemmelser, og forvaltning av dyrevelferdsloven og 
matloven, med tilhørende forskrifter, er den største oppgaven.   
Dyrevelferdslovens formålsparagraf er at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for fare for 
unødige påkjenninger og belastninger.  
Slaktekylling er et dyr som holdes i flokker med titusenvis av enkeltindivider, hvor de som 
har ansvaret for dyra, har plikt til å sørge for at hver enkelt slaktekylling har god dyrevelferd 
gjennom hele livet. Dyrevelferd handler om enkeltindividenes situasjon. Dette krever god 
kunnskap, gode holdninger og en klar bevissthet hos alle som håndterer og steller dyra i de 
ulike fasene av slaktekyllingens liv. 
Funnene i det nasjonale tilsynsprosjektet om dyrevelferd i slaktekyllingproduksjonen som 
Mattilsynet gjennomførte i 2011, var at dyrevelferden generelt må bli bedre, og at dette blant 
annet må gjøres gjennom å ha fokus på dyrevelferden til hver enkelt slaktekylling.  
Forskriftene som regulerer fjørfeproduksjonen, inneholder minimumskrav til bygninger, 
produksjon, drift og tilsyn og stell av dyra. Forskriftene synes imidlertid å ha tatt 
utgangspunkt i tekniske løsninger og ikke i dyras naturlige atferd og grunnleggende behov. I 
en del tilfeller kan derfor Mattilsynet vurdere at dyrevelferden langt fra er optimal, kanskje til 
og med dårlig, selv om driftsbygningen og driftsrutinene er i henhold til minimumskravene i 
forskriftene. I disse tilfellene kunne det være godt å ha noen dyrebaserte, objektive kriterier å 
støtte sine observasjoner på.  
 
Fjørfeproduksjonen 

Fjørfeproduksjonen er en intens produksjonsform, hvor utenlandske selskaper eier 
dyrematerialet og har en norm for hvordan dyra skal oppdrettes og holdes for optimal 
produksjon. I en del tilfeller er normen i strid med norsk dyrevelferdslov (for eksempel 
foreldredyr som fôres annenhver dag). Fjørfeproduksjonen i Norge vurderes å ha store 
komplekse systemer og kompetente brukere når det gjelder drifta og produksjonen. Mange 
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fjørfeprodusenter er kunnskapsrike folk med stor interesse for og god styring med det de 
holder på med. Det er imidlertid vanlig å argumentere for økonomiske, produksjonsmessige 
og tekniske hensyn, og sjelden med dyrevelferdshensyn. 
 
Tilsyn i fjørfebesetninger 
Mattilsynet kontroll i fjørfebesetninger, tar utgangspunkt i konkrete forskriftskrav.  Mange 
fjørfeprodusenter har store nye hus med mye teknisk utstyr som overoppfyller kravene i 
regelverket. Mattilsynet skal komme på uvarslede tilsyn, men i endel tilfeller er 
arbeidsoppgavene (for eksempel salmonellaprøvetaking) lagt til et lite risikobasert tidspunkt i 
dyras liv. Da har dyra godt med fôr, vann, lys, tørr flis og god plass. Hvis en ikke har 
kunnskap om næringa og driftsformen, er det lett å konkludere med at alt er i orden og dyra 
har god velferd. 
Slaktekyllingprosjektet i 2011, viste imidlertid at når vi legger tilsynet til det tidspunktet hvor 
dyra er størst og det kreves mest av huset, produsenten, og de tekniske installasjonene, så har 
ikke alle dyra god velferd likevel.  
Det er derfor avgjørende for Mattilsynets inspektører ute i besetningene å ha kunnskap om 
driftsformen og næringa for å kunne ta ut risiko i forhold til dyrevelferden. Dette gjelder alt 
fra risikobasert uttak av besetninger, til risiko og avvik i den enkelte flokk.  
 
Vurdering av dyrevelferden i fjørfeflokker 

Mattilsynet ser at det er ulike dyrevelferdsmessige utfordringer i ulike produksjonsformer i 
fjørfenæringa. Den produksjonsformen som kanskje har de største dyrevelferdsmessige 
utfordringene i dag, er slaktekyllingforeldrene. Utfordringene går blant annet på tilgang på 
fôr, vann, lys, vagler, luftkvalitet og beinproblemer. 
Etter en del inspeksjoner konkluderer Mattilsynet med at forskriftskravene er fulgt, men at 
dyrevelferden likevel ikke er god, fordi dyra ikke beskyttes mot fare for unødige påkjenninger 
og belastninger (jfr. dyrevelferdslovens § 3).  
Utfordringa er å finne de objektive, dokumenterbare kriteriene som sier noe om dyras velferd 
utover tilgang på fôr, vann, lys, strøbad, redekasser etc, og graden av tilgang på disse 
faktorene i forhold til god velferd (for eksempel hvor mange timer i døgnet hvor dyra har 
tilgang på fôr i forhold til behovet for matsøk).  
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