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Hvis uhellet skulle være ute og en fremmed må i fjøset; har du husket dette? 
 
 
MELK 

• Melkerekkefølge 

• Merking av sinkyr 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Merking av behandlede kyr (tilbakeholdelsesfrist) 

• Bruksanvisning på melkeanlegg og andre tekniske innretninger 

• Helsekort tilgjengelig i fjøset 

• Venta kalving 

• Tilgang grovfor 

• Annen relevant informasjon til avløseren 

 
STORFE 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Tilgang grovfor 

• Slakt? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 

SAU 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Tilgang grovfor 

• Slakt? 

• Paring? 

• Lamming? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 
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GRIS 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Grising? 

• Inseminering? 

• Slakt? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 

 
HØNS 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Leveranse egg? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 

 
KYLLING 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling 

• Slakt? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 

 
PELSDYR 

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien som kjenner 

fjøset. 

• Oversikt over rutiner i pelsdyrgarden 

• Mengde fòr til dyra 

• Tilgang til fòr 

• Paring? 

• Valping? 

• Pelsing? 

• Annen relevant informasjon til avløseren 
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