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Protokoll for varsling og oppfølging av avvik i formeringsbesetningene 
 
Protokollen skal sørge for forutsigbare og ensartede rutiner ved varsling og oppfølging av avvik i 
formeringsbesetningene. Protokollen omfatter kun avvik som gjelder kvalitet på registrerte data, 
herunder også feil avstamning. Kvalitetsavvik på data har betydning for avlsverdier og 
formeringsbesetningsoppgjør. 
  
Formeringsbesetningene er pålagt å følge: 
Avtale om formeringsbesetning for produksjon av hybridpurker for salg 
Helse- og hygienereglementet for avlsbesetninger 
Regelverk for avlsarbeid i formeringsbesetninger 
Protokoll for datafangst i formeringsbesetninger 
De til enhver tid gjeldende avlstiltak for formeringsbesetninger 
  
Varsling og oppfølging 
Når Norsvin første gang fanger opp betydelige avvik hos formeringsbesetninger, gjøres dette kjent 
for produsenten muntlig og via epost av Norsvins avlsavdeling.  Henholdsvis Nortura ved fagsjef og 
fagansvarlig for gris eller KLF ved spesialveterinær for gris og rådgiver ved aktuelt slakteri, står på 
kopilista ved utsendelse av epost. Det forutsettes at produsenten iverksetter tiltak for å korrigere 
avviket umiddelbart. 
  
Dersom dataene fortsetter å være avvikende, varsles igjen produsenten muntlig og via epost. Kopi av 
epost vil bli sendt til samme kontaktpersoner som beskrevet over.  Det settes en frist for lukking av 
avviket og det varsles om hvilken form for sanksjon som kan bli aktuell. Sanksjoner blir iverksatt ut i 
fra alvorlighetsgraden. 
  
Sanksjoner 
Aktuelle sanksjoner kan være at de delelementene i oppgjøret som blir påvirket av avviket, blir satt til 
null. Det vil også bli vurdert om avviket gjør at de aktuelle dataene ikke kan benyttes i avlsverdi-
beregningene. I sistnevnte tilfelle vil avlsverdier i besetningen kun baseres på avlsverdier til far, 
morfar og mormors far. I graverende tilfeller eller ved gjentatte avvik, kan besetningen bli helt utelatt 
fra oppgjøret. Ved særlig alvorlige og vedvarende avvik kan produsenten bli sagt opp. 
  
Varigheten på sanksjonen avhenger av hvor lenge dataene har vært avvikende. 
Formeringsbesetningsoppgjøret inkluderer data 12 måneder tilbake i tid. Dersom sanksjonen 
innebærer at delelementer i oppgjøret blir satt til 0, skal data igjen inkluderes når de er normale for 
hele den perioden oppgjøret gjenspeiler. Dersom sanksjonen innebærer at en besetning har blitt 
utelatt fra oppgjøret, skal Norsvin gi beskjed om når besetningen igjen kan inkluderes i oppgjøret 
med 0 i delelementene som er påvirket av avviket. 
  
Klageinstans for vedtak om sanksjoner: 
Avlssjef i Norsvin 
Fagsjef og Fagansvarlig for Gris i Nortura for besetninger tilknyttet Nortura. 
Rådgiver ved aktuelt slakteri og spesialveterinær i KLF for besetninger tilknyttet KLF. 


